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Metode pengobatan sudah ada 
sejak awal mula peradaban manusia 

dibangun. Namun kemungkinan besar 

tiap hari, hingga tiap tahunnya, 
metode pengobatan mengalami 

perubahan dan kemajuan. Dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang obat-obatan, proses alami 
pembuatan obat pada saat ini sudah 

banyak mengalami perubahan yang 
drastis. 

Semakin mahalnya biaya 
pengobatan medis saat ini, 

masyarakat Indonesia mulai melirik 
kembali khazanah ramuan herbal 

nenek moyang sebagai metode pengobatan yang murah dan alami. Jamu-
jamuan yang berasal dari tumbuhan, yang dulu identik dengan pengobatan 

masyarakat kalangan menengah ke bawah, sekarang mulai digunakan 

berdampingan bersama obat-obatan modern (hlm. 05). 
Memang, pengobatan modern saat ini bahan-bahannya juga bersal dari 

alam, namun cara pengobatan dan pembuatan obat-obatan tersebut berbeda 
dengan pengobatan yang alami. Pengobatan modern cenderung 

memanfaatkan teknologi canggih dan penggunaan bahan-bahan campuran 
yang tidak cocok bagi tubuh manusia, kendati pun yang dipakai itu hanya 

sedikit, misal alkohol dan bahan pengawet lainnya sebagai campuran. Namun 
jika sedikit demi sedikit masuk ke dalam tubuh manusia, tentu menimbulkan 

problem baru. 
Sehingga, tidak heran jika mengonsumsi obat-obatan modern sering kita 

temukan berbagai efek samping yang berbahaya bagi tubuh, dan kesehatan 
pun terganggu. Tidak heran jika sebagian masyarakat saat ini mulai melirik 

kembali pada pengobatan yang alami yang bahan-bahannya berasal dari alam 
tanpa banyak campuran bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh. Paling 

tidak, pengobatan dan obat-obatan modern ada bahan campuran yang tidak 

diperbolehkan oleh ajaran agama.  
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Kelebihan dari pengobatan herbal terletak pada unsur-unsur 

penyusunnya yang terbuat dari bahan-bahan alami, sehingga efek sampingnya 

dapat ditekan seminimal mungkin, bahkan kadang tidak ditemukan efek 
samping. Pada beberapa kasus dan bahan, mungkin ditemukan efek samping 

yang membahayakan. Namun, efek ini lebih disebabkan oleh pasien yang 
alergi terhadap zat terkandung dalam herbal tersebut, atau, ia tidak mematuhi 

porsi/takaran yang disarankan (hlm. 13). 
Masyarakat saat ini sudah mulai condong pada pengobatan yang 

berbahan herbal alam. Banyak tempat-tempat menawarkan pengobatan yang 
lebih menekan dampak efek samping dari pengaruh obat dan pengobatan 

secara alamai dengan bahan-bahan herbal juga bisa dilakukan sendiri karena 
hal tersebut mudah asalkan dilakukan secara rutin. Tidak jauh berbeda dengan 

pengobatan modern yang mengharuskan kerutinan dalam mengonsumsi atau 
melakukan pengobatan. 

Di dalam buku ini dikupas tentang berbagai macam obat-obatan yang 
berasal dari tumbuhan. Diantaranya minyak zaitun yang merupakan tumbuhan 

sudah disebutkan di dalam al-Qur’an surat al-Tin ayat pertama. Mengapa Allah 

menyebutkan tanam buah zaitun sebagai sumpahnya di dalam al-Qur’an? 
Tentu Allah memiliki alasan tersendiri. Jika buah zaitun tidak agung dan tidak 

memiliki banyak manfaat (berkah), maka Allah tidak akan mengagungkan 
nama buah zaitun dengan sumpahnya. Selain buah zaitun juga ada tumbuhan 

yang memiliki banyak manfaat sebagai obat, misalkan madu, air zam-zam, 
kurma, anggur, dan lain-lainnya (hlm. 23-191). 

Bahasan yang cukup mudah dipahami dalam buku ini tentang 
pengobatan alami tanpa harus menghabiskan banyak uang. Namun buku ini 

hanya menyajikan jenis bahan herbal yang sifatnya lebih urgen dan lebih 
banyak manfaatnya. Bahan-bahan herbal alami tidak disebut secara 

keseluruhan di dalam buku ini. Namun tidak kalah pentingnya buku ini lebih 
menyajikan teknis pengobatan yang lebih mudah, aman, dan nyaman, karena 

bahan yang dijadikan contoh merupakan bahan herbal yang disukai oleh 
masyarakat. Selain itu pula, manfaat herbal tersebut disertai dengan beberapa 

bukti yang kuat. 

Dalam buku ini, penulis mengajak kita untuk menengok kembali 
kekayaan khazanah herbal Islami. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, 

al-Qur’an dan Hadits banyak sekali menyebutkan mengenai beragam 
tumbuhan yang bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Lewat buku ini, 

penulis berupaya menjabarkan satu per satu tanaman obat apa saja yang 
masuk dalam khazanah herbal Islami. Selain buku ini didasarkan pada Hadits 

Nabi, juga berdasarkan pada beberapa penelitian tentang manfaat herbal oleh 
berbagai universitas ternama. 
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