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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Kesimpulan 

Tanaman obat merupakan salah satu alternatif pengobatan yang saat ini kembali 

digemari oleh masyarakat Indonesia karena selain lebih aman juga bahan-bahan 

yang digunakan relatif mudah ditemukan di lingkungan sekitar bahkan kita dapat 

menanam sendiri dirumah. Indonesia juga merupakan negara tropis yang dapat di 

tanami berbagai jenis tumbuhan merupakan nilai positif untuk segi pertanian. 

Kekayaan alam Indonesia yang termasuk tanaman obat harus di gunakan sebaik 

mungkin demi kesehatan masyarakat Indonesia bersama.  

Namun seiring perkembangan zaman, lahan untuk menanam di Indonesia 

semakin berkurang karena pembangunan besar-besaran di perkotaan. 

Masyarakat dengan hobi menanam pun sekarang bingung bagaimana mengakali 

agar tetap bisa menanam di lahan yang terbatas tersebut. Tak sedikit pula mereka 

yang menganggap menanam merupakan kegiatan yang merepotkan.  

Adanya buku panduan menanam tanaman obat ini diharapkan menjadi acuan 

untuk mereka yang hobi menanam namun tidak punya lahan yang banyak untuk 

menanam dengan cara hidroponik dan tanaman-tanamn yang indah sekaligus 

berkhasiat. Serta bagi mereka yang punya keinginan menanam tapi bingung 

bagaimana memulainya dan menginginkan cara menanam yang mudah. 

V.2.  Saran 

V.2.1. Bagi Pemerintah Kota Semarang 

 Penanaman berbagai tanaman di kota Semarang dirasa masih kurang 

karena banyak pelancong yang mengatakan bahwa Semarang 

semakin panas, dibutuhkan banyak penghijauan di berbagai tempat 

dan pembuatan taman-taman hijau. Tak lupa perawatan terhadap 

taman tersebut juga harus dilakukan agar tetap terjaga
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V.2.2. Bagi Masyarakat  

 Sebagai masyarakat Indonesia kita harus memanfaatkan kekayaan 

alam yang banyak ini untuk kesejahteraan bersama khususnya 

tanaman obat yang manfaatnya banyak sehingga dapat membantu 

kita untuk menghemat pengeluaran untuk membeli obat-obatan. 

 

V.2.3. Bagi Pecinta Berkebun 

 Kegiatan berkebun selain bermanfaat mendapatkan hasilnya (dari 

tanaman) yang berguna untuk kehidupan sehari-hari, dapat juga 

sebagai kegiatan yang bisa menghilangkan kepenatan akibat 

pekerjaan sehari-hari sehingga diharapkan dapat “menularkan” 

kepada masyarakat luas untuk melakukan kegiatan berkebun karena 

ini wujud kita untuk menjaga lingkungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


