
ISBN 978-602-14989-0-3 BioETI

Jenis tumbuhan mangrove yang dimanfaatkan masyarakat
sebagai bahan obat di Kanagarian Mangguang Pariaman
RIZKI*, TUTI MILDA SARI* DAN IRMA LEILANI**

*Prodi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Sumatera Barat
**Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang
E-mail: khi_bio@yahoo.com

ABSTRACT
Hutan mangrove memiliki peranan yang sangat penting pada kawasan pesisir pantai. selain untuk menjaga kawasan
pesisir dari abrasi juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis biota. berbagai jenis flora pada
hutan mangrove ini memiliki khasiat yang dapat digunakan sebagai tumbuhan obat. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Februari-Mei 2012 dengan pengamatan langsung di lapangan dan melakukan koleksi langsung terhadap semua jenis
tumbuhan mangrove yang bermanfaat bagi masyarakat, serta melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar. Dari
hasil penelitian di dapatkan 9 jenis tumbuhan yang  digunakan sebagai obat antara lain Cerbera manghas (Apocynaceae),
Achantus ilicifolius (Achantaceae), Nypa fructicans (Arecaceae) Flagellaria indica (Flagellariaceae), Lepturus repens
(Graminae), Hibiscus tiliaceus (Malvaceae), Melastoma candidum (Melastomataceae) Asplenium nidus (Aspleniaceae),
Acrostichum speciosum (Pteridaceae).
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Pendahuluan

Hutan mangrove memiliki peranan yang sangat
penting. Diantaranya yaitu pelindung alami
yang kuat dan praktis untuk menahan erosi
pantai, menyediakan berbagai hasil kehutanan
seperti kayu, arang, buah-buahan yang dapat
diolah menjadi makanan, bahan kerajinan.
mempunyai potensi wisata, sebagai tempat
hidup dan berkembang biak berbagai jenis ikan,
kepiting bakau yang memiliki nilai ekonomi
tinggi, udang, burung, monyet, buaya dan
satwa liar lainnya yang endemik.

Hutan mangrove di Kenagarian Mangguang
merupakan suatu kawasan yang baru ditetapkan
oleh pemerintah daerah sebagai kawasan
lindung, sampai saat ini belum ada informasi
yang jelas mengenai pemanfaatan tumbuhan
mangrove yang ada di lokasi tesebut.
Berdasarkan survei yang dilakukan, umumnya
terdapat jenis-jenis tumbuhan mangrove di
Kenagarian Mangguang yaitu Pidada
(Sonneratia caseolaris), Nipah (Nypa
fructicans), Warakas (Acrostichum aureum),
dan Lenro (Rhizophora apiculata), Waru
(Hibiscus tiliaceus), Drujan (Achantus

ilicifolius), (Oncosperma tigillarium),  dan lain-
lain. Beberapa jenis tumbuhan pada kawasan
ini telah dimanfaatkan masyarakat dalam
kehidupan mereka sehari-hari

Hubungan antara manusia dengan tumbuhan
dan lingkungannya sebagai sebuah kebudayaan
yang tercermin dalam realitas kehidupan
disebutjuga dengan etnobotani. Etnobotani ini
menggunakan pengalaman pengetahuan
tradisional dalam memajukan dan improvisasi
kualitas hidup, tidak hanya bagi manusia tetapi
juga kualitas lingkungan, karena nilai guna
yang dimiliki dan digunakan secara
antrophologis berupa konservasi tumbuhan
sebagai konsekuensinya. Studi tersebut
bermanfaat ganda, karena selain bermanfaat
bagi manusia dan lingkungan, serta
perlindungan pengetahuan, melalui
perlindungan dan jenis-jenis tumbuhan yang
digunakan oleh masyarakat (Suryadarma, 2008).
Etnobotani sangat penting bagi kehidupan
manusia, karena mempunyai manfaat seperti
memberikan informasi tentang berbagai bentuk
pemanfaatan jenis tumbuhan oleh masyarakat
misalnya sandang, pangan, papan, melestarikan
kekayaan flora yang beragam, mendorong daya
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kreativitas masyarakat. Khususnya masyarakat
yang berada di daerah kawasan pesisir (hutan
mangrove). Di propinsi Sumatera Barat, salah
satu hutan mangrove masih alami terdapat di
Kenagarian Mangguang Kota Pariaman, luas
daerah Pariaman utara ±2.845,00 ha (39% dari
luas Pariaman), sedangkan luas hutan
mangrovenya adalah ±20 ha (Badan Penelitian
Statistik, 2010). Berdasarkan hal di atas dan
informasi yang didapatkan maka penulis
tertarik melakukan penelitian

BAHAN DAN METODE

Tanah Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode survei
dengan cara observasi langsung dan koleksi
langsung di lapangan. Selanjutnya dilakukan
pengamatan dan pencatatan data di lapangan.
Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara secara lisan
dengan masyarakat, sumber informasi
diperoleh dari ibu rumah tangga dan pemuka
masyarakat. Sebelumnya  dilakukan koleksi
langsung terhadap tumbuhan mangrove dan
pembuatan spesimen herbarium setelah itu baru
dilakukan wawancara ke masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari
sampai Mei 2012 di Kenagarian Mangguang
Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat,
dengan luas hutan mangrove ±20 Ha. Penelitian
ini dilaksanakan di kawasan hutan mangrove
Kenagarian Mangguang Kota Pariaman. Kota
Pariaman terdiri atas 3 kecamatan, yaitu
Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan
Pariaman Tengah dan Kecamatan Pariaman
Selatan. Kenagarian Mangguang merupakan
daerah yang terletak  di Kecamatan Pariaman
Utara. Batas areal Kecamatan Pariaman Utara
ini antara lain sebelah Utara berbatasan dengan
Kecamatan V Koto Kampung Dalam (Kab.
Padang Pariaman), Sebelah Timur berbatasan
dengan Kecamatan V Koto Kampung Dalam
dan Kecamatan VII Koto Sungai Sarik (Kab.
Padang Pariaman), sebelah Selatan berbatasan
dengan Kecamatan Pariaman Tengah (Kota
Pariaman), dan di sebelah Barat langsung

berbatasan dengan Samudera Hindia. Keadaan
topografi Pariaman Utara memiliki ketinggian
dari permukaan laut adalah 0-25 mdpl. Luas
daerah Pariaman Utara +2.845,00 ha (39% dari
luas Pariaman). Sedangkan luas hutan
mangrove adalah +20 ha (Badan Penelitian
Statistik. 2010).

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pisau/cutter, gunting tanaman, oven
listrik, jarum jahit, camera  Canon DSLR 550D,
sedangkan bahan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuisioner, alat tulis,
kantong plastik, karung plastik, benang jagung,
tali rafia, koran bekas, kertas kalkir, label
gantung, label herbarium, triplek, alkohol 70%.
A. Cara Kerja
1. Di Lapangan
Dilakukan pengoleksian terhadap semua
tumbuhan mangrove yang ada disana. Sebelum
dikoleksi, dilakukan pengamatan dan
pencatatan terhadap ciri morfologi dari
tumbuhan yang tidak terlihat setelah
diherbariumkan seperti warna bunga, warna
buah, warna kelopak, warna daun, warna
batang, warna tangkai, bau getah, tempat
tumbuh tanaman, dan nama daerah, selanjutnya
dilakukan pengawetan spesimen. Sampel
tumbuhan diambil secara lengkap dan diambil
minimal tiga rangkap yang sama, ukuran
spesimen yang diambil 40x30 cm maka diambil
lengkap dengan akarnya serta diberi label
gantung pada masing-masing spesies.
Kemudian Penyusunan sampel di dalam koran
dengan ukuran koran 40x30 cm, tumbuhan
yang telah dibungkus koran ditumpukan,
kemudian sampel dimasukan ke dalam kantong
plastik dan dilakukan penyiraman dengan
alkohol 70%, setelah itu plastik dilipat dengan
erat agar tidak masuk udara dan diberi lakban.
Bagian atas dan bawah spesimen yang ada
dalam plastik dilapisi oleh triplek dan diikat
kencang memakai tali rafia.
2. Pembuatan Herbarium

a. Pengeringan
Semua spesimen yang sebelumnya telah diapit,
dimasukan dalam oven dengan cara serapi
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mungkin dengan posisi miring. Pengeringan
dilakukan dengan suhu 600C selama 72 jam.

b. Identifikasi
Identifikasi dilakukan dengan menggunakan
literatur yaitu: Corner, E.J.H. dan Watanabe
(1969). Collection Illustrated Guide to Tropical
Plant. Noor. Y.R. Khazali, M. dan Suryadiputra,
I.N.N. (2006). Panduan Pengenalan Mangrove
di Indonesia. Setyawan, D.A. Ari. S.W. Farida,
I. (2002). Biodiversitas, Genetik, Spesies dan
Ekosistem Mangrove di Jawa. Thomlinson, P.B.
(1995). The Botany Of Mangrove.

c. Pemberian Label
Setelah semua koleksi betul-betul kering,
semua koleksi disusun berdasarkan nomor urut
di lapangan, disamping itu disiapkan pula label
herbarium, kemudian ke dalam setiap koleksi
ditempelkan label yang telah ditulis datanya
dengan lengkap.

d. Mounting
Mounting adalah proses penempelan spesimen
herbarium pada kertas mounting dengan cara
menjahitkan atau melekatkan dengan
menggunakan lem khusus yang telah diawetkan.
Kertas mounting terdiri dari kertas karton putih
yang berukuran 30x40 cm. Label herbarium
ditempelkan pada posisi kanan dari bawah
kertas tersebut. Spesimen akan disimpan di
herbarium sebagai bukti penelitian.
e. Wawancara di Masyarakat
Wawancara  dengan masyarakat setempat
sebanyak 43 kepala keluarga yang ada di desa
Ampalu bagian daerah Pasia. Materi
wawancara meliputi jenis-jenis tumbuhan
mangrove yang digunakan masyarakat untuk
obat, nama daerah tumbuhan mangrove, cara
pengolahan, dan cara pemakaian dari tumbuhan
mangrove tersebut. Masyarakat yang di-
wawancarai sudah berumur 40 tahun sampai 90
tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan
masyarakat sekitar, terdapat 9 jenis tumbuhan
yang digunakan sebagai obat. Terdiri dari 9

familia dua diantaranya termasuk ke dalam
golongan paku-pakuan. Tumbuhan mangrove
ini berpotensi atau dimanfaatkan sebagai bahan
berkhasiat medis berbagi macam penyakit
(Tabel 1).

Berdasarkan familia yang terdapat pada
(Tabel 3) dan persentase kegunaan tumbuhan
mangrove pada (Lampiran 1), dapat dilihat
beberapa jenis tumbuhan yang digunakan
sebagai bahan berkhasiat medis dan
mengandung bahan kimia seperti Achantus
ilicifolius (jeruju) kegunaanya sebagai obat
setelah melahirkan dengan memandikan airnya
keseluruh tubuh, sebanyak 95,34% masyarakat
menggunakannya. Yuniarti (2008) mengatakan
bahwa Achantus ilicifolius ini juga bisa
digunakan sebagai obat radang hati (hepatitis),
akut, kronis, pembesaran hati dan limpa
(hepatosplenomagali), pembesaran kelenjar
limfe (limfa denopati), gondongan (parotis),
sesak napas (asma bronkial), kanker terutama
kanker hati, cacingan, nyeri lambung, maupun
sakit perut. Organ yang digunakan yaitu akar.
Biji bisa juga digunakan sebagai pengobatan
bisul ringan dan cacingan. Karena tumbuhan
Achanthus ilicifolius ini mengandung bahan
kimia flavone dan asam amino. Kokpol et al.,
1984 dalam (Purnobasuki 2004), menambahkan
bahwa Achantus ilicifolius mengandung bahan
kimia saponin triterpenoid yang menunjukkan
aktivitas anti leukemia, paralysis, asma, serta
rematik. Menurut Noor, dkk (2006), buah dari
Achantus ilicifolius digunakan untuk pembersih
darah dan kulit terbakar, buah dan akar
digunakan untuk mengatasi gigitan ular, dan
panah beracun. Sedangkan daun untuk obat
reumatik, kalau biji untuk mengatasi serangan
cacing dalam pencernaan.

Hibiscus tiliaceus (baru/waru) yang
digunakan sebagai obat setelah melahirkan,
obat panas, dan obat demam, 100% masyarakat
menggunakannya sebagai obat. Yuniarti (2008)
mengatakan bahwa dalam Hibiscus tiliaceus ini
mengandung bahan kimia yaitu: daun
mengandung  saponin, flavonoida, polifenol,
sedangkan akar mengandung saponin,



Rizki, Tuti Milda Sari dan Irma Leilani 114

Tabel 1. Jenis-jenis tumbuhan obat yang terdapat pada hutan mangrove Kenagarian
Mangguang.

No Familia/ Species Nama
Daerah

Digunakan
sebagai
obat

Bagian
yang

digunak
an

Cara
pengolahan

Cara
pemakaian

Persentase
Penggunaan
(%)

1 Apocynaceae/ Cerbera
manghas L.

Kalimuntua
ng/Bola api-
api

Kudis Buah Digiling
halus +
minyak
goreng

Dioleskan pada
bagian yang
sakit.

25,58

2 Acanthaceae/ Achantus
ilicifolius L.

Jeruju, Juju Setelah
melahirkan

Batang
Bunga
Buah
Daun

Semuanya
direbus

Dimandikan
keseluruh
tubuh

95,34

3 Arecaceae/
Nypa Fructians Wurmb.

Nipah Maag Daun Direbus Diminum 16,27

4 Flagellariaceae/
Flagellaria indica L.

Pimpiang/
galagah

Haid Daun Diremas
+ santan

Diminum 27,90

Daun Direndam Dikompreskan
5 Graminae/

Lepturus repens R.Br.
Cikumpai
cikarao

Demam dan
panas dalam

Daun Diperas Diminum 18,60

6 Malvaceae/
Hibiscus tiliaceus L.

Baru/Waru Setelah
melahirkan

Buah Direndam Dimandikan
keseluruh
tubuh

100

Panas Daun Diperas Dimandikan
keseluruh
tubuh

Demam Bunga Diperas Dikompreskan
Demam Buah Digiling

halus+air
Diminum

Demam Kulit
buah

Direndam Diminum

Panas dalam Putik Direndam Diminum

Panas dalam Pucuk Direndam Diminum

7 Melastomaceae
Melastoma candidum
D.Don

Sikaduduak Mencret Daun Direbus Diminum 81,39

Sariawan
Buah Dimakan,

dioleskan

8 Aspleniaceae/
Asplenium nidus L.

Sakek Biring Umbi Digiling
halus

Dioleskan pada
bagian yang
sakit

27,90

Setelah
melahirkan

Daun Direbus Dimandikan
keseluruh
tubuh

9 Pteridaceae/
Acrostichum speciosum
Willd

Blujua Setelah
melahirkan

Daun Direbus Dimandikan
keseluruh
tubuh

76,74

flavonoida dan tanin. Selain itu Hibiscus
tiliaceus ini bisa digunakan  sebagai obat untuk
mengatasi terlambat haid. Bagian yang
digunakan adalah akar, sedangkan daun bisa
untuk mengobati TBC, batuk, sesak napas,
radang mandel (tonsilitis), demam, gerak darah
dan lendir pada anak, muntah darah, radang
usus, bisul, keracunan singkong, penyubur
rambut serta rambut rontok (Yuniarti, 2008).

Menurut pendapat Purnobasuki (2005)
Hibiscus tiliaceus digunakan sebagai infeksi
telinga, organ yang digunakan adalah bunga.

Cerbera manghas (kalimuntuang) yang
mana kegunaannya sebagai obat kudis, selain
itu juga bisa, mengatasi gatal-gatal, reumatik,
pilek, yang mana minyak dari biji dan buah dari
Cerbera manghas (kalimuntuang) Noor, dkk
(2006). 25,58% masyarakat Mangguang
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menggunakan tumbuhan Cerbera manghas ini
sebagai khasiat medis. Flagellaria indica
(pimpiang/galagah) yang digunakan sebagai
obat haid dan demam, yang mana sebanyak
27,90% masyarakat menggunakannya. 18,60%
Lepturus repens (cikumpai cikarao) digunakan
sebagai obat demam dan panas dalam.

Masyarakat menggunakan Asplenium nidus
(sakek) sebagai obat biring dan ramuan sesudah
melahirkan (27,90 %). Selanjutnya 76,74%
Acrostichum speciosum (blujua)  digunakan
masyarakat sebagai ramuan setelah melahirkan.
Sedangkan Lepturus repens (cikumpai)
sebanyak 18,60% masyarakat menggunakan
sebagai obat demam dan panas dalam. 81,39%
Melastoma candidum (sikaduduak) digunakan
masyarakat sebagai obat mencret dan obat
sariawan. Noor., dkk (2006) mengatakan bagian
akar, daun dan seluruh bagaian tanaman
Melastoma candidum dapat digunakan sebagai
obat gangguan pencernaan, diare, disentri
basier, hepatitis, keputihan, mimisan, wasir
berdarah, pembekuan dalam pembuluh darah,
keracunan, bisul, dan memperlancar air susu
ibu (ASI). 16,27% Nypa  fructicans (nipah)
digunakan sebagai obat maag. Purnobasuki
(2005) menambahkan khasiat tumbuhan Nypa
fructicans yaitu: asma, diabetes, kusta, rematik,
dipatuk ular, organ yang digunakan yaitu daun
dan buah. Sedangkan menurut  Noor, dkk
(1999) tumbuhan Nypa  fructicans bisa
dijadikan sebagai alkohol.

Sekelompok tumbuhan yang dijadikan obat
ini disebut dengan ramuan. Macam ramuan
umumnya terdiri dari beberapa jenis tumbuhan
dengan bagian organ yang bervariasi, bagian
tumbuhan obat yang dipergunakan untuk
menyembuhkan penyakit terdiri dari organ atau
bagian meliputi batang, buah, bunga, daun,
umbi, putik. Bagian yang paling banyak
digunakan adalah daun, buah dan diikuti
dengan bunga. sebagian ramuan diolah dengan
cara merebus dengan air kemudian air rebusan
tersebut diminumkan kepada pasien, atau
dimandikan kepada pasien. Ramuan yang lain

diolah dengan meremas, menumbuk atau
menghancur terlebih dahulu kemudian
dioleskan atau ditempelkan terhadap bagian
yang sakit.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di kawasan hutan
mangrove Kanagarian Mangguang Kota
Pariaman dapat disimpulkan bahwa terdapat 9
spesies tumbuhan mangrove yaitu: Cerbera
manghas, Achantus ilicifolius, Nypa fructicans ,
Flagellaria indica, Lepturus repens, Hibiscus
tiliaceus, Melastoma candidum, Asplenium
nidus, Acrostichum speciosum. Tumbuhan ini
telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar
untuk keperluan medis sehari-hari.
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