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ABSTRAK 
 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara megabiodiversity terbesar kedua di dunia, selain 

itu penggunaan obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa dan telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat sampai sekarang, namun efektifitas dan keamanannya 

belum didukung hasil penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pemanfaatan jamu dan obat herbal pada masyarakat lokal yang masih 

primitif dengan pelayanan kesehatan khususnya pada ibu dengan masa childbearing. 

Penggunaan jamu dan obat herbal yang tidak tepat dapat mempengaruhi kesehatan ibu 

dan janin bahkan dapat menimbulkan infeksi ataupun masalah selama persalinan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed Kuantitatif kualitatif dengan 

menggunakan kuesioner dan survei eksploratif melalui wawancara dan pengamatan 

langsung. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebanyak 68 sampel (100 %) ibu pasca 

melahirkan atau pada masa childbearing menggunakan obat herbal ataupun jamu dan di 

dapatkan ada 8 jenis obat herbal dan jamu yang dimanfaatkan seperti daun turi, daun 

binahong, daun gedi, daun katuk, kunyit, jahe, jamu gendong, jamu sachet. Adanya 

faktor budaya secara turun menurun menyebabkan tingginya penggunaan obat herbal 

dan jamu selain itu manfaat dan efisiensi dari ramuan obat yang diminum dirasakan 

besar manfaatnya dan dampak yang ditimbulkan pun sangat minimal bahkan tidak ada. 

sehingga hal ini masih perlu menjadi perhatian khusus bagi instansi terkait dalam 

pengawasan peredaran obat herbal dan jamu, selain itu kemudahan dalam mendapatkan 

jamu dan obat herbal pun menjadi alasan yang besar bagi ibu masa childbearing masih 

memanfaatkannya karena sangat mudah didapatkan seperti dipasar dan halaman rumah. 

Penggunaan obat tanpa adanya lisensi yang resmi dari hasil penelitian ataupun lembaga 

terkait dapat memberikan dampak yang buruk kepada ibu dengan masa childbearing 

(ibu hamil, bersalin dan masa nifas) dengan adanya komplikasi ataupun gangguang 

pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang tentunya akan meningkatnya jumlah 

AKI dan AKB seingga diharapkan kedepan agar penggunaan obat tanaman herbal ini 

memiliki lisensi yang resmi dari instansi terkait seperti tanaman yang sudah teruji 

manfaatnya, jumlah dosis, cara minum, yang akan selalu disosialisasikan sehingga 

masyarakat paham betul pemanfaatan obat hebal dan jamu karena telah dibekali 

pengetahuan. 
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PRAKATA 

 

 

 

Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah memberikan kekuatan iman, 

ihsan dan islam, sehingga kita masih diberi kesehatan sehingga kami dapat  

menyelesaikan penyusunan laporan akhir penelitian hibah dosen pemula  ini yang 

berjudul “Analisis Pemanfaatan jamu dan obat herbal dan dampaknya  pada masa 

childbearing Di wilayah kerja puskesmas tibawa  Kabupaten gorontalo ” Penelitian ini 

merupakan skim Penelitian Dosen Pemula (PDP) yang diselenggarakan oleh Direktorat 

Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementrian Riset, Teknologi, dan 

Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk tahun anggaran 2018. Laporan penelitian ini 

disusun kurang lebih 1 tahun dimulai dari pengajuan proposal sampai dengan unggah 

laporan akhir dan luaran adapun luaran wajib penelitian ini yaitu terpublikasinya 

penelitian ini ke jurnal nasional tidak terakreditasi selain itu adapun luaran tambahan 

pada penelitian ini yaitu terpublikasinya penelitian ini melalui jurnal internasional dan 

hasil penelitian ini telah di HAKI kan.   

 

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada DRPM KEMENTRISTEKDIKTI yang telah 

memberikan bantuan dana. Semoga laporan penelitian ini bermanfaat. Kritik dan 

saranpun kami sangat harapkan kepada pembaca dan dapat dikirim melalui email : 

harismayanti@umgo.ac.id 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tujuan pembangunan Indonesia adalah meningkatkan derajat 

kesehatan bangsa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat Indonesia, lebih 

kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan. Keperawatan 

merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan diindonesia sudah selayaknya 

berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa.[16] Dalam 

bidang tanaman obat Indonesia yang dikenal sebagai salah satu dari 7 negara yang 

keanekaragaman hayatinya terbesar kedua setelah Brazil, [4] 

 Data Riskesda (2016) menunjukkan bahwa rumah tangga (RT) yang masih 

memanfaatkan Yankestrad (pelayanan kesehatan tradisional) terdiri dari 4 jenis, 

yaitu yankestrad ramuan, keterampilan dengan alat, keterampilan tanpa alat, dan 

keterampilan dengan pikiran. Sejumlah 89.753 dari 294.962 (30,4%) RT di 

Indonesia memanfaatkan yankestrad dalam 1 tahun terakhir dan proporsi RT yang 

memanfaatkan yankestrad tertinggi di Kalimantan Selatan (63,1%) dan terendah di 

Papua Barat (5,9%) yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ataupun suku 

tertentu, sedangkan Provinsi Gorontalo dengan presentase (45,7 %). Jenis yankestrad 

yang dimanfaatkan oleh RT terbanyak adalah keterampilan tanpa alat (77,8%) dan 

ramuan (49,0%). Alasan utama RT memanfaatkan yankestrad terbanyak secara 

umum adalah untuk menjaga kesehatan/kebugaran, kecuali yankestrad keterampilan 

dengan pikiran alasan pemanfaatannya berdasarkan tradisi/kepercayaan. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemanfaatan yankestrad masih cukup banyak[9] 

 Masyarakat dengan kelompok menengah ke bawah memiliki beberapa kendala 

dalam mengakses ataupun mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dengan  

berbagai kendala diantaranya sosial ekonomi, kurangnya informasi, akses ke 

pelayanan kesehatan sehingga ada kecnderungan masyarakat atau kelompok suku 

dengan budayanya yang tidak dapat dipisahkan khususnya dalam bentuk pengobatan 

lebih memilih pengobatan yang lebih praktis dan diyakini dapat menyembuhkan 

penyakit[14] 

  Pengobatan tradisional di Indonesia yang digunakan secara turun temurun 

bukan hanya untuk mengobati suatu penyakit tertentu tetapi digunakan juga untuk 

ibu yang sedang dalam masa nifas ataupun ibu hamil. Obat tradisional yang 
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digunakan untuk ibu nifas berfungsi membantu memperbaiki alat-alat reproduksi 

agar pulih seperti sebelum hamil. Sedangkan pengertian masa nifas (puerperium) 

adalah masa setelah keluarnya placenta sampai alat-alat reproduksi pulih seperti 

sebelum hamil dan secara normal masa nifas berlangsung selama 6 minggu atau 40 

hari[14] 

 Penggunaan obat tanpa adanya lisensi yang resmi dari hasil penelitian ataupun 

lembaga terkait dapat memberikan dampak yang buruk kepada ibu dengan masa 

childbearing (ibu hamil, bersalin dan masa nifas) dengan adanya komplikasi ataupun 

gangguang pertumbuhan dan perkembangan pada janin yang tentunya akan 

meningkatnya jumlah AKI dan AKB[13] 

 Salah satu daerah terpencil yang terletak di Kabupaten Gorontalo Provinsi 

Gorontalo yang  jauh akan akses kesehatan dan di identik dengan budaya yang 

sangat mengikat yaitu pada suku Tonsawang di Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa. 

Pemanfaatan jamu dan obat herbal yang salah dapat mempengaruhi derajat kesehatan 

masyarakat sehingga hal tersebut merupakan masalah prioritas yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pemanfaatan jamu dan obat herbal serta dampaknya pada ibu masa 

Childbearing di wilayah Kerja Puskesmas Tibawa Kabupaten Gorontalo ? 
 

1.3 Rencana Target Capaian 

N

o 

Jenis Luaran Indikator Capaian 

Kategori Sub 

Kategori 

Wajib Tambahan TS TS+1 TS+2 

1 Artikel ilmiah 

dimuat di jurnal 

Nasional 

Tidak 

Terakredit

asi 

accepte

d/ 

publishe

d 

Jurnal 

International 

   

2 Tingkat 

Kesiapan 

Teknologi 

(TKT) 

2   2   
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BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 

 

2.1 Konsep Jamu dan Obat Herbal 

1. Definisi Jamu 

Obat tradisional Indonesia yang dikenal sebagai Jamu, telah digunakan 

secara luas oleh masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengatasi 

berbagai penyakit sejak berabad-abad yang lalu jauh sebelum era Majapahit. Ke 

depan pengembangan dan pemanfaatan obat bahan alam/obat herbal Indonesia ini 

perlu mendapatkan substansi ilmiah yang lebih kuat, terutama melalui penelitian dan 

standarisasi sehingga obat herbal Indonesia dapat diintegrasikan dalam sistem 

pelayanan kesehatan nasional [15]  

Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari bahan tumbuh–tumbuhan, 

hewan dan mineral dan atau sediaan galeniknya atau campuran bahan – bahan 

tersebut yang belum dibekukan dan dipergunakan dalam upaya pengobatan 

berdasarkan pengalaman [13] 

 Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari 

bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman. Sesuai dengan peraturan perundangundangan yang 

berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan bahan kimia hasil isolasi atau 

sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika dan hewan atau tumbuhan yang 

dilindungi [2] 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2012 tentang Registrasi Obat Tradisional, bahan atau ramuan bahan yang dimaksud 

berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan sarian (galenik) dalam 

pengertian kefarmasian merupakan bahan yang digunakan sebagai simplisia [10]  

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam Material 

Medika Indonesia (2009), simplisia dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: 

(1) Simplisia Nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, 

bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat adalah isi sel yang keluar dari 

tanaman atau isi sel yang dikeluarkan  dari suatu tanaman dengan cara tertentu dan 

belum berupa zat kimia. (2) Simplisia Hewani. Simplisia hewani adalah simplisia 
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yang berupa hewan atau bagian zat-zat hewan yang berguna dan belum berupa zat 

kimia murni. (3) Simplisia pelikan (mineral). Simplisia pelikan adalah simplisia 

yang berupa pelican atau mineral yang  belum diolah atau telah di olah dengan cara 

tertentu dan belum berupa zat kimia [4] 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia: 

661/Menkes/SK/VII/1994 Tentang Persyaratan Obat Tradisional terdapat bentuk-

bentuk sediaan obat tradisional, antara lain : (1) Rajangan Sediaan obat tradisional 

berupa potongan simplisia, campuran simplisia, atau campuran simplisia dengan 

sediaan galenik, yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau 

penyeduhan dengan air panas. (2) Serbuk Sediaan obat tradisional berupa butiran 

homogen dengan derajat halus yang cocok, bahan bakunya berupa simplisia sediaan 

galenik, atau campurannya. (3) Pil. (4) Dodol atau Jenang.(5) Pastiles. (6) Kapsul.. 

(7) Tablet. (8) Cairan obat dalam. (9) Sari jamu. (10) Parem, Pilis, dan Tapel. (11) 

Tapel adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta, atau seperti  bubur yang 

digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh permukaan perut. (12) Koyok.. 

(13) Cairan obat luar.(14) Salep atau krim. 

2.2 Konsep Masa Childbearing  

Keluarga dengan anak pertama < 30 bulan (Child Bearing). Masa ini 

merupakan transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan krisis keluarga. 

Studi klasik Le Master (1957) dari 46 orang tua dinyatakan 17 % tidak 

bermasalah selebihnya bermasalah dalam hal : 1) Suami merasa diabaikan. 2) 

Peningkatan perselisihan dan argument. 3) Interupsi dalam jadwal kontinu. 4) 

Kehidupan seksusl dan social terganggu dan menurun. Tugas perkembangan 

keluarga tahap ini antara lain adalah : a) Adaptasi perubahan anggota keluarga 

(peran, interaksi, seksual dan kegiatan). b) Mempertahankan hubungan yang 

memuaskan dengan pasangan. c) Membagi peran dan tanggung jawab (bagaimana 

peran orang tua terhadap bayi dengan memberi sentuhan dan kehangatan). d) 

Bimbingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. e) Konseling 

KB post partum 6 minggu. f) Menata ruang untuk anak. g) Biaya / dana Child 

Bearing. h) Memfasilitasi role learning angggota keluarga. i) Mengadakan 

kebiasaan keagamaan secara rutin. (Bobak, 2012) 

Periode masa nifas (puerperium) adalah periode waktu selama 6-8 

minggu setelah persalinan. Proses ini dimulai setelah selesainya persalinan dan 
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berakhir setelah alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil/tidak 

hamil sebagai akibat dari adanya perubahan fisiologi dan psikologi karena proses 

persalinan.Postpartum (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta 

keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali pulih seperti semula. 

Selama masa pemulihan tersebut berlangsung, ibu akan mengalami banyak 

perubahan fisik yang bersifat fisiologis dan banyak memberikan 

ketidaknyamanan pada awal postpartum, yang tidak menutup kemungkinan untuk 

menjadi patologis bila tidak diikuti dengan perawatan yang baik (Hasdianah, 

2013) 

2.3 Kajian Penelitian Relevan 

Penelitian tentang pemanfaatan obat tradisional ini telah ada 

sebelumnya, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut. Penelitian 

tentang pemanfaatan obat tradisional yang telah ada dilakukan oleh Pudji 

Wahyudi dengan judul  pengobatan tradisional suku osing banyuwangi dan 

penelitian yang dilakukan oleh Farisa dengan judul gambaran penggunaan 

obat tradisional untuk pengobatan sendiri pada masyarakat di desa jimus 

polanharjo klaten. Kedua penelitian ini hanya melihat pemanfaatan obat 

tradisional secara umum pada masyarakat sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini lebih fokus terhadap 

pemanfaatan jamu dan obat herbal khususnya pada masa childbearing pada 

ibu hamil, bersalin dan ibu nifas yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu 

dan janin, selain itu kedua penelitian tersebut hanya berupa deskriptif 

gambaran sedangkan penelitian ini akan menggunakan design penelitian 

mixed Kuantitatif dan Kualitatif yang akan mendapatkan gambaran tentang 

pengetahuan, cara pengolahan, cara meramu, pemanfaatan serta dampaknya 

dalam menggunaka jamu dan obat hernal melalui pengumpulan data 

melalui kuesioner dan wawancara mendalam serta observasi langsung.  

   

2.4 Road Map Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian yang telah dirancang untuk melihat 

bagaimana pemanfaatan jamu dan obat herbal pada ibu masa childbearing di 
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Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya perlu 

penulis sampaikan bahwa penelitian ini sesuai dengan penelitian prioritas 

dibidang kesehatan dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) di 

Institusi penulis.  

Penelitian ini dimulai dengan dengan identifikasi permasalahan yang 

didapatkan penulis melalui studi pendaahuluan dimana didapatkan masih adanya 

masyarakat yang masih menggunakan obat jamu maupun herbal dalam teknik 

pengobatan yang tidak jelas sumber referensi maupun cara pengolahannya. 

Setelah mendapatkan fenomena tersebut selanjutnya dilakukan kajian melalui 

wawancaram mendalam dan disertai dengan pengamatan langsung dan akan 

dilakukan analisis. untuk lebih jelasnya Road Map penelitian di gambarkan 

melalui bagan di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Road Map Penelitian 
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BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana 

pemanfaatan dalam penggunaan jamu dan obat herbal, cara meramu, cara 

mendapatkan, pengolahan serta dampaknya pada ibu dengan masa childbearing. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah  

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberi kontribusi ilmiah tentang 

penggunaan obat herbal dan jamu yang lazim digunakan oleh masyarakat 

sehingga akurasi pemanfaatan dan dampak pemkaian obat herbal dan jamu 

dapat diketahui. 

2. Secara praktisi, penelitian ini dapat memberi manfaat bahwa penggunaan obat 

herbal dan jamu serta lisensi penggunaan harus jelas sebelum dikonsumsi. 

Adanya lisensi yang jelas dari instansi terkait tentang pemanfaatan jamu dan 

obat herbal sangat dibutuhkan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat 
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BAB IV. METODE PENELITIAN 

 

 

4.1. Waktu dan Lokasi 
 

Penelitian direncanakan dilaksanakan maksimal selama setahun mulai bulan 

Januari 2019 – Desember  2019 yang meliputi tahap pengusulan, persiapan, proses 

penelitian, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Sedangkan lokasi penelitian 

dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Tibawa Kabupaten Gorontalo.  

 

3.2. Desain Penelitian 

 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed Kuantitatif kualitatif dengan 

menggunakan metode fenomenologi. Metode ini dipilih karena peneliti ingin 

mengkaji bagaimanakah Pemanfaatan jamu dan obat herbal yang ada pada 

masyarakat Tibawa  dari sudut pandang dan pengalaman informan sendiri. Menurut 

Moleong (2010), peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti 

peristiwa-persitiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada pada situasi 

tertentu 

 

3.3. Informan Penelitian 

  Informan pada penelitian ini adalah ibu pada masa childbearing Wilayah 

Kerja Puskesmas Tibawa Kabupaten Gorontalo. Jumlah informan yang di dapatkan 

bergantung terhadap tercapainya saturasi data dengan teknik Snowball Sampling. 

Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah kepala Puskesmas di wilayah 

kerja tersebut dan kepala daerah Kecamatan Tibawa. Sedangkan yang menjadi 

instrumen adalah peneliti sendiri. 

 

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain 

melalui kuesioner, wawancara mendalam (Indepth Interview), observasi, dan 

dokumentasi (pencatatan dan perekaman). Wawancara dilakukan dengan 

menggunakan pertanyaan terbuka yang berarti jawaban yang diberikan oleh 
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Data 
Responden 

Penentuan 
Besar Sampel 

Observasi  Pemanfaatan Jamu 
& Obat Herbal 

Data Jenis Penggunaan  
Jamu & Obat Herbal 

Penyebaran 
Kuesioner 

informan tidak terbatas (tidak terikat), sehingga diharapkan peneliti mendapatkan 

informasi yang mendalam dan akurat mengenai pemanfaatan jamu dan obat herbal 

pada ibu masa childbearing pada masyarakat Tibawa.  

 

3.5 Alur Penelitian 

  

Alur penelitian disesuaikan dengan metode penelitian dimulai dengan 

pengajuan proposal, pengumpulan data, penyebaran kuesioner dan wawancara 

mendalam terkai pemanfaatan jamu dan obat herbal pada masa childbearing yang 

digambarkan melalui bagan dibawah ini : 
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Gambar 2 . Alur Bagan Penelitian 
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BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1 Hasil Penelitian  

Penyusunan laporan akhir dilakukan melalui pengumpulan data 

responden dan partisipan  di wilayah kerja Puskesmas Telaga yang terdiri dari 

11 Desa selain itu analisa data juga telah dilakukan dengan content analyzes 

melalui pembagian kuesioner, wawancara, dan observasi. penelitian dilakukan 

dengan metode mix kuantitatif-kualitatif  yang digambarkan melalui hasil 

penelitian di bawah ini : 

 

Dalam Bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang pemanfaatan 

jamu dan obat herbal pada ibu pada masa childbearing di wilayah kerja 

Puskesmas Tibawa. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif 

untuk melihat distribusi frekuesi terkait pemanfaatan jamu dan obat herbal dan 

dilanjutkan dengan penelitian kualitatif untuk menggali fenomena terkait 

pemanfaatan jamu dan obat herbal pada masa childbearing di wilayah kerja 

puskesmas Tibawa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Tibawa 

didapatkan jumlah ibu nifas sebanyak 68 orang yang nantinya akan dilakukan 

pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner dan sebanyak 8 partisipan 

dilakukan wawancara mendalam terkait fenomena pada pemanfaatan jamu dan 

obat herbal pada ibu nifas di wilayah kerja Puskesmas Tibawa.   

  5.1.1. Gambaran Lokasi Penelitian 

Puskesmas Tibawa adalah unit pelayanan kesehatan yang bertanggung 

jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Wilayah kerjanya dan 

merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi 

memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Puskesmas 

berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar 

memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian Puskesmas 

Berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 
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pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pusat pelayanan 

kesehatan starata pertama. 

Puskesmas Tibawa terletak di Kecamatan Tibawa Kabupaten 

Gorontalo dengan batas wilayah kerja yaitu sebelah barat berbatasan 

dengan Kecamatan Pulubal, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan 

Limboto Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Puskesmas Buhu dan 

sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bongomeme.  

Luas Wilayah 2124,60 m2 dengan  wilayah sebanyak 11 desa. 

Tenaga kesehatan di Puskesmas Tibawa terdiri dari dokter umum 3 orang, 

dokter gigi 1 orang, Apoteker 1 orang, Perawat 17 orang, perawat gigi 2 

orang, Bidan 15 orang, Gizi 2 orang dan lain-lain 21 orang. 

Sarana kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Tibawa yaitu 

terdiri dari 1 buah puskesmas rawat inap, 5 Puskesmas pembantu dan 7 

Polindes, 2 Dokter Perawat Swasta, 2 Perawat praktek swasta, 1 Apotek, 3 

Toko obat dan 1 Praktek Pengorganisasian tradisional  

 

5.1.2. Karakteristik Responden 

Adapun uraian karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi umur, 

pekerjaan, Pendidikan Terakhir, pendapatan dan suku yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Umur (Tahun) Frekuensi (n) Presentasi (%) 

17 – 25  19 27,95 

26 -  35  47 69,11 

36 – 45 2 2,94 

Total 68 100 
Sumber : olahan data primer 2019 

 

 

 

 

 



 
12 

 

Tabel 2 

Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Frekuensi (n) Presentasi (%) 

PNS 4 5,88 

Wiraswasta 7 10,29 

Buruh Harian 3 4,41 

IRT 54 79,41 

Total 68 100 
Sumber : olahan data primer 2019 

 

Tabel 3 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Frekuensi (n) Presentasi (%) 

SD 27 39,71 

SMP 14 20,59 

SMA 21 30,88 

Sarjana 6 8,82 

Total 68 100 
Sumber : olahan data primer 2019 

 

Tabel 4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan keluarga 

Pendapatan Frekuensi (n) Presentasi (%) 

< UMP : Rp. 2.384.000 56 82,35 

≥ UMP : Rp. 2.384.000 12 17,65 

Total 68 100 
Sumber : olahan data primer 2019 

 

     Tabel 5 

Distribusi Responden Berdasarkan Suku 

Suku Frekuensi (n) Presentasi (%) 

Gorontalo 28 41,18 

Jawa 26 38,24 

Makassar 6 8,82 

Manado 5 7,35 

Bolmoong 3 4,41 

Total 68 100 
Sumber : olahan data primer 2019  
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 Dari keenam tabel diatas menggambarkan karakteristik responden 

berdasarkan umur terbanyak pada kelompok umur 26 – 35 tahun yaitu 47 

orang, karakteristik responden berdasarkan pekerjaan terbanyak IRT yaitu 

54 orang, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

terbanyak SD yaitu 27 Orang, karakteristik respnden berdasarkan 

pendapatan keluarga terbanyak < UMP : Rp. 2.384.000 yaitu 56 orang, 

karakteristik responden berdasarkan suku terbanyak Gorontalo yaitu 28 

Orang. 

   

5.1.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan obat hebal 

dan jamu pada ibu setelah persalinan yang dilakukan di wilayah kerja 

Puskesmas Tibawa terdiri dari 11 Desa. Dari data 2 bulan terakhir ada 68 

ibu yang telah melahirkan 45 diantaranya memanfaatkan obat herbal dan 

jamu dan sisanya mengkonsumsi obat dari dokter. Penelitian ini dilakukan 

dengan membagikan kuesioner kepada 68 responden setelah melahirkan 

yang tersebar di 11 Desa yang ada di Kecamatan Tibawa. Kuesioner yang 

digunakan sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reabilitas di 

Puskesmas Telaga Biru Kabupaten Gorontalo selanjutnya dilakukan 

wawancara kepada 8 informan yang tersebar di Wilayah Kerja Puskesmas 

Tibawa yaitu 6 ibu masa chilbearing atau ibu yang pernah melewati masa 

nifas, 1 dukun bayi (bian), 1 Bidan Desa.  

Berikut akan disajikan terkait gambaran pemanfaatan penggunaan 

jamu dan obat herbal di wilayah kerja Puskesmas Tibawa. 
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a. Pemanfaatan Jamu dan Obat Herbal 

 

Diagram 1 : Pemanfaatan Obat dan Jamu Herbal 

 

b. Jenis Pemanfaatan Jamu dan Obat Herbal 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 : Jenis Pemanfaatan Jamu 

 

 

c. Jenis Keluhan Setelah persalinan 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 : Jenis Keluhan Setelah Persalinan 
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d. Sumber Informasi Jamu dan Obat Herbal 

 

 

 

 

 

Diagram 4 : Sumber Informasi 

 

e. Cara Pengolahan Jamu dan Obat Herbal 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5 : Cara Pengolahan 

 

f. Cara Memperoleh Obat Herbal dan Jamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 : Cara Memperoleh 
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g. Alasan Penggunaan Jamu dan Obat Herbal 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7 : Alasan Penggunaan 

 

Dari hasil wawancara didapatkan 7 tema yang mewakili 

pemanfaatan jamu dan obat herbal pada ibu masa chilbering di wilayah 

kerja Puskesmas Tibawa yaitu jenis jamu dan obat herbal, sumber 

informasi, cara mendapatkan, alasan pemanfaatan, cara pengolahan, Dosis 

takaran, dan Manfaat. 

1. Tema Jenis Jamu dan obat herbal 

Setelah dilakukan wawancara kepada 8 informan terdapat 8 jenis jamu 

dan obat herbal yang di gunakan oleh ibu masa childbearing yaitu 

kunyit, jahe, daun turi, daun binahong, daun katuk, jamu sachet, jamu 

gendong, jamu racikan sendiri. 

 “seperti ini kunyit, jahe, daun turi harus mau minum itu”(P1) 

“kalau disini semua orang tau itu daun turi harus jaga minum itu klo habis 

melahirkan memang gaga dpa rasa badan..... ada lagi itu dorang jaga ksi 

tunjuk mau minum eh apa dulu dpe nama? Oh iya daun binahong gaga mau ksi 

sembuh luka itu apalagi yang habi ba operasi”P2 

“mau minum semua orang tua ada bilang-bilang ini, jahe, kunyit, daun turi(P3) 

“saya jaga minum daun turi, so harus itu mau minum, dulu kamari olo jaga 

minum –minum jamu itu yang mau tumbuk jahe, kunyit, tapi sekarang so ada 

ini jamu-jamu gendong jaga lewat jadi so mau minum itu(P4)    

“Saya habis kasana melahirkan ti mama yang jaga bikin akan jamu kalo tidak 

jaga minum jamu ti mbak-mbak yang jaga ba jalan kaki biasa itu ati” (P5) 

“jaga minum ini jamu gendong ini yang mbak-mbak jaga jual yang bakeliling-

keliling, daun turi,kunyit, daun katuk, daun binahong, sayur-sayur biar banyak 

ini asi...”(P6) 

Murah Mudah
didapatkan

Tidak Ada
Efek

Samping

budaya
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“untuk penggunaan obat herbal dan jamu pada ibu nifas itu kami tidak tahu 

mereka minum apa, karena jika mereka datang kontrolkalau mau tanya tentang 

obat yang diberikan rata-rata mereka mengatakan meminum obat tersebut, 

Cuma memang didaerah tibawa ini banyak orang pendatang orang jawa 

khususnya di daerah reksonegoro disana memang mereka habis melahirkan 

harus minum ini daun turi itu suda menjadi turun temurun di keluarga mereka, 

sehingga sebagian kecil masyarakat gorontalo juga jaga ikut mereka pe tradisi 

karenabaku-baku ikut”(P7) 

“saya itu jaga kasi pa dorang daun turi yang mau tumbuk, baru mau rebus, kan 

torang yang mau rawat kari dorang habis melahirkan jadi mau beken no, mau 

urut, mau kasi mandi pa dorang, mau kasi minum ini macam daun turi, jahe, 

kunyit”(P8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Daun Turi 
 

Jenis dan tanaman yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat 

yang ada di Kecamatan Tibawa memanfaatkan daun turi sebagai 

sumber pengobatan ibu setelah bersalin. Daun Turi (Sesbania 

Grandiflora) merupakan pohon kecil anggota suku fabaceae. Di 

Indonesia, tumbuhan ini ditanam sebagai tumbuhan hias di halama-

halaman rumah dan disawah –sawah sebagai tanaman pelindung. Daun, 

bunga, dan Polongnya yang masih muda banyak digunakan oleh 

masyarakat sebagai sayur atau lalap setelah direbus terlebih dahulu. 

Lalapan daun ini berfungsi untuk ibu pasca bersalin guna untuk 

menambah ASI, selain itu bunganya biasanya digunakan sebagai 

campuran sayur pecel karena bunga ini berasa gurih dan manis. Selain 

itu masyarakat juga memanfaatkan kulit kayu dari tanaman ini sebagai 
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obat sariawan, disentri, dan muntah darah, adapun cara pengolahan 

kulit kayu dari tanaman ini dengan diremas dalam air atau direbus. 

Menurut Penelitian ilmiah, getah tanaman ini merupakan astringen ia 

mengandung zat pewarna yaitu agatin dan santoagin, basorin dan 

tanin.Biji tanaman ini mengandung 70 % protein dan daunnya 

mengandung saponin. Bunga tanaman ini mengandung konten gula dan 

sumber vitamin B dan vitamin A. Penelitian terbaru didapatkan bahwa 

akar tanaman ini mengandung bahan-bahan aktif yang bersifat anti 

tuberculosis terhadap bakteria Mycobacterium Tuberculosis bahan-

bahan itu diantaranya adalah asam betulinat dan tiga macam 

isoflavanoid.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kunyit, Jahe, Daun Binahong 

 

Penggunaan kunyit juga merupakan salah satu obat 

tradisional yang sering digunakan oleh ibu hamil maupun ibu nifas, 

menurut penelitian Ahmad Beaquini dengan judul efektivitas minum 

jamu (ramuan daun katuk, kunyit, lempuyangan, asem jawa)terhadap 

produksi asi pada ibu nifas didapatkan hasil Sebagian besar ibu nifas 

mempunyai kebiasaan minum jamu yaitu 77,5%, sebagian besar 

produksi ASI pada ibu nifas yang memiliki kebiasaan minum jamu 

memiliki produksi Asi Lancar sebesar 70,8% sehingga didapatkan 

hasil bahwa terdapat pengaruh kebiasaan minum jamu (ramuan daun 

katuk, kunyit, lempuyangan dan asem jawa) pada ibu nifas terhadap 

produksi ASI di wilayah kerja Puskesmas Buaran Kabupaten 
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Pekalongan, karena bahan-bahan tersebut ternyata banyak 

mengandung zat yang dapat memperlancar produksi ASI.  

Jamu merupakan ramuan tradisional dengan cara ditumbuk 

dan direbus airnya. Jamu ini dipercaya dapat memperlancar produksi 

ASI. Khasiat jamu untuk memperlancar ASI ini, bila dilihat dari 

bahan-bahan yang digunakan antara lain: kunyit mengandung 

senyawa kimia yang disebut kurkuminoid (kurkumin, desmetoksi-

kumin, dan bisdesmetoksi-kurkumin). Kunyit juga mengandung 

minyak atsiri yang dapat meningkatkan produksi ASI. Daun katuk 

memiliki kandungan protein, lemak, kalsium, posfor, besi, vitamin A, 

vitamin B1, vitamin C. Kandungan gizi daun katuk adalah 

kandungan steroid dan polifenol yang bisa membantu untuk 

meningkatkan kadar prolaktin. Kadar prolaktin yang sangat tinggi ini 

akan membantu untuk meningkatkan, mempercepat dan juga 

melancarkan produksi ASI. Flavonoid yang terkandung pada ekstrak 

daun binahong Ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia) 

yang memiliki manfaat sebagai antioksidan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Jamu Gendong, Jamu sachet 

Jamu gendong salah satu jenis jamu yang sangat dikenal oleh 

masyarakat Indonesia adalah jamu gendong. Disebut jamu gendong 

karena umumnya dijajakan dengan cara digendong. Jamu gendong 

merupakan jamu yang terbuat dari dedaunan dan akar-akaran yang 
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direbus dengan air, disaring, dan dapat diminum selama beberapa waktu 

tertentu. Jamu gendong umumnya memproduksi dari bahan-bahan yang 

masih segar (terutama daun segar, akar-akaran, buah dan batang) 

penjual jamu gendong umumnya adalah perempuan. Mereka meracik 

sekaligus menjajakannya dari kampung ke kampung secara 

perseorangan.  

Dari beberapa penelitian yang dilakukan bahwa tanaman obat 

tradisional yang lazim digunakan oleh masyarakat pasca melahirkan 

merupakan tanaman yang mengandung senyawa yang bermanfaat bagi 

tubuh namun sebagian besar lebih berkhasiat dalam peningkatan 

produksi ASI. 

 

2. Tema Sumber Informasi 

Sumber informasi yang didapatkan partisipan terkait pemanfaatan jamu 

dan obat herbal didapatkan dari berbagai sumber seperti : dari orang tua, 

teman,  tetangga, televisi sebagaimana tergambar dari hasil wawancara 

mendalam pada ke 8 partisipan sebagai berikut : 

  “ Torang jaga  di kasi tau dari orang tua”(P1) 

  “so dari nenek moyang ini orang tua jaga bikin-bikin” (P4) 

 “saya itu ada tau dari tetangga memang bagus, dapa rasa kamari di 

badan”(P3,P2) 

“.... dari orang tua, teman, televisi itu ada itu dpe khasiat” (P5) 

 “orang tua yang ksi tunjuk, dari TV itu biasa bo dpe kunyit”(P6) 

 “ ini kamari ramuan ini so turun temurun torang jaga bikin ada dapat 

dari hu so lama....dari nenek moyang kamari” (P7) 

 “ yang saya tahu biasanya mereka dapat informasi itu dari keluarga 

jadi sudah menjadi tradisi mereka dalam menggunakan obat herbal 

seperti daun turi ini sudah menjadi turun temurun, karena kalau dari 

petugas kesehatan yah kami tidak pernah memberikan infornasi untuk 

menggunakan obat-obat herbal dan jamu hanya obat resep dari 

dokter yang kami berikan informasi kepada mereka” (P8) 

 

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sumber informasi 

sebagian besar didapatkan melalui orang tua, selain itu informasi terkait 

manfaat dari obat tradisional diperoleh dari teman, tetangga, televisi.  



 
21 

 

Informasi melalui orang tua maupun keluarga sangatlah mempengaruhi 

dalam konsumsi obat herbal karena mereka diwajibkan untuk 

mengkonsumsi obat tradisional tersebut khususnya pada ibu pasca 

bersalin yang harus mengkonsumsi ramuan-ramuan tanaman obat 

tradisional. Sumber informasi ini saling berantai antara keluarga satu 

dengan keluarga lainnya sehingga informasi sangat mudah didapatkan. 

Informasi yang didapatkan melalui media seperti televisi yaitu dengan 

melihat banyaknya siaran ataupun konten-konten iklan yang 

menggambarkan bahwa penggunaan obat herbal lebih baik di 

bandingkan dengan obat modern dengan efek samping yang lebih 

ringan, selain itu kandungan – kandungan obat yang dipasarkan pun 

menggambarkan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan obat 

modern sehingga masyarakat dengan mudah beranggapan untuk 

memanfaatkan langsung tanaman tersebut. Sehingga lebih efisien, 

murah dan sangat mudah didapatkan. 

 Memilih sumber pengobatan dimulai dengan menerima 

informasi, memproses berbagai kemungkinan dan dampaknya, 

kemudian mengambil keputusan dari berbagai alternatif, dan 

melaksanakannya. Interpretasi seseorang terhadap sakit dapat berbeda, 

sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil. Lesu ketika bangun 

tidur misalnya, dapat diinterpretasikan kelelahan oleh orang yang usai 

bekerja keras, atau gejala flu pada cuaca mendung, atau sakit bertambah 

parah oleh penderita penyakit kronis. Interpretasi yang berbeda terhadap 

sakit dapat mengakibatkan pemilihan sumber pengobatan yang berbeda. 

 

3. Tema Cara Mendapatkan 

Tema yang ketiga peneliti angkat berdasrkan hasil wawancara 

mendalam kepada 8 partisipan terkait cara mendapatkan jamu atau obat 

herbal pada ibu setelah melahirkan dari penjual jamu, orang tua, 

diambil dari tanaman sekitar rumah, pasar, teman, dan nenek seperti 

yang tergambar dari hasil wawancara dibawah ini :  



 
22 

 

 “ ada beli dipasar ini jahe, kunyit, kalau daun turi Cuma jaga ambe 

pa saya pe mama”(P1) 

“daun turi ini mau ambil di samping rumah napa dpe pohon bo ti opa 

yang jaga amil akan”(P2, P4) 

“kalo jahe dan kunyit mau cungkil di samping rumah daun turi olo 

ada dpe pohon” (P3) 

“mau beli pa mbak-mbak jamu gendong” (P4) 

“ klo ti mama Cuma jaga beli di pasar itu kunyit, jahe, 

temulawak,baru dya so mau bikin itu jamu atau so mau bli pa mbak-

mbak ini yang so langsung jadi” (P5) 

“jamu mau beli pa mbak-mbak, klo daun turi itu Cuma jaga ambil pa 

dekat rumah li mama”(P6) 

“kalo daun turi, kunyit, jahe, kencur serre memang saya jaga tanam 

disamping rumah napa disebelah itu dpe pohon”(P7) 

“untuk mendapatkan mungkin meraka sangat mudah yah karena yang 

direksonegoro itu memang dorang jaga tanam jadi banyak itu pohon 

turi disana, jahe, kunyit mereka juga suka bercocok tanam jadi 

mereka bisa langsung ambil itu tanaman” (P8) 

 

 

Bahan baku tanaman obat tradisional maupun  ramuan jamu 

gendong sebagian besar diperoleh dari membeli di pasar dan diambil 

dari pohon yang tumbuh di sekitar lingkungan rumah mereka. Bahan 

baku dari pekarangan rumah penduduk saat ini sudah mulai berkurang 

hal ini mengindikasikan bahwa tanaman obat sebagai bahan baku 

jamu itu sudah mengalami penurunan pembudidayaan di lingkungan 

mereka. Namun yang sangat penting dicermati adalah konsekuensi 

dari pemanfaatan sumber hayati tanaman obat tersebut. Tanaman yang 

berkhasiat obat yang dieksploitasi secara terus menerus, tanpa adanya 

upaya pembudidayaan, maka akan mendorong timbulnya kerusakan 

ekologi, dan mengakibatkan laju kelangkaan tanaman di habitat 

alaminya semakin cepat. Perolehan bahan baku dengan cara mencari 

di hutan (alam liar), memiliki nilai persentase yang rendah dari semua 

bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jamu gendong maupun 

tanaman obat tradisional. Hal ini diduga keberadaan tanaman obat 

yang digunakan sebagai bahan jamu tersebut sulit untuk ditemukan, 

seiring dengan keengganan masyarakat untuk memanfaatkan dan 
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menanamnya kembali. Upaya pengambilan dari hutan (alam liar) 

secara terus menerus tanpa adanya pembudidayaan, maka akan 

mengancam kelangsungan keberadaan suatu jenis tanaman obat, 

sehingga diperlukan suatu konsep pengelolaan pemanfaatan tumbuhan 

obat dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat dalam aspek pengobatan dan juga peningkatan ekonomi. 

Jamu merupakan ramuan yang muncul sebagai akibat adanya masalah 

yang dihadapi masyarakat pada jaman dulu, yaitu bagaimana merawat 

tubuh dan mengobati berbagai macam penyakit. Semua kalangan 

masyarakat menyukai jamu gendong, baik anak-anak sampai dengan 

orang tua. Masyarakat beranggapan bahwa dengan obat bahan alam 

atau obat tradisional harga lebih murah, menilai efek samping obat 

tradisional lebih ringan dari pada obat moderen. 

Obat tradisional berupa tanaman yang digunakan dalam 

pengobatan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Tibawa 

memperolehnya dengan sangat mudah yaitu melalui pembelian 

dipasar, tanaman yang tumbuh di pekarangan halaman rumah dan 

beberapa memanfaatkan dengan membuat tanaman obat keluarga 

selain itu juga seagian besar didapatkan dari jamu gendong keliling. 

Dengan kemudahan mendapatkan obat tersebut membuat masyarakat 

lebih menyukai menggunakan obat herbal dalam mengatasi masalah 

kesehatan karena lebih murah, efisien dan mudah didapatkan. Selain 

itu faktor budayapun sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan obat 

herbal dan jamu karena adanya budaya yang telah turun temurun 

bahkan sudah di menjadi kewajiban untuk setiap masyarakat untuk 

mengkonsumsi obat herbal dan jamu setelah melahirkan untuk 

memperlancar peredaran darah. 

Dengan melihat kemudahan dalam mendapatkan obat 

tanaman tradisional tersebut maka sangat penting adanya 

pembudidayaan tanaman obat keluarga dengan memperhatikan 

kegunaan obat serta memperhatikan kandungan obat tanaman 
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tradisional yang seharusnya telah teruji melalui laboratorium maupun 

penelitian-penelitian yang relevan.  

 

4. Tema Alasan Pemanfaatan Obat dan Jamu Herbal 

Partisipan mengungkapkan beberapa alasan mereka untuk tetap 

memanfaatkan jamu dan obat herbal seperti yang tergambar dalam kutipan 

wawancara dibawah ini yaitu mudah didapatkan, murah, manjur, anjuran 

orang tua.   

 “jahe, kunyit ini kan bo murah baru daun turi napa bo disamping rumah 

bo gratis itu” (P1) 

 “daun turi napa bo banyak bo disamping rumah pe mudah mo ambil, 

kalau mau minum langsung mau cungkil saja”(P2) 

 “sangat mujarab skali kalo mau minum itu badan mo dapa rasa sehat 

kamari” (P3) 

 “saya jaga minum karna bo orang tua ini yang ba suruh katanya harus 

mau minum biar tidak naik dara puti” (P4) 

 “ bo gampang mau dapat itu jamu gendong jaga lewat muka rumah naik 

sepeda”(P5). 

“sangat baik itu lo manfaat daun turi itu baru tidak mau beli, klo jamu  

bo murah” (P6) 

“daun turi ini sangat baik untuk ibu-ibu yang so habis melahirkan 

kesana ...”(P7) 

“Meraka berfikir kan daun turi itu tersedia banyak dihalam rumah 

mereka dan sisa mau ambil saja (P8) 

 

Dari hasil wawancara diatas Alasan Pemanfaatan obat herbal 

diungkapkan karena lebih mudah didapatkan, murah, manjur, dan karena 

orang tua (Faktor budaya).  Kemudahan mendapatkan obat herbal dan 

jamu membuat masyarakat cenderng memanfaatkannya dalam menangani 

masalah kesehatan yang ringan begitupun pada ibu pasca bersalin. Khasiat 

yang dirasakan pun membuat mereka bertahan untuk tetap 

menggunakannya, masyarakat telah merasakan manfaat terhadap obat 

herbal dan jamu yang diminum sehingga membuat suatu kebiasaan dan 

turun temurun terhadap penggunaan obat herbal walaupun mereka juga 

memanfaatkan fasilitias kesehatan jika merasakan kesehatan yang tidak 

mengalami perubahan ataupun jika sudah terjadi infeksi lebih lanjut. 

Faktor budayapun sangat mempengaruhi responden dalam pemanfaatan 

jamu dan obat herbal dimana dalam suatu keluarga ataupun lingkungan 
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tertentu sudah menjadi tradisi bahkan kewajiban yang harus dilakukan 

masyarakat setelah melahirkan untuk mengkonsumsi beberapa obat herbal 

ataupun jamu seperti daun turi, kunyit, jahe, dll. Manfaat yang dirasakan 

pun diungkapkan seperti memberi kebugaran, memperlancar ASI maupun 

darah nifas. 

Tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap jamu gendong 

yang terbuat dari tanaman yang mengandung khasiat untuk kesehatan, 

aman karena jamu gendong tidak menggunakan bahan pengawet, serta  

murah karena bahan- bahannya yang mudah diperoleh dipasar, dapat juga 

ditanam di dalam pekarangan rumah. Jamu gendong dipercaya lebih 

efektif dalam mengatasi masalah setelah persalinan, rasanya yang enak 

mampu menarik minat masyarakat untuk tetap gemar mengonsumsi jamu 

gendong. Masyarakat beranggapan bahwa dengan obat bahan alam atau 

obat tradisional harga lebih murah, menilai efek samping obat tradisional 

lebih ringan dari pada obat moderen. Jenis jamu yang dikonsumsi oleh 

sebagian besar contoh adalah jamu gendong, jamu seduh dan jamu 

kemasan. Semua jamu tradisional yang dikonsumsi belum memiliki 

ukuran dan frekuensi konsumsi yang pasti. Disamping itu ada heberapa 

jenis tanaman obat yang digunakan sebagai bahan pembuatan jamu yang 

belum diketahui nama ilmiahnya. 

Masyarakat masih memilih obat tradisional sebagai pilihan 

alternatif bahkan sebagai pilihan utama dalam penyembuhan saat nifas. 

Pilihan untuk menggunakan obat tradisional didasari oleh pengalaman, 

faktor ekonomi serta kemudahan dalam memperoleh obat tersebut. Ini 

membuktikan pula bahwa pengobatan tradisional masih dilestarikan, 

dipelihara, dan membudaya serta hidup berdampingan dengan pengobatan 

modern dalam kehidupan masyarakat. 

Penggunaan obat tradisional atau cara tradisional tanpa petunjuk 

ahlinya. Tujuan pengobatan sendiri adalah untuk peningkatan kesehatan, 

pengobatan sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah 

perawatan dokter. Alasan pengobatan sendiri adalah kepraktisan waktu, 
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kepercayaan pada obat tradisional, masalah privasi, biaya, jarak, dan 

kepuasan terhadap pelayanan kesehatan 

 

5. Tema Cara Pengolahan 

Cara pengolahan jamu dan obat herbal yang diungkapkan partisipan 

melalui wawancara didapatkan hasil diseduh air panas, direbus, dan 

ditumbuk seperti hasil wawancara di bawah ini : 

“klo jahe atau kunyit mau tumbuk, baru diperas lalu mau minum, klo 

daun turi tu Cuma mau rebus baru mau minum dpe air”(P1) 

“Cuma mau rebus saja baru saring langsung minum” (P2) 

“mau parut itu jahe sama kunyit kalo daun turi mau rebus (P3) 

“pa embak itu dya mau parut, kalo jamu yg jaga beli langsung mau 

seduh air panas”(P4) 

“kunyit dan jahe mau parut baru mau peras, klo pa mbak itu so mau 

langsung minum atau dorang ba olah bagaimana” (P5) 

“mau rebus sja baru mau minum” (P6) 

“daun turi saya ada rebus misalnya tiga gelas air nanti so mau ta sisa 

1,5 gelas air baru so mau kasi minum pa dorang, klo kunyit mau kasi 

alus dlu baru mau oles atau mau minum juga boleh (P7) 

“biasa saya lihat mereka rebus dulu baru mau minum” (P8) 

 

Cara Pengolahan pun diungkapkan bermacam-macam pada 

umumnya obat herbal dalam bentuk daun diolah dengan cara direbus, 

sedangkan obat tanaman dalam dalam bentuk buah umumnya diparut 

ataupun ditumpuk kemudian diperas. Bentuk pengolahan yang mudah 

membuat masyarakat pun bertahan dalam penggunaan jamu ataupun obat 

herbal yang dikonsumsi pada ibu hamil ataupun pasca melahirkan. 

Jamu terbuat dari berbagai macam tanaman obat berupa daun dan 

rimpang baik tunggal maupun campuran. Bahan yang berupa rimpang 

biasanya diparut terlebih dulu lalu airnya diperas. Sedangkan bahan berupa 

daun sebelum diperas dulu dengan tangan hingga airnya keluar. Hal ini 

diungkapkan juga oleh WHO 2002 dalam Ricther peracikan obat 

tradisional dilakukan berdasarkan tradisi (turun temurun) sehingga bentuk 

pengobatan tersebut masih terjaga hingga saat ini. Pengobatan tradisional 

mencakup elemen dan karakteristik yang luas, sperti praktik kesehatan, 

pendekatan, pengetahuan, dan kepercayaan, yang menggabungkan 
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pengobatan dengan menggunakan tanaman dan terapi-terapi spiritual, yang 

dibuat berdasarkan pengalaman serta cara-cara manual (tradisional) yang 

diturunkan dari generasi ke generasi. 

 

6. Tema Dosis Takaran 

Takaran yang digunakan dalam mengkonsumsi obat dan jamu herbal pada 

ibu pada masa childbearing, dari hasil wawancara didapatkan dosis takaran 

yang partisipan gunakan adalah segenggam, dua tangkai, semangkuk kecil, 

satu sachet, satu gelas   

“jahe dan kunyit satu-satu iris, klo daun turi dpe banyak 

segenggam”(P1, P5) 

“3 batang itu so boleh..”(P2,P3) 

“mau petik bo satu-satu genggam, klo jamu gendong satu gelas mau 

minum 2 kali sehari (P4,P6) 

“ kalo saya biasa nanti dorang mau minum baru mau bikin di satu 

mangkok kacili supaya dorang mau minum 2 sampai 3 kali sehari”(P7) 

“Kurang tau klo ukarannya mereka ba bikin itu mungkin satu tangkai 

bgitu atau apa e..”(P8) 

 

Sejumlah ibu yang pernah mengalami masa nifas dan ibu yang 

sedang dalam masa nifas ada yang mengerti tentang khasiat dari obat yang 

diminum, ada yang tidak mengerti dari khasiat obat yang diminum. Semua 

informan menganggap pengobatan tradisional yang telah digunakan secara 

turun temurun terbukti memberikan hasil yang efektif, sehingga sampai 

saat ini mereka masih mempertahankan budaya tersebut. Peracikan secara 

tradisional yang dilakukan oleh ibu nifas menggunakan takaran 

segenggam, serimpang, selembar yang sulit ditentukan ketepatannya 

sehingga akan sulit untuk menentukan takaran yang jelas. Masyarakat 

menggunakan obat tradisional untuk pengobatan nifas didasarkan oleh 

pengalaman yang diberikan dari orang tua terdahulu melalui praktek 

langsung dan diturunkan kepada generasi berikutnya dan sampai saat ini 

masih dilestarikan. 

Hasil wawancara dengan beberapa responden, ditemukan bahwa 

ibu atau biang desa yang membuat obat tradisional dengan takarannya 
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adalah dengan jumlah helaian daun, genggaman tangan, dan beberapa 

ruas. Takaran untuk mengkonsumsi obat tersebut ada beberapa ibu yang 

mengkonsumsi obat tradisional gelas dan ada juga yang satu gelas. 

Sedangkan informasi yang di dapatkan dari bidan desa bahwa sebaiknya 

mengkonsumsi obat tradisional itu ½ gelas, dengan alasan jika dosis yang 

diminum akan menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, 

sehingga bisa menyebabkan kematian. Pemanfaatan pengobatan nifas, 

masyarakat masih memilih obat tradisional sebagai pilihan alternatif 

bahkan sebagai pilihan utama dalam penyembuhan pada saat nifas. Alasan 

masyarakat Desa Kailolo masih melestarikan pengobatan tradisional 

karena berdasarkan pengalaman, faktor ekonomi, serta kemudahan dalam 

memperoleh obat tersebut. 

 

5.2  Luaran Yang Dicapai 

 Luaran wajib dalam penelitian ini yaitu terpublikasinya hasil penelitian ke 

jurnal Nasional tidak terakreditasi yaitu pada jurnal Of Nursing And Health STIKES 

Bani Saleh Bekasi Jawa Barat P ISSN 2549-9629, E-ISSN 2549-9866 Vol. 3 No. 2. 

Luaran tambahan penelitian ini yaitu telah tercatat pada Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 
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Adapun Rencana Tahapan Selanjutnya dengan melihat hasil 

penelitian maka kedepan perlu adanya suatu penelitian yang 

menggali secara dalam terkait pemanfaatan obat herbal dan jamu 

pada masyarakat Gorontalo bukan hanya pada ibu pasca bersalin 

namun pada semua kelompok usia, khususnya pada keluarga dalam 

mempertahankan derajat kesehatan, selain itu juga perlu dilakukan 

penelitian terkait dengan kandungan yang terdapat pada tanaman-

tanaman obat yang lazim digunakan dan dibutuhkannya suatu 

badan yang berlisensi mengeluarkan izin pemakaian obat herbal 

dan jamu yang telah teruji secara klinis laboratorium tentang 

kandungan dan manfaatnya, serta dosis yang dianjurkan sehingga 

masyarakat lebih paham dan mengetahui serta bijak dalam 

pemilihan obat herbal dan jamu dalam mangatasi masalah 

kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII.  KESIMPULAN 
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7.1 Simpulan  

 Dari Hasil Penelitian dapat didimpulkan bahwa ibu pada masa 

childbearing pada umumnya memanfaatkan obat herbal dan jamu sebagai 

bentuk pengobatan pasca melahirkan, hal tersebut dipercayai dapat 

memperlancar peredaran darah, serta mengembalikan kondisi pasca 

melahirkan serta memperlancar pengeluaran ASI, namu sebagian kecil 

mereka juga tidak mengetahui betul manfaat obat yang di minum karena 

pada dasarnya obat yang mereka minum merupakan ramuan yang turun 

temuran di minum oleh ibu yang telah melahirkan dalam hal ini faktor 

budaya sangat mempengaruhi. Dampak yang ditimbulkan selama 

mengkonsumsi obat mereka rasakan lebih segar dan bugar dan lebih 

sedikit berdampak pada kondisi tubuh seperti sakit, mual, ataupun 

muntah. 

  

     7.2 Saran 

 Penggunaan obat tanpa adanya lisensi yang resmi dari hasil 

penelitian ataupun lembaga terkait dapat memberikan dampak yang buruk 

kepada ibu dengan masa childbearing (ibu hamil, bersalin dan masa nifas) 

dengan adanya komplikasi ataupun gangguang pertumbuhan dan 

perkembangan pada janin yang tentunya akan meningkatnya jumlah AKI 

dan AKB seingga diharapkan kedepan agar penggunaan obat tanaman 

herbal ini memiliki lisensi yang resmi dari instansi terkait seperti tanaman 

yang sudah teruji manfaatnya, jumlah dosis, cara minum, yang akan selalu 

disosialisasikan sehingga masyarakat paham betul pemanfaatan obat hebal 

dan jamu karena telah dibekali pengetahuan.  
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