
ASUHAN MANDIRI RAMUAN
UNTUK MENINGKATKAN 

SISTEM IMUN



Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2014, pasal 70 : masyarakat diarahkan
agar dapat melakukan perawatan kesehatan secara mandiri (asuhan mandiri)
yang dilaksanakan melalui pemanfaatan taman obat keluarga dan
keterampilan.

Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Pasal 47 ayat 1: Pelayanan kesehatan tradisional adalah salah satu dari upaya
kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

Pasal 59 pelayanan kesehatan tradisional terbagi atas ramuan dan keterampilan.  
Pelayanan kesehatan tradisional ramuan antara lain jamu yang dapat diperoleh
dari Taman Obat Keluarga (TOGA). 

Latar Belakang

Upaya individu, keluarga, masyarakat, untuk mewujudkan, menjaga, mempertahankan, 
meningkatkan kehidupan sehatnya & mengatasi gangguan kesehatannya secara mandiri/self 
care dengan memanfaatkan produk tanaman obat/ramuan di tingkat Rumah Tangga.
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Imunomodulator
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Kandungan Zat
Berkhasiat dalam
tanaman obat

Hasil metabolisme

Metabolit primer : Hasil 
fotosintesis

Protein, karbo hidrat, 
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Secara empiris tanaman obat digunakan dalam bentuk kombinasi ramuan/campuran.



Beberapa jenis tanaman obat yang dapat meningkatkan sistem imun

Jahe ( Zingiber officinale Rosc )   

Pegagan (Centella asiatica )

Kunyit (Curcuma domestica Val )

Temulawak ( Curcuma xanthorrhiza Roxb ) 

Meniran (Phyllanthus niruri L.)



Jahe Zingiber officinale Rosc
Ginggerol, shogaol, zinggeron

• Ekstrak jahe dapat memicu proliferasi limfosit
• Meningkatkan aktifitas fagositosis makrofag
• Menaikkan aktifitas salah satu sel darah putih yaitu sel natural killer ( NK), 

Peningkatan aktifitas sel NK mampu membuat tubuh tahan terhadap serangan virus 
karena sel ini secara khusus mampu menghancurkan sel yang terinfeksi virus.

Hasil penelitian ini menopang data empiris yg dipercaya masyarakat
bahwa jahe mempunyai kapasitas anti masuk angin, suatu gejala
menurunnya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang virus 
influenza 



Kunyit (Curcuma domestica Val )

Curcumin juga memiliki efek menghambat proses pertumbuhan virus, 
baik secara langsung dengan cara merusak fisik virus maupun melalui
penekanan jalur pensinyalan seluler yang penting dalam proses 
replikasi virus. 

Ekstrak kunyit memiliki aksi antiinflamasi dan menginduksi apoptosis 
pada sinoviosit dan mengurangi sintesis ROS 

Curcumin, m.atsiri

Sebagai bumbu masakan , pewarna, dan pengawet makanan



Kurkumin, xhantorizol, kurkuminoid, minyak atsiri

Temulawak ( Curcuma xanthorrhiza Roxb ) 

Varalaksmi, et.al. (2008) melalui penelitian in vivo : curcumin dapat memodulasi sistem
daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan kemampuan proliferasi sel T. 
Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) yang mengandung curcumin memiliki efek
terhadap daya tahan tubuh yaitu sebagai imunomodulator (Cattanzaro et al, 2018).

Curcumin yang terkandung di temulawak mampu meningkatkan ekspresi
ACE2 bentuk soluble yang dapat menghambat terjadinya ikatan antara

protein virus dengan ACE2 bentuk fixed pada permukaan sel inang, dimana
ACE 2 merupakan sel inang bagi COVID-19 .

Curcumin pada temulawak mampu mengendalikan sitokin inflamatori
sehingga tidak terjadi badai sitokin.



Meniran (Phyllanthus niruri L.)

Komponen utama : filantin, hipofilantin,dan triacontanal
Karbohidrat, protein, alkaloid, dan flavonoid

• Pemberian ekstrak meniran dapat meningkatkan aktifitas dan fungsi
beberapa komponen imunitas non spesifik maupun spesifik, baik
humoral maupun selluler

• Peningkatan kemotaksis makrofag, kemotaksis neutrafil, sitotoksik
sel NK serta aktifitas hemolisis komplemen.

• Meningkatkan poliferasi sel limfosit T, meningkatkn sekresi Tumor 
Necrosis  Faktor alfa dan interleukin 4

• Terhadap imunitas humoral, dapat meningkatkan produksi IgM 
serta Ig G



Pegagan Centella asiatica

Triterpenoid , saponin

Triterpenoid berfungsi meningkatkan fungsi mental dan 
memberi efek menenangkan.

Senyawa ini dapat merevitalisasi pembuluh darah
sehingga memperlancar peredaran darah ke otak

Asiatikosida yg merupakan bagian dari triterpenoid 
menguatkan sel-sel kulit dan meningkatkan
perbaikannya, menstimulasi sel darah merah dan sistem
imun dan sebagai antibiotik alami



Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan ramuan

Hygiene sanitasi

Penyiapan Bahan Baku (Simplisia) : Takaran dan 
Ukuran

Penyiapan alat

Cara Pembuatan
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4



Hygiene sanitasi
a. Bahan Ramuan
- Cuci bersih seluruh bahan ramuan dengan air bersih dan mengalir
- Tiriskan bahan ramuan dengan wadah yang bersih
- Rajang bahan ramuan sesuai kebutuhan
b. Peralatan
- Peralatan yang digunakan harus bersih dan kering
- Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya
- Cuci bersih dan keringkan peralatan setelah digunakan
- Simpan di dalam lemari perkakas
c. Peramu
- Kondisi fisik peramu harus dalam keadaan sehat
- Cuci tangan dengan cara yang benar sebelum meramu
- Gunakan masker, tutup kepala dan celemek
- Selalu cuci tangan setiap penggantian tahapan proses pembuatan ramuan



2. Penyiapan bahan baku 

Bahan yang dipilih :
• Berwarna cerah
• Yang telah tua/masak sempurna dan dalam keadaan

segar, buah tidak keriput, kulit batang tidak retak
• Pilih yang masih utuh dan tidak rusak oleh serangan

ulat atau hama dan penyakit tanaman lainnya
• Tidak terserang hama dan yang tidak bercendawan

atau berjamur atau akar yang berlumut
• Tidak memilih daun, daun bunga, kulit umbi yang 

telah berubah warna atau layu.



Ukuran/ Takaran

• Gelas : Gelas belimbing 1 gelas.    : 200 cc
• Cangkir : Cangkir teh 1 cangkir : 100 cc
• Sendok : Sendok makan 1 sendok  :  15 cc
• Genggam : 1 genggam tangan penderita
• Jari tangan : 1 jari ,  ukuran panjang 1 telunjuk penderita
• Ibu jari : Sebesar ibu jari jempol penderita
• Helai : Lembar, satuan ukuran daun yang lebar seperti daun pepaya, 



Jangan menggunakan peralatan dari bahan aluminium, 
tembaga atau timah, karena dapat bereaksi dari bahan kimia
tertentu dari bahan tanaman yang dapat meracuni (bersifat

toksik) dan mengurangi khasiat tanaman obat tersebut.

3. Penyiapan alat

Peralatan adalah alat/perkakas yang digunakan untuk membuat ramuan.
Jenis peralatan antara lain :

a. Periuk (kuali) dari tanah liat atau panci dari bahan gelas/kaca atau stainless steel.
b. Pisau stainless steel dan spatula/pengaduk yang terbuat dari bahan kayu
c. Saringan dari bahan plastik atau nilon.



4.Cara Pembuatan
Rebusan/Godogan

Adalah proses penyarian dengan cara merebus bahan ramuan
dengan air sampai mendidih menggunakan api kecil.

Hal-hal yang harus diperhatikan :
ü Jika merebus sebaiknya menggunakan api kecil.
ü Alat-alat yang digunakan harus bersih.
ü Biasanya dalam merebus simplisia herba, air disisakan menjadi setengahnya, misalnya air 2 gelas

disisakan menjadi 1 gelas.
ü Jika herba berupa teh atau simplisia yang harus diseduh, maka menggunakan air dengan suhu 80

derajat.
ü Masukan bahan ramuan yang mengandung minyak atsiri setelah mau diangkat dan ditutup, untuk

ramuan yang bentuk kayu masukan diawal agar zat obat dapat keluar dengan maksimal



Ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh

Bahan : 

• Rimpang temulawak 5 gram
• Rimpang kunyit 4 gram
• Herba meniran 3 gram

• Rimpang temulawak 2,5 ibu jari
• Rimpang kunyit 2 jari
• Herba meniran 5 herba

Kering
segar

Cara membuat :
1. Semua bahan dicuci bersih, rimpang temulawak dan kunyit dipotong-potong
2. Siapkan panci dan masukkan air sebanyak 3 gelas untuk merebus lalu masukkan

rimpang temulawak dan kunyit bersamaan sampai mendidih.Lalu kecilkan apinya
3. Setelah itu masukkan meniran dan aduk biarkan mendidih selama 15 menit ( kira-kira

tersisa 2 gelas ) 

Diamkan dan dinginkan , lalu saring. 
Minum 2 x 1 gelas , pagi dan sore 



Ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh

Bahan:
Jahe emprit/jahe merah 1 ibu jari 
Pegagan 1 jumput
Temulawak 1 iris
Gula Merah secukupnya
Air 1 ½ gelas

Cara pembuatan
Jahe dicuci dan digeprek, temulawak dicuci dan diiris, pegagan dicuci, gula merah dipotong kecil-kecil. 
Semua bahan dicampur kemudian direbus sampai mendidih selama 10-15 menit.

Cara pemakaian
Ramuan diminum hangat-hangat 2 hari sekali 1 gelas



TERIMA KASIH
SELAMAT MENCOBA


