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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah  

Kesehatan mahal harganya, begitulah pepatah mengatakan. Metode 

penyembuhan juga sudah banyak macamnya. Namun pengobatan dengan 

metode alami atau herbal juga semakin di minati di kalangan masyarakat 

Indonesia. Tanaman Obat Keluarga atau biasa di singkat Toga adalah salah satu 

metode pengobatan herbal yang sudah ada sejak dahulu. Banyak manfaat yang 

bisa di dapatkan dari Toga ini dengan berbagai varian jenis tanaman yang ada. 

Departemen Kesehatan RI juga telah mengatur dalam undang – undang yaitu UU 

No. 23 tahun 1992 pasal 47 yaitu tentang Kesehatan, terdapat beberapa poin 

sehubungan dengan tanaman obat yang di kutip dari 

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm (diakses tanggal 1 Maret 2017). Isi 

dari undang – undang tersebut secara umum mengatakan bahwa tanaman obat 

adalah hal yang legal dan di dukung oleh pemerintah, berikut adalah kutipan isi 

dari undang-undang tersebut. 

 Bab I pasal 1 no. 10 mengatakan bahwa obat tradisional adalah bahan 

atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, 

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

tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan 

berdasarkan pengalaman 

 Bab I pasal 11 point N berbunyi tentang pengobatan tradisional 

 Bab V bagian kelimabelas pasal 47 tentang pengobatan tradisional 

berbunyi “ 

a. Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan 

atau perawatan cara lain diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu 

keperawatan. 

b. Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) perlu 

dibina dan diawasi untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm
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c.  dan atau perawatan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

manfaat dan keamanannya. 

d. Pengobatan tradisional yang sudah dapat dipertanggungjawabkan 

maanfaat dan keamanannya perlu terus ditingkatkan dan 

dikembangkan untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan 

yang optimal bagi masyarakat. 

e. Ketentuan mengenai pengobatan tradisional sebagamana dimaksud 

dalam Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Toga merupakan sebidang tanah bisa di halaman depan, pekarangan atau di 

kebun milik keluarga yang memang khusus di gunakan untuk di jadikan tempat 

budidaya berbagai macam tanaman obat, untuk keperluan keluarga sendiri 

maupun masyarakat yang ada di sekitar” (Belajar Berkebun. 2016. Pengertian 

Tanaman Obat Keluarga. www. http://belajarberkebun.com/pengertian-tanaman-

obat-keluarga.html. diakses tanggal 08 Februari 2017, 23.10 WIB). Toga atau yang 

dapat disebut pula Apotek Hidup terdiri dari berbagai jenis tanaman yang ada di 

alam Indonesia yang sangat beragam. Tidak semua tanaman obat yang ada di 

alam Indonesia dapat di sebut sebagai Toga karena tidak semuanya dapat tumbuh 

dengan baik di lahan rumah yang kondisi tanahnya tidak sama di setiap daerah.  

Tumbuhan yang berkhasiat dalam pengobatan juga termasuk ke dalamnya. 

Kegiatan penanaman Toga ini sudah di lakukan di beberapa daerah di Indonesia 

dan termasuk dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di beberapa Universitas 

juga.Contoh daerah yang pernah melaksanakan gerakan menanam Toga ini yaitu 

Desa Suwaru, Kabupaten Malang; Desa Gadung, Kabupaten Gresik; Desa Bulak, 

Kabupaten Banjar sedangkan dari Universitas ada Unsyiah Mesjid Baro, UNDIP 

Semarang, UNY Yogyakarta dll. Gerakan penanaman Toga di atas di laksanakan 

di daerah pedesaaan karena merupakan bagian program KKN. 

Hasil yang di dapatkan dari gerakan penanaman Toga di atas adanya 

beberapa kendala seperti tidak semua kondisi tanah dapat dengan mudah di 

tanami Toga, ada beberapa daerah yang butuh perawatan lebih hasilnya 

memuaskan. Ada juga manfaatnya, yaitu karena penduduk desa yang sebagian 

besar kemampuan ekonominya menengah ke bawah, dengan penanaman Toga 

dapat meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan obat-obat ketika sakit. 

Selain itu, kegiatan bercocok tanam merupakan kegiatan yang menyenangkan 

http://belajarberkebun.com/pengertian-tanaman-obat-keluarga.html
http://belajarberkebun.com/pengertian-tanaman-obat-keluarga.html
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sekaligus menghasilkan bila di rawat betul. Berdasarkan wawancara yang telah di 

lakukan kepada beberapa reponden tentang tanggapan awal mereka terhadap 

tanaman obat keluarga. Responden yang diwawancarai adalah ibu rumah tangga 

yang termasuk dalam kategori pekerja paruh waktu; tidak bekerja secara penuh. 

Mereka yang bekerja hanya sebagai sambilan dan masih memiliki waktu luang 

untuk melakukan aktifitas lain selain bekerja,yaitu ibu rumah tangga yang 

mempunyai toko, yang mengerjakan pekerjaan rumah ( membersihkan 

rumah,berbelanja, merawat anak, memasak dll), buruh yang bekerja pada shift 

tertentu.  

Berdasarkan hasil wawancara sederhana dengan 3 responden mengatakan 

bahwa mereka semua mengetahui tentang tanaman obat keluarga (apotek hidup), 

namun tidak semua responden mempunyai Toga di rumah mereka dengan alasan 

yang berbeda-beda. Mereka yang menjawab menanam Toga di rumah 

memaparkan alasannya untuk pertolongan pertama jika terserang sakit yang 

umum menyerang (demam, batuk, pilek, gatal terkena gigitan serangga, luka 

bakar dll), menanam Toga adalah hal yang gratis (tidak mengeluarkan uang untuk 

membeli obat), serta sebagai hiasan rumah yang bermanfaat. Mereka yang 

menjawab tidak memiliki Toga memaparkan alasan juga. Responden yang 

pekerjaannya buruh pabrik menyatakan bahwa ia tidak berminat melakukan 

kegiatan menanam karena memang sejak kecil tidak memiliki minat dalam hal 

tersebut. Responden dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang membuka toko 

mengatakan bahwa ia juga ingin menanam, tetapi lahan yang tidak ada karena 

bagian bawah rumah di gunakan sebagai toko (ruko), sedangkan bagian atas 

sebagai tempat tinggal sehingga tidak ada tanah kosong yang dapat ditanami 

karena tinggal di daerah dekat jalan raya. Responden lain mengatakan bahwa 

menanam adalah kegiatan yang ribet ;banyak perawatan yang dilakukan, karena 

pekerjaannya sebagai pegawai yang tidak tentu jadwal pulangnya, sehingga tidak 

bisa dengan teratur merawat tanaman. Para responden tidak mengetahui manfaat 

lain menanam selain di manfaatkan hasilnya dan untuk hobi semata.  

Masyarakat perkotaan dengan segala mobilitasnya dan pembangunan di 

berbagai tempat, kekurangan lahan untuk bercocok tanam. Berdasarkan hasil riset 

yang telah di lakukan dengan mewawancarai beberapa ibu rumah tangga di 

dapatkan permasalahan yaitu mereka tidak menanam Toga di rumah mereka 

karena kurangnya lahan untuk menanam, menanam di anggap kegiatan yang 
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“ribet” serta kurang tertarik dengan kegiatan menanam. Masyarakat perkotaan 

juga belum memahami bahwa kegiatan menanam juga memiliki efek positif bagi 

kesehatan rohani selain kesehatan jasmani semata.  

I.2. Identifikasi Masalah 

1.2.1. Faktor alam sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman obat 

(kesuburan tanah, cuaca, sinar matahari) 

1.2.2. Masyarakat perkotaan kurang berminat terhadap kegiatan bercocok 

tanam karena di anggap kegiatan yang ribet 

1.2.3. Lahan untuk bercocok tanam yang kurang memadai di daerah 

perkotaan 

1.2.4. Masyarakat perkotaan belum menyadari manfaat kegiatan bercocok 

tanam untuk kesehatan rohani 

I.3. Pembatasan Masalah 

Hal yang akan di bahas dalam perancangan kali ini adalah bagaimana 

bentuk perancangan yang tepat agar kegiatan penanaman tanaman obat 

keluarga tidak hanya menjadi sekedar informasi semata tetapi juga 

mengedukasi manfaat tanaman tersebut dan bercocok tanam menjadi sebuah 

kegiatan yang menyenangkan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang 

tinggal di daerah perkotaan. 

I.3.1 Lingkup Wilayah 

 Lingkup wilayah yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah 

kota Semarang dengan menggunakan dari beberapa kecamatan yang ada di 

kota Semarang.  

I.3.2 Lingkup Teknis 

Secara teknis perancangan ini akan berfokus pada buku saku yang 

nantinya dapat di bawa kemana dan praktis 

I.4. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat di simpulkan,”Bagaimana merancang buku saku 

panduan menanam tanaman obat keluarga di kota Semarang?” 

I.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui cara menanam tanaman obat keluarga 

dengan cara yang menarik serta mudah di terapkan dalam kehidupan sehari-hari 
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I.6. Manfaat Perancangan 

I.6.1. Bagi Mahasiswa 

o Mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang sudah di dapatkan selama 

mengenyam bangku perkuliahan jurusan Desain Komunikasi Visual pada 

permasalah kehidupan sehari-hari 

o Mahasiswa mendapatkan inspirasi ide kreatif baru dalam menyelesaikan 

masalah berupa desain 

I.6.2. Bagi Institusi Akademik 

o Menambah pengetahuan di bidang tanaman obat yang di kaitkan dengan 

ilmu desain 

o Mendukung program pemerintah dalam upaya memaksimalkan kekayaan 

alam Indonesia dengan bijak dan tepat 

I.6.3. Bagi Target Sasaran 

o Meningkatkan kesadaran masyarakat perkotaan akan pentingnya tanaman 

obat keluarga untuk di tanam di rumah 

o Meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam mengolah sebuah lahan yang 

sempit menjadi hal yang menarik  

I.7. Metode Penelitian 

I.7.1. Metode Wawancara  

Wawancara akan dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dengan 

target audiens yaitu perempuan khususnya ibu rumah tangga. Responden yang di 

butuhkan 4 orang di ambil dari range usia target responden yaitu perwakilan 

perlima tahun responden, 35 tahun sebanyak 1 orang, 40 tahun sebanyak 1 orang, 

45 tahun sebanyak 1 orang dan 50 tahun sebanyak 1 orang. 

I.7.2. Metode Kuesioner 

Kuesioner di gunakan untuk mendapatkan data dengan mengambil sampel dari 

beberapa kecamatan di kota Semarang sebanyak 50 responden.  
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I.7.3. Studi Literatur 

Buku yang di gunakan tentang manfaat tanaman obat keluarga dan cara 

mengolahnya, tentang psikologis wanita dan cara bercocok tanam dengan media 

hidroponik dan pot, serta tentang keilmuan DKV. 

I.8. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 

 Pada bagian pendahuluan berisikan latar belakang masalah yang 

meceritakan tentang bagaimana urgensi permasalah yang diambil kemudian 

identifikasi masalah yang merangkum poin masalah-masalah penting yang 

ditemukan. Pembatasan Masalah berisi masalah yang telah di temukan di batasi 

lingkup pembahasan yang akan di rancang solusinya pada perancangan ini. 

Perumusan masalah adalah bentuk pertanyaan dari judul yang telah ada, 

kemudian tujuan penelitian berisi tujuan yang ingin di capai pada perancangan ini 

yaitu berdasarkan masalah yang ditemukan. Manfaat Penelitian adalah manfaat 

yang ingin dicapai melalui perancangan ini baik untuk mahasiswa, target sasaran 

dan institusi. Metode Penelitian merupakan cara mendapatkan data untuk 

mendukung perancangan ini. Sistematika Penulisan adalah urutan penulisan pada 

laporan perancangan ini.  

BAB II TINJAUAN UMUM 

 

 Bab dua berisikan, kerangka berpikir adalah runtutan dari awal 

permasalahan hingga pemecahan masalahan berupa perancangan. Landasan 

teori yang akan di pakai pada perancangan ini antara lainberisi tentang pengertian 

tanaman obat, cara bercocok tanam dengan teknik hidroponik dan pot kecil, 

sosiologi keluarga yang akan berfokus pada sosiologi ibu rumah tangga sebagai 

target sasaran perancangan serta keillmuan DKV. Kajian pustaka adala buku yang 

digunakan pada kajian pustaka ini 3 buah, yaitu tentang tanaman obat, cara 

menanam dengan teknik hidroponik, serta sosiologi keluarga.Studi komparasi 

yang di gunakan pada perancangan ini terambil dari Tugas Akhir mahasiswa 

Universitas Kristen Petra tentang Perancangan Kampanye Digital Tentang 

Aktifitas Positif Mengurangi Stress Dengan Kreasi Terarium 
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BAB III STRATEGI KOMUNIKASI 

 

 Analisis berisi tentang hasil riset data melalui wawancara dna kuesioner 

yang telah di sebarkan ke responden untuk nantinya akan di olah sebagai dasar 

landasan membuat strategi komunikasi. Sasaran khalayak (target sasaaran) berisi 

penjelasan tentang target audiens berdasarkan usia, demografi, psikografi dan 

kebiasaan mereka Strategi komunikasi berisi tentang strategi perancangan yang 

akan di gunakan berupa rencana awal, strategi promosi, creative brief, perkiraan 

anggaran biaya  

BAB IV STRATEGI KREATIF 

Konsep visual berisi tentang realisasi dari konsep verbal yang telah di 

rancang yang berupa gambar-gambar yang telah dibuat. Konsep verbal berisi 

tentang konsep perancangan berupa tulisan atau verbal. Visualisasi desain ini 

berisi dengan gambar-gambar hasil perancangan yang telah dibuat 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran untuk kedepan agar lebih baik lagi dalam 

membuat perancangan


