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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Judul 

 Berikut adalah pemaparan yang telah diambil dari pengertian setiap 

kata pada kalimat dari judul “Perancangan Fasilitas Penelitian Dan 

Pengembangan Obat Herbal di Surabaya”. 

a. Perancangan 

Menurut Chistopher Alexander pada tahun 1983, Perancangan 

merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari 

sebuah struktur fisik. 

b. Fasilitas 

Segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat 

memudahkan serta memperlancar pelaksanaan suatu usaha tertentu 

(Sam, 2012). 

c. Penelitian dan Pengembangan 

Menurut Gay pada tahun (1990) Penelitian Pengembangan merupakan 

usaha yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk atau sistem, 

agar menjadi paling efektif untuk dipakai dalam suatu lembaga, 

 sekolah, dan bukan untuk menguji teori tersebut. 

d. Obat 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat (PerKBPOM) tahun 

2012 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi 

yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi 

atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, 

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, 

untuk manusia. 
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e. Herbal 

Tanaman yang bagian tanamannya, daun, bunga, buah, biji, batang, 

kayu, kulit kayu, akar, rimpang, atau bagian tanaman lainnya yang 

mungkin seluruhnya dapat terfregmentasi. 

f. Kota 

Merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh 

kumpulan rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki 

berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara 

mandiri. 

g. Surabaya 

Adalah ibu kota provinsi Jawa Timur Indonesia sekaligus kota 

metropolitan terbesar. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di 

Indonesia setelah Jakarta. 

2.2 Studi Pustaka / Studi Literatur 

2.2.1 Penelitian dan Pengembangan Obat 

Penelitian dan pengembangan dalam bidang industri kesehatan adalah 

serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang ditujukan untuk 

menemukan produk farmasi baik kimia maupun alami baru atau memperbaiki 

kualitas produk yang telah ada (kualitas meliputi: safety, effectiveness, 

acceptance. 

Kegiatan penelitian dan pengembangan ini merupakan ujung tombak 

inovasi produk yang sangat berperan terhadap daya saing produk. Produk 

yang memiliki nilai yang tinggi adalah knowledge based products, yaitu 

produk-produk yang memiliki keunggulan dalam penerapan tekhnologi 

sehingga produk tersebut akan memiliki karateristik yang sulit ditiru oleh 

produk lain. Sedangkan industri farmasi sendiri merupakan sektor yang 
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paling innovative dan insentive dalam penelitian dengan karakteristik belanja 

penelitian dan pengembangan yang besar dibandingkan dengan industri yang 

lain. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penelitian dan Pengembangan 

produk farmasi sangat penting untuk bertahan dalam persaingan industri 

farmasi. Kegiatan penelitian di industri farmasi di Indonesia tidak mungkin 

untuk diarahkan pada penemuan obat-obat molekul baru (New Chemical 

Entity/NCE). Kendala utamanya adalah besarnya biaya penelitian yang dapat 

mencapai lebih dari US$ 300 juta untuk setiap NCE. Penelitian dan 

Pengembangan industri farmasi Indonesia dapat diarahkan terutama untuk 

pengembangan produk yang sudah ada dan penelitian obat herbal. Kegiatan 

penelitian yang dilakukan adalah untuk menemukan suatu model, pola atau 

sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah. 

Kegiatan pengembangan di industri farmasi bertujuan untuk 

menemukan suatu cara/metode yang efektif meliputi: formula, cara 

pembuatan, bahan pengemas dan metode analisis. Pengembangan dilakukan 

terhadap obat copy. 

Tugas Penelitian dan Pengembangan dalam industri farmasi meliputi: 

1. Membuat produk baru, novel product (senyawa baru dan senyawa 

modifikasi). 

2. Mengembangkan produk yang telah ada (me too product), yang meliputi: 

- Perbaikan bentuk sediaan 

- Perbaikan kemasan 

- Perbaikan dosis 

- Perbaikan formula 

3. Mengawasi proses scale-up. 
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4. Melakukan pendaftaran produk pada regulator (BPOM, European Drug 

Regulator, FDA, dll). 

5. Membuat rumusan metode analisis, yang akan digunakan sebagai prosedur 

tetap analisis produk yang dibuat. 

Penelitian dan pengembangan molekul obat baru membutuhkan waktu 

kurang lebih 12 tahun. Penemuan obat baru bisa berasal dari alam maupun 

obat hasil sintesis kimia. Dari pencarian molekul obat tersebut maka diambil 

yang berpotensi sesuai dengan tujuan terapi yang diharapkan. Kemudian 

dilakukan berbagai macam uji farmakologi dan toksikilogi untuk menjamin 

efektivitas dan keamanan obat tersebut. 

Uji yang pertama kali dilakukan adalah uji pra-klinis yaitu uji pada 

laboratorium dengan menggunakan hewan uji. Dari ribuan kandidat obat 

yang ada diambil sekitar 250 kandidat yang dilakukan uji pra-klinis. Uji pra-

klinis ini difokuskan meliputi uji toksisitas, bioavailabilitas, dan efikasi. 

Setelah uji pra-klinis dilanjutkan dengan uji klinis pada subjek uji 

terhadap manusia. Setelah uji pra-klinis dilanjutkan dengan uji klinis pada 

subjek uji terhadap manusia. Uji klinis terdiri dari 4 fase (fase I, II, III, dan 

IV) yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 

Proses penemuan obat baru merupakan langkah yang sangat panjang 

dan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar, penelitian dan 

pengembangan suatu obat dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Sintesis dan screening molekul 

2. Studi pada hewan percobaan 

3. Studi pada manusia yang sehat (healthy volunteers) 

4. Studi pada manusia yang sakit (pasien) 

5. Studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar 

6. Studi lanjutan (post marketing surveillance) 
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Dalam penelitian dan pengembangan obat terutama pembuatan obat 

diperlukan tahapan sebagai berikut : 

1. Potensi dan masalah 

2. Mengumpulkan informasi dan studi literatur 

3. Rancangan produk 

4. Validasi rancangan 

5. Revisi rancangan 

6. Percobaan batch skala laboratorium 

7. Test QC dan uji stabilitas dipercepat 

8. Scaling up 

9. Validasi proses 

10. Uji stabilitas jangka panjang 

11. Registrasi 

Tujuan dan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan : 

1. Memperoleh formula sediaan obat jadi yang memenuhi kriteria khasiat, 

aman, stabil dan cost effective. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan suatu formula : 

a. Melakukan studi pustaka mengenai speifikasi bahan aktif, bahan 

tambahan, proses pembuatan dan interaksi obat. 

b. Memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat bahan baku dan MSDS 

c. Menentukan zat aktif dan bahan tambahan yang tepat 

d. Menyusun formula 

e. Melakukan penelitian dan pengujian laboratorium hingga diperoleh 

formula yang memenuhi kriteria yang ditentukan. 
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2. Memperoleh prosedur pembuatan produk yang efisien, memenuhi 

spesifikasi dan tervalidasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk 

mendapatkan suatu prosedur : 

a. Melakukan pemilihan mesin dan pemilihan parameter-parameter 

kritis prosedur pembuatan. 

b. Melakukan trial skala produksi (scale-up), pengujian dan evaluasinya. 

c. Melakukan validasi proses. 

d. Menyiapkan dokumen proses induk berdasarkan hasil scale up dan 

validasi proses. 

e. Melakukan transfer teknologi 

3. Mendapatkan bahan pengemas yang sesuai, dapat menjamin kualitas 

produk dan cost effective.Kegiatan yang dapat dilakukan agar 

mendapatkan bahan pengemas yang sesuai antara lain : 

a. Melakukan studi pustaka 

b. Memperoleh pengetahuan tentang sifat-sifat bahan pengemas dan 

perkembangannya 

c. Melakukan pemilihan bahan pengemas, penelitian dan pengujiannya 

d. Melakukan trial pengemasan dan evaluasinya 

e. Melakukan pengujian stabilitas bahan pengemas 

4. Menyediakan data-data penunjang registrasi. Kegiatan yang dapat 

dilakukan untuk pengumpulan data-data penunjang registrasi antara lain : 

a. Mengevaluasi dan memperoleh pengetahuan tentang data-data yang 

menunjang proses registrasi baik untuk pemasaran lokal maupun 

ekspor seperti data kualitas, formula, prosedur pembuatan, speifikasi 

(bahan baku, bahan pengemas dan produk obat jadi). 

b. Validasi proses dan rancangan kemasan. 
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5. Menemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang 

efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah. 

Proses penelitian dan pengembangan obat meliputi : 

Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat dibagi menjadi 

beberapa tahapan sbb: 

a) Sintesis dan screening molekul 

Pengembangan bahan obat dapat dilakukan dengan sintesis atau 

isolasi dari berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk 

mengobati lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah 

pembekuan darah), kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik pertama), 

dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani 

penyakit diabetes.  

Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya maka 

pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru yaitu kimia 

medisinal dan farmakologi molekular. Setelah diperoleh bahan calon obat, 

maka selanjutnya calon obat tersebut akanmelalui serangkaian uji yang 

memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum 

diresmikan sebagai obat oleh Badan pemberi izin. 

Sintesis dan screening molekul, merupakan tahap awal dari rangkaian 

penemuan suatu obat. Pada tahap ini berbagai molekul atau senyawa yang 

berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi atau bahkan direkayasa untuk 

mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Oleh karena 

penelitian obat biasanya ditargetkan untuk suatu daerah terapetik yang khas, 

potensi relatif pada produk saingan dan bentuk sediaan untuk manusia bisa 

diketahui. Serupa dengan hal tersebut, ahli kimia medisinal mungkin 
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mendalami kelemahan molekul tersebut sebagai hasil usaha untuk 

mensintesis senyawa tersebut. 

Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari 

berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk mengobati 

lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah pembekuan darah), 

kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik pertama), dan dengan teknik 

bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes.  

Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya maka 

pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru yaitu kimia 

medisinal dan farmakologi molekular. Setelah diperoleh bahan calon obat, 

maka selanjutnya calon obat tersebut akanmelalui serangkaian uji yang 

memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum 

diresmikan sebagai obat oleh Badan pemberi izin. 

Selain itu, penelusuran literatur juga harus dilakukan untuk 

memberikan pengertian tentang mekanisme pelapukan yang mungkin terjadi 

dan kondisi-kondisi yang dapat meningkatkan peruraian obat. Informasi ini 

dapat menyarankan suatu cara stabilisasi, kunci uji stabilitas atau senyawa 

acuan stabilitas. Informasi tentang cara atau metode yang diusulkan dari 

pemberian obat, seperti juga melihat kembali literatur tentang formulasi, 

bioavaibilitas, dan farmakokinetika dari obat-obat yang serupa, seringkali 

berguna bila menentukan bagaimana mengoptimumkan bioavaibilitas suatu 

kandidat obat baru. Jika suatu senyawa atau molekul aktif telah dibuktikan 

secara farmakologis, maka senyawa tersebut selanjutnya memasuki tahap 

pengembangan dalam bentuk molekul optimumnya. 
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b) Studi pada hewan percobaan (Uji Praklinik) 

Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat, dari uji ini 

diperoleh informasi tentang efikasi (efek farmakologi), profil farmakokinetik 

dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik 

adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau 

organ terisolasi, selanjutnya dipandang perlumenguji pada hewan utuh.  

Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, 

kelinci, marmot, hamster, anjing atau beberapa uji menggunakan 

primata,hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat. 

Pada tahap ini sering kali dilakukan pengujian yang melibatkan 

teratogenitas, mutagenesis dan karsinogenitas, di samping pemeriksaan 

LD50, toksisitas akut dan kronik. Dari uji ini diperoleh informasi tentang 

efikasi (efek farmakologi), profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat.  

Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian 

ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi, 

selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan-hewan ini 

sangat berjasa bagi pengembangan obat. Karena hanya dengan menggunakan 

hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis 

pengobatan atau tidak. 

Penelitian toksistas merupakan cara potensial untuk mengevaluasi: 

a. Toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis 

b. Kerusakan genetik (genotoksisitas atau mutagensis) 

c. Pertumbuhan tumor (onkogenesis atau karsinogenesis) 

d. Kejadian cacat waktu lahir (teratogenik) 

Selain toksisitasnya, uji pada hewan dapat mempelajari sifat 

farmakokinetika obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan 

ekskresi. Semua hasil pengamatan pada hewan tersebut menentukan apakah 
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calon obat tersebut dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau tidak. Ahli 

farmakologi bekerja sama dengan ahli teknologi farmasi dalam pembuatan 

formula obat, menghasilkan bentuk-bentuk sediaan obat yang akan diuji pada 

manusia. 

Di samping uji pada hewan untuk mengurangi penggunaan hewan 

percobaan telah dikembangkan pula berbagai uji in vitro untuk menentukan 

khasiat obat contonya uji aktivitas enzim, uji antikanker menggunakan cell 

line, uji antimikroba pada pembenihan mikroba, uji antioksidan dengan 

DPPH, uji antiinflamasi, dll untuk menggantikan uji khasiat pada hewan. 

Akan tetapi belum semua uji dapat dilakukan secara in vitro. 

Uji toksistas sampai saat ini masih tetap dilakukan pada hewan 

percobaan, belum ada metode lain yang menjamin hasil yang dapat 

menggambarkan toksisitas pada manusia. Di samping itu, uji pada hewan 

percobaan ini juga dirancang dengan perhatian khusus pada kemungkinan 

pengujian obat itu lebih lanjut pada manusia atau uji klinis. Oleh karenanya, 

pada uji pra-klinis ini dirancang dengan pertimbangan: 

a. Lamanya pemberian obat itu menurut dugaan lepada manusia 

b. Kelompok umur dan kondisi fisik manusia yang dituju dengan 

pertimbangan khusus untuk anak-anak, wanita hamil atau orang usia 

lanjut. 

c. Efek obat menurut dugaan pada manusia. 

Setelah melewati uji pra klinis, maka senyawa atau molekul kandidat 

calon obat tersebut menjadi IND (Investigasional New Drug) atau obat baru 

dalam penelitian. Setelah calon obat dinayatakan mempunyai kemanfaatan 

danaman pada hewan percobaan maka selanjutnya diuji pada manusia (uji 

klinik). 
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c) Studi pada manusia (Uji Klinik) 

Uji klinik terdiri dari 4 fase yaitu: 

Fase I 

Calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah 

sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada 

fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan 

profil farmakokinetik obat pada manusia. 

Fase II 

Calon obat diuji pada pasien tertentu diamati efikasi pada penyakit 

yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang 

potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai 

dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat. 

Fase III 

Melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan 

efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. 

Fase IV 

Setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran (post 

marketing surveillance) yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, 

berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka panjang untuk 

melihat terapetik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. 

Setelah hasil studi IV dievaluasi masih memungkinkan obat ditarik 

dari perdagangan jika membahayakan. Sebagai contoh cerivastatin (suatu 

antihiperkolesterolemia yag dapat merusak ginjal), entero-vioform 

(kliokuinol suatu anti-disentri amuba yang pada orang Jepang bisa 

menyebabkan kelumpuhan pada otot mata), fenil pranol amin/PPA yang 

sering terdapat pada obat flu harus diturunkan dosisnya dari 25 mg menjadi 

tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan 
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kontraksi jantung, triglitazon (antidiabetes yang bisa merusak hati), dan Viox 

(rofecoxib) yang bisa merusak jantung. 

Penemuan obat baru chemotheraupetica (New Chemical Entity/NCE) 

saat ini cenderung mengalami penurunan karena diberlakukannya syarat yang 

sangat ketat untuk dapat diterima, diregistrasi dan diizinkan beredar sebagai 

obat. Hal ini berlaku di negara-negara Eropa, AS dan negara maju lainnya. 

Persyaratan ketat ini memerlukan penelitian farmakologi dan kemanan yang 

jauh lebih luas dan dengan sendirinya memerlukan biaya yang sangat tinggi. 

Jangka penemuan obat baru sejak awal ditemukan suatu bahan kimia harus 

sampai menjadi obat baru yang diizinkan beredar memerlukan waktu 10-12 

tahun dan biaya peneltian lebih kurang USD 350-800 juta. 

Semula uji klinik banyak senyawa calon obat dinyatakan tidak dapat 

digunakan. Akhirnya obat baru hanya lolos satu atau lebih kurang 10.000 

senyawa yang disintesis karena risikonya lebih besar dari manfaatnya atau 

kemanfaatnnya lebih kecil dari obat yang sudah ada. Keputusan untuk 

mengakui obat baru dilakukan oleh badan pengatur nasional di Indonesia 

oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), di AS adalah FDA (Food 

and Drug Administration), di Kanada oleh Health Canada, di Inggris oleh 

MHRA (Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency), di negara 

Eropa lain oleh EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal 

Product) dan di Australia oleh TGA (Therapeutics Good Administration). 

Untuk dapat dinilai oleh badan tersebut, industri pengusul harus 

menyerahkan data dokumen uji praklinik dan klinik yang sesuai dengan 

indikasi yang diajukan, efikasi dan keamanannya harus sudah ditentukan dari 

bentuk produknya (tablet, kapsul, dll) yang telah memenuhi persyaratan 

produk melalui kontrol kualitas. 
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Pengembangan obat tidak terbatas pada pembuatan produk dengan zat 

baru, tetapi dapat juga dengan memodifikasi bentuk sediaan yang sudah ada 

atau meneliti indikasi baru sebagai tambahan dari indikasi yang suda ada. 

Baik bentuk sediaan baru maupun tambahan indikasi atau perubahan dosis 

dalam sediaan harus didaftarkan ke Badan POM dan dinilai oleh Komisi 

Nasional Penilai Obat Jadi. 

Pengembangan ilmu teknologi farmai dan biofarmasi melahirkan new 

drug delivery system terutama bentuk sediaan seperti tablet lepas lambat, 

tablet salut enterik,mikro-enkapsulasi, dll. Kemajuan dalam teknik 

rekombinasi DNA, kultur sel dan kultur jaringan telah memicu kemajuan 

dalam produksi bahan baku obat seperti produksi insulin dll. Setelah calon 

dapat dibuktikan berkhasiat sekurang-kurangnya sama dengan obat yang 

sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai maka obat baru 

diizinkan untuk diproduksi oleh industri sebagai legal drug dan dipasarkan 

dengan nama dagang tertentu serta dapat diresepkan oleh dokter. 

2.2.2 Budidaya tumbuhan obat 

Menurut Indah Solihah (2018), budidaya tumbuhan obat adalah suatu 

cara untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan baku obat, pemeliharaan kesehatan dan kosmetika. 

Adapun proses budidaya tumbuhan obat terdiri dari 7 proses yaitu : 

a. Penyiapan lahan 

Keragaman  jenis  tanaman  obat  mulai  dari  jenis  tanaman  dataran 

rendah sampai  tanaman dataran  tinggi  menuntut  penyesuaian  lingkungan 

untuk kegiatan  budidaya  tanaman  tersebut. Setiap  jenis  tanaman  obat 

membutuhkan kondisi  lingkungan  tertentu  agar  dapat  tumbuh  dan 

berkembang dengan optimal. Lingkungan pertumbuhan  yang dimaksud 
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meliputi  iklim dan tanah. Beberapa unsur  iklim seperti   suhu,  curah  hujan 

 dan  penyinaran  matahari secara  langsung  berpengaruh  bagi pertumbuhan 

 tanaman. 

Menurut Indah Solihah (2018), lahan adalah media yang digunakan 

untuk kegiatan budidaya. Dalam budidaya tumbuhan, syarat lahan yang 

digunakan bukan bekas sawah. Bisa berupa kebun rumah, lahan perkarangan, 

lahan kritis, pembukaan lahan baru. Untuk cara penanaman bisa ditanam 

langsung di lahan tanam atau pembibitan terlebih dahulu. 

Dalam proses penyiapan lahan, dapat dilakukan tahapan pengolahan 

lahan media tanam yang meliputi kegiatan persiapan lahan, pembukaan 

lahan, pembentukan bedengan, dan pengapuran. 

b. Pembenihan dan Pembibitan 

Dalam proses ini, diperlukan tahapan pemilihan bibit unggul. Lahan 

yang sudah disiapkan tidak dapat langsung ditanami. Lahan harus dibiarkan 

selama 10-14 hari agar proses dekomposisi pupuk berlangsung sempurna. 

Dalam waktu tersebut dilakukan pembibitan budidaya tanaman obat. 

Benih dapat berupa biji, stek, propagula lainnya. Tujuan proses 

pembenihan adalah memberi kondisi adaptasi bagi tanaman budidaya. 

c. Pemeliharaan budidaya tanaman obat 

Menurut Indah Solihah (2018), terdapat 4 proses dalam tahapan 

pemeliharaan yang sangat berperan penting dalam pembudidayaan tanaman 

obat yaitu, penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan pemberantasan hama. 

Proses tersebut memerlukan penanganan berbeda bagi masing-masing 

tanaman obat. Selama masa pertumbuhan tanaman obat dapat dilakukan 

penyiangan gulma dengan intensitas sesuai dengan kondisi pertumbuhan 

gulma.  
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d. Panen tanaman obat 

Proses pemanenan tanaman obat dapat dilakukan pada seluruh bagian 

tanaman obat. Pengambilan bagian tanaman dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian kegiatan penelitian dan pengembangan. 

e. Pasca Panen 

Untuk mendapatkan bahan baku tanaman obat yang berkualitas 

diperlukan tahapan kegiatan pasca panen mulai dari pengeringan, 

pembersihan dan sortasi. 

Pada sistem budidaya tanaman obat, terdapat beberapa kegiatan yang 

harus dilakukan oleh tim peneliti. Sesuai dengan Permenkes No. 491 tahun 

2006 dan definisi Iptek menurut UNESCO, aktivitas yang dikelola di Babe 

Litbang TOOT mencakup generation, advancement, pelatihan, diseminasi 

dan aplikasi pengetahuan teknis di lingkungan iptek tanaman obat dan obat 

tradisional (TOOT). Dengan penjelasan sebagai berikut : 

a. Generation (untuk memroduksi data temuan dan fakta) melalui: 

1. RISTOJA (Riset Tanaman Obat dan Jamu) 

2. Riset TO dan simplisia 

3. Uji khasiat dan keamanan 

4. Uji kesetaraan formula 

5. Riset model pemberdayaan dan kemandirian masyarakat berbasis TO 

b. Advancement (untuk mengolah hasil temuan dan fakta), melalui: 

1. Pengembangan (teknologi formulasi, standar budidaya, pascapanen, dll) 

2. Kajian 
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c. Diseminasi (untuk memasarkan hasil iptek TOOT kepada segmen2 mitra 

konsumen akademisi, bisnis, pemerintah dan komunitas masyarakat) 

melalui: 

1. jejaring Ristoja, 

2. jejaring Saintifikasi Jamu 

3. Seminar Internasional, 

4. Seminar Nasional dan Forum Diskusi 

d. Implementasi pengetahuan teknis, dalam kerangka iptek Saintifikasi 

JAMU melalui: 

1. Jejaring Ristoja 

2. Jejaring Saintifikasi Jamu 

Tujuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan obat tradisional, obat 

herbal dan fitofarmaka yang tertuang pada misi Balai Penelitian dan 

Pengembangan Obat Tradisional Tawangmangu adalah meningkatkan mutu 

kegiatan penelitian dan pengembangan, mengembangkan hasil litbang dan 

pemanfaatan hasil litbang tanaman obat dan obat tradisional. 

Tugas dan fungsi fasilitas penelitian dan pengembangan tanaman obat 

dan obat herbal sesuai dengan kebijakan Balai Pembudidayaan, Penelitian, 

dan Pengembangan Tanaman Obat Imogiri adalah : 

Tugas : 

Melakukan usaha budidaya, penelitian, dan pengembangan tanaman oabt 

sebagai suatu unit produktif sekaligus memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang tanaman obat. 
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Fungsi : 

a. Melakukan usaha budidaya tanaman obat termasuk di dalamnya 

pemuliaan dan pelestarian tanaman yang dibudidayakan, serta usaha 

pengumpulan koleksi benih yang dibudidayakan. 

b. Melakukan usaha penelitian tanaman obat baik yang berkaitan dengan 

penelitian instalasi budidaya maupun instalasi penelitian uji khasiat dan 

teknik pasca panen. 

c. Melakukan usaha pengembangan melalui pengolahan pasca panen 

meliputi pembuatan ekstrak baik cair maupun padat untuk ditawarkan 

kepada pihak luar. 

d. Melakukan usaha inventarisasi dari tanaman obat melalui pembentukan 

instalasi simplisia,  herbaria dan koleksi.   

e. Melakukan kegiatan tata usaha sebagai pelaksana utama dalam organisasi 

sebagai usaha pertanggungjawaban kepada Manajer Gama Giri Mandiri.  

f. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tanaman obat. 

Jenis sumber daya manusia berkualitas yang bertugas pada kegiatan 

ini terdiri dari pegawai tetap maupun tidak tetap, PNS dan CPNS, dengan 

struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Permenkes 

no.491/Menkes/Per/VII/2006, berdasarkan pada organisasi dan tata kerja 

BP2TOOT Tawangmangu sebagai acuan dasar. Struktur organisasi sumber 

daya manusia pada fasilitas penelitian dan pengembangan obat herbal adalah 

sebagai berikut : 

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi : 

1. Bagian Tata Usaha yang meliputi : 

a. Manajemen Kepegawaian 

b. Manajemen Barang Milik Negara 
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c. Manajemen Pengadaan 

d. Administrasi 

2. Bagian Program Kerjasama dan Informasi yang meliputi : 

a. Manajemen Strategis 

b. Manajemen Kerjasama 

c. Manajemen Diseminasi Informasi 

d. Wisata Iptek Kesehatan Jamu 

3. Bagian Pelayanan Penelitian yang meliputi : 

a. Manajemen Laboratorium 

b. Manajemen Kebun Tanaman Obat 

c. Rumah Riset Jamu 

d. Administrasi pelayanan penelitian dan pengembangan 

4. Bagian Panitia Pembina Ilmiah yang meliputi : 

a. Manajemen penelitian 

b. Pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti 

c. Pembinaan kelompok jabatan fungsional litkayasa 

5. Seksi Pelayanan Teknis 

6. Seksi Sarana Penelitian 

7. Seksi Program dan Evaluasi 

8. Seksi Kerjasama dan Informasi 

Adapun skala pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas penelitian dan 

pengembangan obat herbal meliputi pelayanan internal dan pelayanan 

eksternal yang meliputi : 

1. Pelayanan dan kerjasama internal 

Merupakan jenis pelayanan yang berkaitan dengan pihak intern dalam 

hal ini pelayanan antar unit maupun instalasi dimana dalam pelaksanaan 
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kegiatan balai perlu adanya sumber informasi yang diperoleh dari unit lain, 

dan juga pelayanan kepada pihak intern berupa isntitusi pendidikan dapat 

dilakukan kerjasama dengan fakultas terkait seperti Fakultas Pertanian, 

Fakultas Farmasi maupun Fakultas Kehutanan (dalam hal penelitian maupun 

tukar informasi) 

2. Pelayanan dan kerjasama eksternal 

Merupakan jenis pelayanan yang berkaitan dengan masyarakat secara 

umum yang ingin memperoleh informasi maupun pelayanan kepada 

masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam usaha budidaya. Selain itu juga 

berupa pelayanan kepada pihak swasta dan farmasi yang ingin bekerjasama, 

maupun yang ingin memperoleh hasil produksi ekstrak sebagai bahan pemula 

pembuatan obat. 

 Dalam upaya kegiatan penelitian dan pengembangan obat herbal juga 

diperlukan sarana pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan obat 

herbal yang berdasar pada standar operasional BP2TOOT. Berikut adalah 

penjelasan masing-masing fasilitas laboratorium : 

a. Laboratorium Sistematika Tumbuhan 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium sistematika tumbuhan 

antara lain, perawatan spesimen herbarium, digitalisasi paspor tanaman 

obat, identifikasi tanaman obat baru, karakterisasi mikroskopis bahan jamu 

dan optimasi metode sitogenetika tanaman obat. Laboratorium sistematika 

tumbuhan juga memberi pendampingan bagi kegiatan pelatihan, diklat 

PKL dan magang. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pelatihan dalam 

mengidentifikasi fragmen-fragmen anatomi dari serbuk simplisia tanaman 

obat. 

b. Laboratorium Benih dan Pembibitan 



26 

 

Laboratorium benih dan pembibitan termasuk sarana penunjang kegiatan 

litbang TO sektor hulu. Benih yang berkualitas akan sangat berpengaruh 

terhadap kualitas tanaman obat yang dibudidayakan. Kegiatan 

laboratorium benih dan pembibitan yaitu, pemeliharaan koleksi benih, 

pembuatan database, penambahan koleksi benih dan bibit, danpengujian 

daya kecambah benih. 

c. Laboratorium Pengendalian Hama & Penyakit Tanaman 

Di laboratorium ini dilakukan kegiatan pengamatan gejala serangan hama 

dan penyakit tanaman obat, uji biopestisida, identifikasi hama pada 

tanaman obat di lahan B2P2TOOT, aplikasi pengendalian hama terpadu, 

mengoleksi hama dan serangga untuk 1 tumbuhan obat, dan peremajaan 

isolate agensia hayati. 

d. Laboratorium Galenika 

Fungsi utama laboratorium galenika adalah melakukan kegiatan yang 

terkait dengan pembuatan sediaan galenika, khususnya yang berasal dari 

tumbuhan obat. Metode pembuatan sediaan galenika yang dilakukan di 

laboratorium galenika secara umum terbagi atas penyaringan (ekstraksi) 

dan penyulingan (destilasi). Ekstraksi yang dilakukan meliputi maserasi, 

perkolasi, infundasi dan sokhletasi, sedangkan destilasi yang dilakukan 

yaitu destilasi sederhana (destilasi air). Disamping menjalankan fungsi 

utamanya tersebut, terdapat beberapa kegiatan lain seperti uji kontrol 

kualitas (Quality Control/QC) dan pendampingan mahasiswa PKL 

ataupun magang. 

e. Laboratorium Fitokimia 

Laboratorium fitokimia merupakan bagian dari laboratorium terpadu di 

B2P2TOOT. Kegiatan utama yang dilakukan di laboratorium fitokimia 

antara lain, uji kontrol kualitas (Quality Control/QC) bahan jamu, 
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skrinning fitokimia tanaman obat, kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak 

ramuan jamu, dan kromatografi lapis tipis (KLT) minyak atsiri. Selain 

kegiatan utama tersebut laboratorium ini juga melakukan pendampingan 

kegiatan PKL dan magang dari berbagai institusi pendidikan. 

f. Laboratorium Instrumen 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium instrument antara lain, 

pemeriksaan kandungan senyawa penanda/aktif (kontrol kualitas dan 

kandungan kimia simplisia), Quality Control (QC) bahan jamu, 

pemeriksaan sampel serta melakukan pendampingan PKL/magang. 

g. Laboratorium Formulasi 

Laboratorium formulasi merupakan salah satu laboratorium di 

B2P2TOOT dengan kegiatan penelitian dan pengembangan bentuk 

sediaan obat tradisional. Kegiatan-kegiatan itu antara lain pengembangan 

formula produk obat tradisional seperti produk perawatan tubuh (sabun 

dan hand body lotion), minuman kesehatan, cream analgesik, dan 

pengembangan formula food supplementherbal, dll. 

h. Laboratorium Mikrobiologi 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi antara 

lain uji kontrol kualitas bahan jamu, uji aktivitas antimikroba bahan jamu, 

uji aktivitas antibakteri,peremajaan isolate dan melakukan 

pelatihan/magang mikrobiologi. 

i. Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laboratorium ini yaitu, 

memperbanyak tanaman obat dan produksi metabolit sekunder. Contoh 

tanaman obat yang telah dilakukankultur jaringan antara lain Purwoceng 

(Pimpinella alpina Molk), Sembung (Blumea balsamifera (L). DC), 
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Kumis kucing (Orthosiphon stamineus Benth), dan Sarang semut 

(Myrmecodia tuberose Jack). 

j. Laboratorium Biomolekuler 

Laboratorium biologi molekuler difungsikan untuk melakukan penelitian 

dan pengembangan tanaman obat-obat tradisional dalam taraf molekuler. 

Laboratorium ini pada tahun 2016 memfasiitasi 2 kegiatan penelitian yaitu 

keragaman genetik aksesi dan standarisasi tanaman obat. Di laboratorium 

ini juga dilakukan pengujian aktivitas antimetastasis suatu bahan dengan 

metode antimigrasi wound healing scratch assay, gelatin 

zymograph dan western blot. 

k. Laboratorium Pasca Panen 

Laboratorium pasca panen merupakan laboratorium yang bertanggung 

jawab terhadap produksi bahan jamu sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan, sehingga memenuhi standar kualitas yang berlaku. 

l. Laboratorium Hewan Coba 

Kegiatan-kegiatan di laboratorium ini yaitu produksi hewan coba untuk 

memfasilitasi penelitian pra-klinik Tanaman Obat-Obat Tradisional 

meliputi, monitoring kesehatan hewan (pengamatan harian rutin dan 

monitoring berkala), pengembangbiakan tikus dan pengembangbiakan 

mencit. Penelitian yang dilakukan di laboratorium hewan coba adalah uji 

toksisitas akut dan subkronik 6 formula jamu yaitu, jamu Dermatitis 

Atopik, Urolitiasis, Gastroprotektif, Hepatoprotektor, Asam urat dan 

Hipertensi. 

m. Laboratorium Klinik Saintifikasi Jamu 

n. Laboratorium Sediaan Bahan Jamu 

Laboratorium sediaan bahan jamu dikelola untuk memfasilitasi aktivitas 

iptek sediaan Jamu dalam kerangka Saintifikasi Jamu. Bertujuan untuk 
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menyediakan sarana, fasilitas dan bahan jamu non simplisia. Laboratorium 

sediaan bahan jamu dikelola sebagai lab dan divisi sediaan jamu 

Kemenkes, juga pusat pembelajaran iptek untuk pihak 

akademisi/ilmuwan, pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat. 

Terdiri dari beberapa unit, yaitu pengisian kapsul, ekstraksi dan 

pencetakan tablet. 

2.2.3 Obat Herbal 

Tanaman obat adalah aneka tanaman obat yang dikenali sebagai 

tanaman untuk obat-obatan. Tanaman obat dapat dengan mudah ditemukan 

disekitar kita karena Indonesia mengenal pengobatan herbal sudah sejak 

beribu tahun yang lalu (Suparni, I. & Wulandari, A., 2012, h. 4). Menurut 

Suparni, I. & Wulandari, A. (2012, h. 4) berdasarkan bahan yang  

dimanfaatkan untuk pengobatan, tanaman obat dapat digolongkan menjadi 

beberapa, yaitu sebagai berikut:  

a) Tanaman obat yang dimanfaatkan daunnya, contoh : daun tanaman salam, 

daun tanaman sirih, daun tanaman randu, dan lain-lain.  

b) Tanaman obat yang dimanfaatkan dari batang, misalnya kayu manis, 

brotowali, pulasari, dan lain-lain.  

c) Tanaman obat yang dimanfaatkan dari buah, misalnya jeruk nipis, 

ketumbar, belimbing waluh, mahkota dewa, dan lain-lain.  

d) Tanaman obat yang dimanfaatkan dari bijinya, misalnya kecubung, 

pinang, pala, mahoni, dan lain-lain. 

Beberapa bagian dari tanaman obat dapat digunakan untuk keperluan 

pemanfaatan menjadi bahan baku obat maupun obat herbal yang berbeda-

beda, antara lain: 
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a) Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau jamu; 

b) Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula 

bahan baku obat (Precursor); 

c) Tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi dan ekstrak tanaman 

tersebut digunakan sebagai obat. 

Survei dari Hakim (2014), menyebutkan  meskipun etnobotani sangat 

luas dan bermacam-macam, namun dapat dikelompokkan menjadi beberapa 

kategori dibawah ini, yang disusun berdasarkan ranking dari paling 

disukai/sering dikaji  sampai dengan jarang dikaji, meliputi: 

a) Tanaman obat-obatan  

b) Domestikasi dan asal-mula tanaman dalam sisitem terkaitbubidaya  

c) Arhaeobotany  

d) Tanaman berguna (edibel)  

e) Studi etnobotani secara umum  

f) Agroforestri dan kebun/pekarangan  

g) Penggunaan sumber daya hutan  

h) Studi terkait kognitif  

i) Studi sejarah, dan  

j) Studi pasar 

Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan 

dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, 

menyembuhkan penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada 

manusia atau hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. 

Menurut Pedoman Uji Klinik Obat Herbal (2014). Obat Herbal adalah bahan 

atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral, dapat 

berupa obat herbal tradisional atau obat herbal non tradisional. 
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Berdasarkan riwayat penggunaan tumbuhan, obat herbal dapat 

dikelompokkan menjadi obat herbal tradisional dan obat herbal non 

tradisional. Obat herbal tradisional Indonesia dikenal sebagai jamu, 

mengandung tumbuhan yang telah digunakan secara turun temurun yang 

merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Obat herbal non tradisional 

mengandung tumbuhan yang tidak memiliki riwayat penggunaan turun 

temurun, namun berpotensi memiliki manfaat bagi kesehatan masyarakat. 

Pengelompokan obat herbal tradisional di Indonesia dapat berupa 

Jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT), dan Fitofarmaka. Dengan masing-

masing kelompok obat herbal tradisional memerlukan bukti dukung yang 

berbeda (empiris, nonklinik dan atau klinik). Ketiga kelompok tersebut tidak 

diperbolehkan mengandung bahan kimia. Menurut Suharmiati dan Handayani 

(2006), obat herbal memiliki keunggulan antara lain : 

a) Efek samping obat herbal relatif lebih kecil 

b) Adanya efek komplementer dan atau sinergisme dalam ramuan 

c) Satu tumbuhan bisa memiliki lebih dari satu efek farmakologi 

d) Obat herbal lebih sesuai untuk penyakit metabolik dan degeneratif 

Sedangkan menurut Zein (2005), kelemahan obat herbal adalah : 

a) Sulitnya mengenali jenis tumbuhan dan beda nama tumbuhan 

b) Kurangnya sosialisasi tentang manfaat tumbuhan obat terutama di 

kalangan dokter 

c) Penampilan tumbuhan obat berkhasiat berupa fitofarmaka kurang menarik 

bila dibanding dengan obat paten 

d) Kurangnya penelitian komprehensif dan terintegrasi dari tumbuhan obat 

e) Belum ada upaya pengenalan dini terhadap tumbuhan obat 
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2.2.4  Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau merupakan suatu bentuk pemanfaatan lahan pada  

suatu kawasan yang diperuntukkan sebagai penghijauan. Ruang terbuka hijau 

yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana lingkungan 

juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya 

pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang 

kelestarian air dan tanah. 

Secara umum Gunadi (1995) membedakan fungsi jalur hijau atau 

RTH di dalam perkotaan adalah sebagai berikut :  

1. Fungsi ekologi sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, pengatur dan 

pengendali sistem air tanah  

2. Fungsi fisik sebagai peneduh, penahan angin, sebagai filter udara, peredam  

kebisingan dan pengarah pandang  

3. Fungsi sosial budaya sebagai tempat rekreasi dan olahraga 

4. Fungsi estetika sebagai media untuk memperindah lingkungan dan tanah 

Vegetasi merupakan elemen lembut tidak mempunyai bentuk yang 

tetap dan selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya sehingga 

menyebabkan bentuk dan ukuran yang selalu berubah. Perubahan tersebut 

terlihat dari bentuk, tekstur, warna dan ukurannya. Perubahan ini diakibatkan 

oleh karena tanaman adalah makhluk yang selalu tumbuh dan dipengaruhi 

oleh faktor alam dan tempat tumbuhnya (Hakim dan Utomo (2003). Seni 

karena menyangkut elemen desain seperti warna, bentuk, tekstur dan kualitas 

desain yang berubah karena tanaman dipengaruhi iklim, usia dan faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhannya. Pemilihan jenis tanaman bergantung pada 

fungsi tapak disesuaikan dengan tujuan perencanaan, peletakan juga 

disesuaikan dengan tujuan dan fungsi tanaman. 
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Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai area 

memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah, maupun 

yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibagi 

menjadi 5 : 

1. Kawasan hijau pertamanan kota 

2. Kawasan hijau hutan kota 

3. Kawasan hijau rekreasi kota 

4. Kawasan hijau kegiatan olahraga 

5. Kawasan hijau pemakaman 

Berdasarkan fungsi utama RTH dapat dibagi menjadi :  

1. Pertanian Perkotaan  

2. Taman Kota 

3. Hutan Kota 

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan pada Pasal 

6 jenis RTHKP meliputi :  

a. Taman kota 

b. Taman wisata alam 

c. Taman rekreasi 

d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman 

e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial 

f. Taman hutan raya 

g. Hutan kota 

h. Hutan lindung 

i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah 
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j. Cagar alam 

k. Kebun raya 

l. Kebun binatang 

m. Pemakaman umum 

n. Lapangan olahraga 

o. Lapangan upacara 

p. Parkir terbuka 

q. Lahan pertanian perkotaan 

r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET) 

s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa 

t. Jalur pengaman jalan, median, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian 

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan RTH adalah : 

a. Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat 

maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain 

sesuai geotopografinya 

b. Sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi 

c. Ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual 

d. Budaya, ruang untuk mengekspresikan seni budaya masyarakat 

e. Kebutuhan akan terlayaninya hak-hak manusia (penduduk) untuk 

mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari . 

Penjelasan Lansekap 

Secara spesifik lansekap adalah suatu areal lahan atau daratan yang 

memiliki kualitas  visual bentukan lahan, formasi batuan, elemen air, dan 

pola tanaman yang berbeda (Wibisono, 2008). Sebuah lansekap memiliki ciri 

atau karakteristik yang mencerminkan sebuah lansekap. Beberapa karakter 

dalam sebuah lansekap, di antaranya adalah adanya harmoni ataua kesatuan 

di  antara elemen-elemen alam, antara lain : ground forms, formasi batuan, 
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vegetasi, dan kehidupan  satwa (animal life). Lansekap juga merupakan suatu 

bentang alam yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat dinikmati 

keberadaannya melalui seluruh indera yang dimiliki oleh manusia. 

Dalam Arsitektur Lansekap dikenal 2 (dua) bagian besar material 

lanskap, yakni material lunak (soft materials) dan material keras (hard 

materials).  

Komponen material lunak berupa tanaman dan air, dengan kelebihan 

menggubah ruang. Tanaman merupakan amterial lanskap yang hidup dan 

terus berkembang. Tanaman merupakan material lansekap yang hidup dan 

terus berkembang. Pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi ukuran besar 

tanaman, bentuk tanaman, tekstur, dan warna selama masa pertumbuhannya. 

Dengan demikian, kualitas dan kuantitas ruang terbuka akan terus 

berkembang dan berubah sesuai dengan pertumbuhan tanaman. Jadi dalam 

perancangan lansekap, tanaman sangat erat hubungannya dengan waktu dan 

perubahan karakteristik tanaman. 

Komponen material keras berupa material keras alami dan buatan, 

maupun kombinasi. Telah diuraikan bahwa hal-hal yang perlu dipahami 

dalam pengetahuan bahan adalah : 

1. karakteristik bentuk bahan, 

2. fungsi, 

3. spesifikasi, 

4. pasca pemeliharaan dari bahan, serta 

5. nilai ekonomisnya. 

Material keras dapat dibagi dalam 5 (lima) kelompok besar yaitu : 

a. Material Keras Alami (Organic Materials)  
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Material ini berasal dari bahan alami, yaitu kayu. Bermacam-macam 

jenis kayu yang dapat dijadikan bahan material bagi desain lansekap. Kayu 

dapat dipergunakan sebagai bahan untuk pembentukan furniture lansekap, 

retaining wall, ataupun perkerasan. Kekuatan kayu berbeda beda tergantung 

dari keaweta,inya. Keawetan kayu tergantung dari penempatannya. Kayu 

yang terlindung dari hujan dan sinar matahari tidak akan lekas rusak. Untuk 

mempertinggi sifat keawetan kayu, dapat diusahakan dengan mengecat atau 

mengurangi kadar air. 

b. Material Keras Alami dari Potensi Geologi (Inorganic Materials Used in 

Their Natural State)  

Material yang dimaksud antara lain batu-batuan, pasir, dan batu bata. 

Material batu-batuan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan suatu susunan 

dinding ataupun pola lantai. Batu-batuan dapat menghasilkan kesan tekstur 

kasar atau halus. Batu besar (batu kali) dapat juga dijadikan sebagai ornamen 

artistic dalam suatu taman. 

c. Material Keras Buatan Bahan Metal  

Yang dimaksud, antara lain alumanium, besi, perunggu, tembaga, dan baja.  

d. Material Keras Buatan Sintetis/Tiruan (Synthetic Materials)  

Contoh dari material sintertis atau tiruan, antara lain bahan plastik/fiberglass.  

e. Material Keras Buatan Kombinasi (Composite Materials)  

Contoh : Beton dan plywood merupakan contoh dari bahan materials keras 

buatan kombinasi 
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Menurut Zain Rahman (1984) Dalam perencanaan arsitektur lanskap, 

diperlukan tahapan-tahapan perencanaan yang meliputi : 

a. Kumpul Data (Inventarisasi) 

Sebagai langkah pertama pembuatan taman, seperti juga dalam 

pekerjaan pekerjaan lainnya, selalu dilakukan pengumpulan keterangan atau 

data terlebih dahulu.  Data yang diperlukan meliputi : 

a. Aspek-aspek : 

1.Manusia, dengan segala keinginan, maksud, tujuan, 

kebiasaankebiasaannya 

2. Sumber Dana, baik yang sudah tersedia maupun yang bisa digali 

3. Fisik lahan, dengan flora-faunanya, iklimnya, lingkungannya 

4. Teknik pelaksanaan dari ilmu/standar-standar yang lazim 

b. Faktor-Faktor : 

1. Ruang, yaitu lokasi taman maupun luasan taman 

2. Waktu, yaitu kapan harus dimulai, harus selesai 

3. Tenaga, yaitu ketersediaan sumberdaya, energi, gerak. 

Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan mencari atau 

membuat peta dasar, merekam semua benda dan keadaan, baik yang ada 

dalam tapak maupundisekitar tapak, memotret, membuat video film kalau 

perlu, mewancarai orang-orang, mencatat, melakukan studi pustaka dan lain-

lain. Salah satu bagian yang penting adalah dalam mengumpulkan data 

tentang bahan tanaman, dan bahan bangunan taman untuk kondisi tempat 

yang bersangkutan. Khususnya untuk teori pemilihan tanaman taman, dapat 

dipakai teori klasifikasi hortikultura/ekologis dan klasifikasi fisik. Secara 

ringkasnya klasifikasi tanaman sebagai dasar pokok pemilihan tanaman 

adalah sebagai berikut : 
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1. Klasifikasi Hortikultura/Klasifikasi Ekologi 

a. Toleransi dan resistensi suhu (minimum, optimum, maksimum) 

b. Toleransi dan resistensi air (kekeringan, basah terendam) 

c. Toleransi dan resistensi cahaya (langsung, naungan, lamanya) 

d. Toleransi dan resistensi tanah (subur, miskin, pH, tekstur, struktur) 

e. Toleransi dan resistensi angin (kencang, sedang, berputar) 

f. Toleransi dan resistensi hama dan penyakit 

g. Toleransi dan resistensi pemangkasan 

h. Toleransi dan resistensi gas beracun (kendaraan bermotor dll) 

i. Sifat penyebaran, pembungaan dan pembuahan 

j. Sifat adaptasi, perbanyakan, pemindahan, gugur daun. 

 

2. Klasifikasi Fisik 

a. Ukuran tanaman dewasa (tekstur), kecepatan tumbuh, lamanya/umur 

pertumbuhan (annual, biennual, perennial) 

b. Bentuk alami (bentuk tanaman dalam dua dan tiga dimensi) 

c. Tekstur (ukuran bentuk, pengaturan daun, penyusunan kelompok-

kelompok tanaman, kasar-halusnya permukaan) 

d. Warna (daun, bunga, buah, batang) 

e. Aroma (harum, tak beraroma, bau) 

f. Perencanaan tanaman (untuk pagar, naungan, penutup tanah, [enahan 

angin, proteksi, pengarah) 

g. Syarat-syarat budidaya. 

 

Suatu taman yang baik, harus dapat menggugah rasa bangga serta rasa 

memiliki bagi masyarakat pemakainya.  Taman yang berhasil, adalah taman 

yang dapat membuat pemakainya tergugah untuk ingin sesering mungkin 
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datang dan bercengkerama dengan taman tersebut.  Harus dapat membuat 

hatinya bergairah, semangatnya gegap-gempita, fikirannya terang benderang, 

jiwanya serasa menjadi muda kembali, perasaannya seolah di awing-awang.  

Harus dapat membuat orang berubah menjadi ramah, penuh senyum, ceria 

penuh gelak, murah meriah, dan penuh kemesraan, penuh rasa kasih saying.    

b. Prinsip Arsitektur Lanskap 

Adapun prinsip dalam mendesain arsitektur lanskap adalah : 

 Harus adanya Tema (sebagai unsur penyatu, istilah ini identik dengan : 

corak, gaya, style, suasana serba ini dan itu “unifying factor/element”) 

 Harus adanya Gradasi (sebagai unsur variasi lembut/tenang, identik 

dengan nuansa, jenjangan, tangga tahapan, irama, ritme, “sequence”, 

“subtle and calm variation creator”.) 

 Harus adanya Kontras (sebagai unsure variasi tinggi/semarak identik 

dengan “eyecatcher”, “vocal point”, “point of interest”, perangsang, 

penyemarak, kejutan “shocktherapy”, penyemangat, pencuri perhatian, 

pemukau “bold variation creator”) 

 Harus adanya Kontrol (sebagai unsur penyetimbang, unsur kendali, identik 

dengan“balance”, “restraint”, pemelihara keserasian agar tak kurang dan 

tak berlebihan). 

Seperti terlihat pada uraian terdahulu, bahwa prinsip atau pedoman 

disain yang ditetapkan pada elemen/unsur disain adalah untuk selanjutnya 

dipakai dalam elemen/unsur lanskap atau elemen taman.  

Elemen Taman, dikenal dua kelompok besar, yaitu : 

1. Elemen Taman Utama (Major Landscape Element), ialah elemen 

yang besar dan pada umumnya sulit untuk dirubah, seperti misalnya gunung, 
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sungai, dataran/lembah, hutan belantara, kekuatan alam (iklim, matahari, 

angin, hujan, gempa, bulan). 

2. Elemen Taman Minor, ialah elemen yang relatif lebih kecil dan pada 

umumnyalebih mudah atau mudah untuk dirubah, seperti misalnya : bukit, 

anak sungai, parit, belukar, ternak, manusia, penyinaran buatan, angin buatan, 

suhu buatan, perelengkapan/perabot taman, bangunan, jalan, lalu-lintas 

manusia, hewan dan kendaraan , pengaturan ruang terbuka/massa, baik massa 

bangunan, massa tanaman, massa manusia, dan makhluk hidup lainnya. 

Perancangan arsitektur lanskap terdiri dari : 

1. Perencanaan/Perancangan Gambar, antara lain ; terdiri atas Gambar 

Situasi, Gambar Tapak dan Topografi, Rancangan/Program Ruang dan 

Sirkulasi, Rancangan Tanaman dan Bangunan Taman, Gambar Tampak, 

Potongan,   

2. Perancangan/Perencanaan Administratif, antara lain : Falsafah 

Perencanaan/ Perancangan, Jadwal Kerja, (baik sistem Tabel atau Jaringan 

Kerja), Organisasi Personalia, Rencana Bahan dan Peralatan, Rencana Biaya 

dan Pendanaan, Uraian Teknik dan Spesifikasi, Persyaratan Kontrak/ 

Hubungan Kerja. 

2.3 Aspek Legal 

 Adapun kebijakan pemerintah kota yang mendasari penentuan judul 

laporan ini adalah sebagai berikut : 

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 2016-

2021 

- Peraturan Walikota Surabaya No. 75 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam Rangka Pendirian Bangunan di 

Kota Surabaya 
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- Peraturan Daerah Surabaya No.12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Surabaya 

- Peraturan Daerah Surabaya No.7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) 

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

No.003/MENKES/PER/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian 

Berbasis Pelayanan Kesehatan 

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.17 Tahun 2017 

tentang Rencana Aksi Pengembangan Indusri Farmasi Dan Alat Kesehatan 

2.4 Studi Banding 

 Pemilihan objek studi banding ini adalah tidak pokok mengacu pada 

fungsi utama penelitian dan pengembangan obat herbal saja. Pada tiap-tiap 

objek memiliki fungsi yang beragam tergantung fungsi dan kondisi kawasan, 

sehingga studi,  analisa serta kesimpulan akan diambil berdasarkan 

keseluruhan masing-masing. 

a. Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi 

Lokasi : Jl. Raya Surabaya-Malang KM.65 Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Siteplan Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi 

Sumber : www.krpurwodadi.lipi.go.id 
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 Balai konservasi ini memiliki luas lahan sekitar 85ha, berada pada 

ketinggian 300mdpl dengan topografi datar hingga bergelombang. Rata-rata 

curah hujan pada kawasan ini adalah 236 6mm pertahun. Sebagai kebun 

penelitian terbesar, balai konservasi ini memiliki sekitar 30.000 jenis koleksi 

pohon dengan 1960 spesies. Cara memperoleh jenis tanaman dengan cara 

ekspedisi baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Waktu operasional balai konservasi ini setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 

pukul 4 sore. Tarif masuk pada balai konservasi ini untuk motor Rp.8.000 

sedangkan mobil Rp.9.000. Balai konservasi juga menyediakan jasa mobil 

keliling sewa dengan tarif Rp.10.500. 

 Tugas Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi adalah 

melaksanakan inventarisasi, eksplorasi, konservasi dan reintroduksi jenis 

tumbuhan dataran rendah kering khususnya kawasan timur Indonesia yang 

mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ekonomi untuk 

dikoleksi dalam bentuk kebun btoani serta melakukan pendataan, 

pendokumentasian, pelayanan jasa dan informasi, pemasyarakatan, ilmu 

pengetahuan. 

 Sedangkan Fungsi Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Purwodadi adalah melakukan inventarisasi, eksplorasi, konservasi tumbuhan 

yang memililiki nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi, menyediakan fasilitas 

penelitian, pendidikan, pemanduan di bidang botani. menyediakan fasilitas 

rekreasi di alam terbuka. 

Fasilitas dan zonasi pada Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya 

Purwodadi adalah Kafetaria, Mushola, Toilet, Parkir area, Kantor pengelola, 

Gedung informasi perkebunan, Rumah kaca, Area bermain anak, Koleksi 

pohon, Koleksi bambu, Koleksi taman obat, Danau, Hutan, Taman 

bougenviel, dan lain-lain. 
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Gambar 2.2 : Jalan sirkulasi Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi 

Sumber : www.krpurwodadi.lipi.go.id 

Material sirkulasi pada Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi 

menggunakan aspal dan paving. Pada tepi jalan langsung berhadapan dengan 

tanah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Koleksi tanaman Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi 

Sumber : www.krpurwodadi.lipi.go.id 

Pada masing-masing koleksi tanaman, beberapa tanaman diberi penanda 

keterangan tanaman dan beberapa tidak diberi penanda. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 : Area bermain Balai Konservasi Kebun Raya Purwodadi 

Sumber : www.krpurwodadi.lipi.go.id 
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Pada area bermain anak, jalan sirkulasi menggunakan paving. Dan bersifat 

ruang terbuka. Luas area bermain sangat luas dan nyaman. Namun jauh dari 

toilet. 

b. Materia Medica Batu 

Lokasi : Jl. Lahor no.87 Batu, Malang, Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Papan nama Materia Medica Batu 

Sumber : materiamedicabatu.wordpress.com 

Materia Medica Batu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Memiliki 525 jenis tanaman obat. 

Terletak pada ketinggian 875mdpl seluas 2.1 Ha, dengan rentang suhu 20̊ - 

25̊ C. Waktu operasional setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 sore. 

Tarif masuk pada balai penelitian ini Rp.20.000. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Rumah kaca Materia Medica Batu 

Sumber : materiamedicabatu.wordpress.com 
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Kegiatan dan layanan  Materia Medica Batu adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan informasi Tanaman Obat Alam Indonesia (obat tradisional). 

2. Penelitian tanaman obat dan tanaman. Untuk tujuan ini, materia medica 

mempunyai 2 laboratorium utama, yaitu Lab. Fitokimia dan Lab. Kultur 

Jaringan Tanaman. 

3. Pembinaan kepada kelompok tani dan PKK berkaitan dengan pemanfataan 

dan budidaya tanaman obat. 

4. Pelayanan contoh ekstrak dan simplisia tanaman obat tradisional yang 

terstandarisasi. 

5. Pelayanan konsultasi kesehatan terhadap pemanfaatan tanaman obat. 

6. Pelaksanaan budidaya tanaman obat. 

7. Balai Materia Medica menjadi percontohan IKOT Jawa Timur. 

8. Wisata ilmiah tanaman obat. Kami juga menerima kunjungan dari 

beberapa sekolah, perguruan tinggi, kelompok PKK, dll. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 : Laboratorium fitokimia Materia Medica Batu 

Sumber : materiamedicabatu.wordpress.com 

Laboratorium fitokimia pada Materia Medica Batu memiliki luas ruang yang cukup. 

Pencahayaan alami dan buatan. Untuk gudang alat dan sediaan menjadi satu dalam ruangan 

laboratorium. Laboratorium ini didominasi oleh warna dinding berwarna putih dengan 

keramik pada meja uji laboratorium.  Terdapat wastafel dan rak penyimpanan alat uji. 
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Gambar 2.8 : Kegiatan wisata Materia Medica Batu 

Sumber : materiamedicabatu.wordpress.com 

Pada kegiatan wisata, terdapat rumah kaca dan di ruang luar. 

Sebagian tanaman obat dibudidayakan secara langsung diatas tanah. 

Sebagian lagi berada dalam pot-pot tanaman. Pemeliharaan budidaya 

tanaman di materia medica cukup baik dan terawat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 : Kegiatan pelatihan kunjungan pelajar Materia Medica Batu 

Sumber : materiamedicabatu.wordpress.com 

Pada kegiatan ini, pelajar dalam kunjungan diberikan pendidikan 

mengenai tanaman obat dan cara pengolahannya menjadi sediaan jamu atau 

obat herbal. Pelajar diberikan edukasi pentingnya memanfaatkan tanaman 

obat dan cara budidayannya. 
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2.5 Karakter Objek 

Berdasarkan Studi Pustaka dan Studi Banding yang telah dilakukan, 

didapatkan simpulan karakter objek dari fungsi bangunan yang akan 

direncanakan pada Tugas Akhir Perancangan yaitu : Tepat dan Informatif 

Tepat berarti segala fungsi dan aktifitas didalam bangunan berdasarkan pada 

ketepatan standar operasional prosedur 

Informatif berarti segala hasil kegiatan penelitian dan pengembangan 

diberikan kepada pihak bersangkutan dengan berdasar tanggung jawab dan 

kode etik yang telah ditetapkan. 
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