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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis dengan beragam kondisi alam. 

Beragam jenis tanaman tumbuh dan berkembang di Indonesia. Termasuk 

tanaman obat yang dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. 

Dalam upaya pemanfaatan tanaman obat, Jawa Timur merupakan 

provinsi dengan jumlah industri tanaman obat dan obat tradisional terbesar. 

Menurut data Kementrian Kesehatan hingga tahun 2015, Jawa Timur 

memiliki Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) terbanyak, yaitu berjumlah 226 industri. Dengan adanya 

potensi tersebut, Jawa Timur memiliki prospek untuk pengembangan obat 

herbal bagi kepentingan kesehatan, produk industri, maupun pariwisata, 

dengan sasaran pasar dalam negeri maupun internasional. 

Adanya trend “back to nature” juga mempengaruhi perkembangan 

obat herbal. Trend ini menjadikan masyarakat cenderung memilih produk 

bermanfaat berasal dari bahan alami. Termasuk makanan dan minuman, 

perawatan tubuh, serta obat herbal.  

Sebagai kota maju dan berkembang, Surabaya mendukung 

peningkatan eksistensi obat herbal melalui kebijakan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD). Terdapat 7 puskesmas dengan pelayanan poli pengobatan 

tradisional (poli batra) yang tersebar di beberapa kecamatan. Progam 

Polibatra sangat berpengaruh pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap 

obat herbal. Menurut hasil penelitian Fakultas Kedokteran Universitas 

Airlangga pada tahun 2016, Sebanyak 58% masyarakat tingkat ekonomi 

rendah lebih memilih mengkonsumsi obat herbal daripada obat kimia, dan 
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sebanyak 60% puas dengan produk obat herbal yang dikonsumsi. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pasar industri obat herbal 

lebih baik dari pertumbuhan pasar industri farmasi. 

Namun tingginya minat masyarakat terhadap obat herbal tidak diiringi 

dengan kemampuan industri farmasi dan obat herbal dalam menciptakan 

produk berkualitas secara mandiri. Menurut data Internacontinental 

Marketing Service (IMS) pada tahun 2015, hampir 96% bahan baku yang 

digunakan industri farmasi diimpor dari berbagai negara. Tingginya nilai 

impor bahan baku ini diprediksi terus naik dari tahun ke tahun. 

Dalam upaya peningkatan eksistensi obat herbal, Indonesia telah 

memiliki sejumlah fasilitas riset tanaman obat dan obat tradisional yang 

tersebar di beberapa daerah. Namun fasilitas yang telah ada belum secara 

optimal mendukung upaya peningkatan eksistensi obat herbal, terutama 

dalam hal kerjasama dengan pelaku industri. Banyak pelaku industri obat 

herbal masih menemui kendala. 

Kendala tersebut berupa sulitnya menciptakan produk obat herbal 

yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan berorientasi pasar. Kendala yang 

lain berupa pengembangan tanaman obat, budidaya tanaman yang efisien 

serta banyaknya prosedur pengujian laboratorium masih dilakukan secara 

personal oleh pelaku industri obat herbal. 

Dalam hal ini, diperlukan kerjasama antara pelaku industri obat 

herbal, pemerintah dan institusi pendidikan. Kerjasama tersebut dapat berupa 

penelitian dan pengembangan, inovasi proses, pembuatan kebijakan industri 

obat herbal, dan pemasaran obat herbal. 

Berdasar pada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) kota Surabaya tahun 2016-2021, “Surabaya kota sentosa 

yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi”. Surabaya 
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memiliki potensi dalam upaya mewadahi aktifitas penelitian dan 

pengembangan obat herbal. Fasilitas ini memiliki peranan penting dalam 

peningkatan eksistensi obat herbal. Selain itu, mampu memberi dampak baik 

berupa peningkatan taraf kesehatan, penyediaan sumber daya masyarakat 

berkualitas, dan peningkatan perekonomian dalam kota maupun provinsi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah merupakan tahapan awal untuk penguasaan dari 

segi permasalahan sehingga objek dalam suatu jalinan tertentu dapat dengan 

mudah dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi malasah perlu ditetapkan 

lebih dahulu untuk memudahkan dalam mengetahui kemungkinan masalah 

yang timbul. 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dijabarkan pokok-pokok 

permasalahan yang terbagi menjadi 2 yaitu permasalahan arsitektural dan 

permasalahan non arsitektural. 

Permasalahan Arsitektural : 

 Fasilitas penelitian dan pengembangan obat herbal yang telah ada, belum 

optimal dalam menyelesaikan kendala pelaku industri obat herbal. 

 Kota Surabaya dengan beragam potensi namun belum memiliki peran 

dalam menyediakan fasilitas penelitian dan pengembangan obat herbal. 

Permasalahan non Arsitektural : 

 Minat konsumsi obat herbal masih rendah hanya masyarakat dengan 

tingkat ekonomi rendah yang mengkonsumsi obat herbal 

 Pemanfaatan tanaman obat menjadi obat herbal di Indonesia masih 

belum optimal. 
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 Sebanyak 96% bahan baku yang digunakan oleh industri farmasi 

Indonesia diimpor dari berbagai negara. Tingginya nilai impor bahan 

baku diprediksi terus naik dari tahun ke tahun. 

 Pelaku industri obat herbal masih menemui banyak kendala. Berupa 

kendala menciptakan produk berkualitas, berdaya saing tinggi, 

berorientasi pasar, budidaya tanaman obat serta prosedur pengujian 

laboratorium. 

 

1.3 Perumusan masalah 

Perumusan masalah merupakan langkah dari suatu problematika dan 

merupakan sumber kegiatan pokok pada kegiatan penelitian. Adapun 

masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana menghasilkan sebuah rancangan yang mampu mewadahi 

kegiatan penelitian dan pengembangan obat herbal dengan 

mempertimbangkan karakter kota Surabaya. Sehingga tercipta suatu desain 

yang mampu meningkatkan eksistensi obat herbal, melestarikan budaya 

konsumsi obat herbal, penyediaan sumber daya masyarakat berdaya saing 

global, serta mampu peningkatan nilai ekonomi kota maupun provinsi. 

 

1.4 Ide 

PERANCANGAN FASILITAS PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN OBAT HERBAL DI SURABAYA 
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1.5 Tujuan dan Sasaran 

Adapun tujuan dan sasaran laporan perancangan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Menghasilkan sebuah rancangan yang mampu mewadahi kegiatan 

penelitian dan pengembangan obat herbal dengan mempertimbangkan 

karakter wilayah. 

2. Menghasilkan suatu desain yang mampu meningkatkan eksistensi obat 

herbal, melestarikan budaya konsumsi obat herbal, penyediaan sumber 

daya masyarakat berdaya saing global, dan peningkatan nilai ekonomi 

kota maupun provinsi. 

1.6 Batasan dan Lingkup 

Adapun batasan dalam laporan perancangan tugas akhir ini adalah 

peruntukan fasilitas kegiatan penelitian dan pengembangan obat herbal yang 

ditekankan pada aspek keterpaduan fungsi dan karakter kota Surabaya. 

Sedangkan lingkup perancangan meliputi fasilitas penelitian dan 

pengembangan obat herbal, pembudidayaan tanaman obat skala mikro, 

klinik saintifikasi obat herbal, serta fasilitas edukasi dan wisata 

1.7  Sistematika Penulisan 

BAB 1 Pendahuluan 

Mengungkapkan pemahaman judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, sistematika penulisan, serta batasan dan lingkup . 

 

BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Menjabarkan pengertian judul proyek, studi pustaka atau literatur, studi 

legalisasi, studi banding objek sejenis, dan mengungkapkan karakter objek 

dari fungsi bangunan yang direncanakan. 
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BAB 3 Metode Pembahasan 

Menjelaskan alur pemikiran dan penjelasannya. 

 

BAB 4 Data dan Analisa 

Merupakan penjelasan dari analisa guna menentukan konsep desain 

arsitektur. 

 

BAB 5 Kesimpulan dan Rekomendasi Desain 

Mencakup usulan perencanaan desain dan kesimpulan hasil tugas akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


