
MARI BERSATU DI BARISAN KOKOH. QS.61:4      WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET      MARI PERERAT UKHUWAH: 1 ALLAH, 1 QUR’AN, 1 KIBLAT, 1 ISLAM, 1 HATI 

HENDAKLAH MENYERU DENGAN HIKMAH & CARA BAIK DISERTAI BUKTI SEPERTI PARA NABI MENYERU SELALU DISERTAI BUKTI. 

http://islamterbuktibenar.net/?pg=articles&article=13526 

 

 

 

 

 

ijk 

ا� ل ر�� �����ا� إ�َّ إ�� ��
	��� ا���م  

!�� ا���ا� ل ر�� 
	  ا���م و ا���ة� ���� ا��� رب � ا����  

 

Segala puji hanya bagi Allah semata yang telah memberi kesempatan pada 

kita semua & juga atas Hidayah serta segala nikmat yang tidak akan 

pernah bisa kita hitung satu persatu� 

Terimakasih kami ucapkan pada saudara saudari yg setia pada ITB versi 

page www�facebook�com/1SLAM�TERBUKTI�BENAR?sk=info & versi group 

www�facebook�com/home�php?sk=group_131429706933189&view=members 

Kami tak dapat membalas apa-apa, hanya teriring doa agar semua 

dukungan saudara-saudari menjadi amal yang berat timbangannya di hari 

perhitungan kelak saat emas perak tidak berlaku lagi� 

 

PERTAMA 

KENAPA PILIH HERBAL? 

���� Ada Penyakit, Ada Obatnya 
Dalam hidup, tidak selamanya kita sehat. Ada kalanya Allah 

mengaruniai kesehatan, tapi kadang Allah memberi cobaan 
dengan mencabut nikmat sehat tersebut. Bagi seorang muslim 
sehat dan sakit merupakan kebaikan, karena keduanya bisa 
dijadikan sarana mendekatkan diri pada-Nya. 
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Sangat menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Mereka menerima 
semua persoalan hidup sebagai kebaikan baginya. Apabila 
kegembiraan yang diterimanya dia akan bersyukur dan itu adalah 
kebaikan baginya. Dan apabila kepedihan yang diterimanya maka 
dia bersabar dan itu pun merupakan kebaikan pula baginya. (HR. 
Muslim) 

Tidak hanya sakit, sehat sebenarnya juga ujian kesabaran, 
karena tidak semua orang bisa menggunakan nikmat sehat untuk 
beribadah pada-Nya. Hanya saja saat kita dikaruniai nikmat sehat 
banyak peluang kebaikan yang bisa dilakukan. Maka dari itu 
menjaga kesehatan dan tetap fit merupakan manifestasi kebaikan 
yang tidak dapat diraih di saat sakit. Tapi seandainya setelah 
berusaha menjaga kesehatan tersebut tubuh tetap sakit maka 
harus dicari obatnya agar segera sembuh. Nabi SAW telah 
mengisyaratkan pada kita bahwa segala penyakit pasti memiliki 
obatnya, kecuali penyakit tua. 

Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah hadits dari 
Usamah bin Syuraik, “Suatu saat aku sedang bersama Nabi, tiba-
tiba datanglah beberapa lelaki Badui. Mereka bertanya, ‘Apakah 
kami boleh berobat?’ beliau menjawab, ‘Boleh wahai para hamba 
Allah, silakan kalian berobat! Karena setiap Allah menciptakan 
penyakit pasti Allah juga menciptakan obatnya, kecuali satu 
penyakit saja.’ Mereka bertanya, ‘penyakit apa itu ya Rasulullah?’ 
beliau menjawab, ‘Penyakit tua.”’ (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu 
Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Shahih) 
 
���� Bagaimana Nabi Memilih Obat? 

Dalam pengobatan, Nabi SAW biasa mengobati dirinya 
sendiri, selain itu Nabi juga memerintahkan orang lain untuk 
melakukan pengobatan sendiri. Beliau menyuruh hal ini kepada 
keluarga dan juga para sahabatnya. Nabi dan para sahabat tidak 
terbiasa menggunakan obat-obatan kimia yang biasa disebut 
Eqrobadjin (farmasi). Kebanyakan obat yang mereka gunakan 
adalah makanan sehat alami. Terkadang makanan sehat tersebut 
dicampurkan dengan makanan lain sebagai pelarut atau 
pengemulsi. Penambahan ini sejatinya bertujuan untuk 
menghilangkan bentuk aslinya yang kasar, dan juga untuk 
menambah khasiat antar makanan tersebut. Obat-obatan seperti 
ini juga sudah digunakan di berbagai Negara pada zaman dahulu. 

Kalangan medis juga sepakat bahwa selama penggunaan 
makanan sehat sudah cukup untuk digunakan dalam pengobatan 
maka tidak perlu menggunakan obat tambahan. Selama bisa 

menggunakan obat-obatan sederhana tidak perlu menggunakan 
obat-obatan kimia (sintetik). Mereka menegaskan, ‘‘Setiap penyakit 
yang masih bisa diatasi dengan makanan sehat dan pencegahan, 
tidak memerlukan obat-obatan.’’ Hal ini bukan berarti menafikan 
khasiat obat konvensional (sintetik), hanya saja ada beberapa 
kelebihan obat herbal yang tidak dimiliki obat-obatan sintetik. 

 

���� Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati 

Menurut penuturan dari dr. Joseph Novaks, anggota senior 
American Medical Association bahwa tubuh manusa tidak pernah 
didesain untuk menjadi sakit. Allah membekali manusia dengan 
system sekuriti yang cukup tangguh untuk menangkal segala 
bentuk ancaman bagi tubuh yang dating dari daam tubuh sendiri 
seperti sel-sel yang telah tua dan berpotensi menjadi 
keganasan/kanker dan ancaman dari luar yaitu lingkungan 
berupa mikroorganisme dan bahan-bahan lainnya. 

Sekuriti itu adalah sistem imunitas tubuh, merupakan 
semua mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan 
keutuhan tubuh sebagai perlindungan terhadap bahaya yang 
ditimbulkan oleh berbagai bahan dari lingkungan hidup. Sistem 
keamanan tubuh yang berupa “respons imun” diperlukan untuk 
tiga hal yaitu: 

1. Pertahankan ditujukan untuk infeksi mikroorganisme, 
2. Homeostasis (keseimbangan tubuh), mengeliminasi komponen 

tubuh yang sudah tua, 
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3. Pengawasan, menghancurkan sel-sel yang bermutasi, terutama 
yang menjadi ganas. 

Maka sebenarnya tubuh itu didesain untuk sehat, tidak 
untuk sakit. Maka sebaiknya apa pun pengobatan, sebenarnya 
pencegahan tetap lebih baik, karena pencegahan berarti 
menghilangkan sebab timbulnya penyakit itu sendiri. 

Dalam buku Thibbun Nabawi, Ibnu Qayyim membagi 
tindakan pencegahan terhadap penyakit menjadi dua macam, 
yaitu pencegahan dari hal-hal yang dapat menimbulkan sakit, dan 
dari hal-hal yang memperparah penyakit yang sudah ada, 
sehingga penyakitnya tidak bertambah parah. 

Cara yang pertama disebut pencegahan penyakit bagi orang 
sehat. Sedangkan  cara yang kedua adalah tindakan preventif bagi 
orang sakit. Kalau orang sakit mampu melakukan tindakan 
preventif, maka penyakitnya bisa dicegah agar tidak semakin 
parah, sehingga ia bisa meningkatkan stamina untuk mengusir 
penyakit tersebut. 

Secara tersirat, Allah telah menjelaskan hal ini dalam salah 
satu firman-Nya, 

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang 
baik (bersih)…. (Al-maidah [5]:6) 

Dalam ayat ini, orang sakit dicegah menggunakan air saat 
wudhu, karena air – pada kasus penyakit tertentu – bisa 
membahayakan kesehatan tubuhnya. Berarti pencegahan 
terhadap sebab-sebab timbulnya penyakit atau sesuatu yang 
menyebabkan penyakit bertambah parah sangat ditekankan. 

Kesimpulannya, pencegahan itu adalah obat terbaik terhadap 
penyakit, bisa mencegah timbulnya penyakit atau setidaknya 
mencegah agar penyakit itu tidak semakin parah dan melebar. 

Kadangkala seseorang menginginkan sesuatu yang 
sebenarnya dilarang karena akan semakin memperparah sakitnya. 
Dalam hal ini menurut Ibnul Qayyim tidak mengapa diberikan 
dengan beberapa catatan. Hal ini diperbolehkan jika si sakit betul-
betul menginginkannya. Makanan yang dilarang tersebut (karena 
akan memperparah penyakit) boleh dikonsumsi asal sedikit dan 
dalam takaran yang mampu dicerna dengan baik. 

Hal itu tidak akan berbahaya, bahkan akan berguna. Karena 
kondisi tubuh dan lambung akan saling terikat oleh rasa suka dan 
senang, keduanya akan secara kooperatif menghalau hal-hal yang 
dikhawatirkan bahayanya. Bisa jadi, akan lebih berguna daripada 
mengonsumsi obat yang tidak disukai oleh pasien. Dalam hal ini 
menurut Ibnul Qayyim bahwa penyembuhan itu tidak semata 
dipengaruhi oleh faktor obat, namun faktor psikis dan diterimanya 
obat oleh tubuh juga memiliki pengaruh penting pada kesehatan. 

 

 

���� Obat Herbal 

Istilah herbal biasanya dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan 
yang tidak berkayu atau tanaman yang bersifat perdu. Dalam 
dunia pengobatan, istilah herbal memiliki makna yang lebih luas, 
yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang 
mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai 
sebagai obat (therapeutic). Misalnya Mengkudu Hutan (Morinda 
citrifolia) yang mengandung Morindin, bahan aktif anti kanker; 
Pegagan (Centela asiatica) yang mengandung Asiaticoside yang 
berguna untuk masalah kulit dan meningkatkan IQ. 
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a. Mengapa Memilih Obat Herbal? 

Selama ini banyak orang memilih untuk mengonsumsi obat 
herbal karena menganggap bahwa obat herbal lebih aman 
daripada obat sintesis. Selain itu, obat herbal minim efek samping 
dan dari sisi kekayaan alam Indonesia, obat herbal sangat mudah 
dicari. Sehingga jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak akan 
menimbulkan komplikasi dalam tubuh. 

Namun demikian, dalam perkembangannya sering dijumpai 
ketidaktepatan peracikan obat herbal karena kesalahan informasi. 
Juga adanya anggapan yang keliru terhadap obat herbal dan cara 
penggunaannya, sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan 
efek samping. 

Ada beberapa jenis tanaman obat yang memiliki khasiat 
hampir serupa bahkan dinyatakan sama. Sebaliknya untuk 
indikasi tertentu diperlukan beberapa jenis tanaman obat yang 
memiliki efek farmakologis saling mendukung satu sama lain. 
Walaupun demikian, karena sesuatu hal maka pada beberapa 
kasus ditemukan penggunaan tanaman obat tunggal untuk tujuan 
pengobatan tertentu. Hal ini akan berakibat fatal karena obat 
herbal tersebut akan bereaksi negatif terhadap tubuh kita. Sebagai 
contoh: 

� Daun Seledri/apium graviolens telah diteliti dan terbukti 
mampu menurunkan tekanan darah, tetapi pada 
penggunaannya harus berhati-hati karena pada dosis 
berlebih (over dosis) dapat menurunkan tekanan darah 
secara drastis sehingga jika penderita tidak tahan dapat 
menyebabkan syok. Oleh karena itu dianjurkan agar jangan 
mengonsumsi lebih dari satu gelas perasan seledri untuk 
sekali minum. 

� Mentimun, takaran yang diperbolehkan tidak lebih dari 2 
buah besar untuk sekali makan. 

� Gambir, untu menghentikan diare, tetapi penggunaan lebih 
dari satu ibu jari bukan sekedar menghentikan diare bahkan 
akan menimbulkan kesulitan buang air besar selama 
berhari-hari. 

� Minyak jarak (Oleum recini) digunakan untuk mengobati 
urus-urus, jika penggunaannya tidak terukur akan 
menyebabkan iritasi saluran pencernaan. 

� Keji beling (Strobilantus crispus) digunakan untuk mengobati 
batu ginjal, jika pemakaian melebihi 2 garam serbuk (sekali 
minum) bisa menimbulkan iritasi saluran kemih. 

Dalam pemeriksaan laboratorium pada beberapa pasien yang 
mengonsumsi Keji Beling untuk mengobati batu ginjal dinyatakan 
bahwa dalam urinnya ditemukannya adanya sel-sel darah merah 
(dalam jumlah) melebihi batas normal. Hal ini sangat 
dimungkinkan karena daun Keji Beling merupakan diuretik kuat 
sehingga dapat menimbulkan iritasi pada saluran kemih. 

Akan lebih tepat bagi mereka jika menggunakan daun Kumis 
Kucing (Ortosiphon stamineus) yang efek diuretiknya lebih ringan 
dan dikombinasikan dengan daun Tempuyung (Sonchus arvensis) 
yang tidak mempunyai efek diuretik kuat tetapi dapat melarutkan 
batu ginjal berkalsium. 

Obat herbal yang berasal dari tanaman obat akan bermanfaat 
jika digunakan dengan cara: 

1. Ketepatan takaran/dosis, 
2. Ketepatan waktu penggunaan, 
3. Ketepatan cara penggunaan, 
4. Ketepatan pemilihan bahan secara benar, 
5. Ketepatan pemilihan tanaman obat atau ramuan obat herbal 

untuk indikasi tertentu. 
b. Kelebihan dan Kelemahan Obat Herbal 

 

Tidak ada metode 
pengobatan apa pun yang 
sempurna tanpa adanya 
kelemahan atau kekurangan. 
Tetapi dengan sikap objektif; 
memahami kekurangan suatu 
metode pengobatan justru 
merupakan langkah positif 
terhadap perbaikan suatu 
metode tersebut.  

Dengan mengetahui kekurangan, diharapkan akan muncul upaya-
upaya untuk mengantisipasi sehingga menjadi lebih baik. 

Lain halnya jika kekurangan terus-menerus ditutupi, justru 
akan membuat metode pengobatan tersebut tidak akan mengalami 
perkembangan dan perbaikan. Sehingga ketika dijumpai suatu 
masalah maka tidak akan bisa melakukan langkah antisipasi 
untuk mengatasinya. 

Metode yang berasal dari Negara-negara Barat banyak 
mendominasi dunia medis. Hal ini disebabkan perkembangan 
metode pengobatan banyak berasal dari ahli-ahli yang ada di 
Negara tersebut. Sementara untuk metode pengobatan yang lain 
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masih dianggap kurang berkembang karena sedikitnya orang yang 
tertarik mendalaminya atau sedikitnya orang yang berobat dengan 
metode tersebut. 

Seiring berkembangnya zaman, pemikiran-pemikiran yang 
didasari ketidakpuasan atas metode pengobatan medis Barat 
mulai muncul. Akibatnya metode alternative semakin berkembang 
dan ikut menambah porsi peranannya dalam pengobatan. Rasa 
tidak puas dari metode pengobatan medis Barat biasanya 
disebabkan, 
1. Adanya beberapa penyakit yang sama sekali tidak bisa 

diobati dengan metode pengobatan medis. Hal inilah yang 
membuat seseorang harus mencari metode alternative yang 
diyakini bisa memberikan pengobatan. 

2. Pada beberapa penyakit memerlukan biaya pengobatan yang 
mahal sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa 
memanfaatkannya. 

3. Pada beberapa kasus pengobatan secara medis lebih rumit 
dan memerlukan prosedur yang ketat–mungkin juga 
birokrasi yang berbelit-belit sehingga kadang-kadang 
membuat kelelahan sebelum tujuan pengobatan itu tercapai 
dan pembengkalan biaya pengobatan. 

4. Efek samping yang muncul relative lebih berbahaya sehingga 
membutuhkan pengawasan yang lebih ketat. 

5. Pada beberapa penyakit memerlukan cara-cara pengobatan 
yang dianggap menakutkan, seperti operasi/pembedahan, 
radiasi, kemoterapi dan lain-lain. 

6. Karena metode ini berasal dari Negara-negara Barat maka 
beberapa kelompok muslim ada yang kurang bisa 
menerimanya. 

Kelebihan medis dibanding dengan pengobatan alternatif 
diantaranya adalah: 

1. Saat ini merupakan metode pengobatan terhadap suatu 
penyakit yang paling luas secukupnya. 

2. Mempunyai efek terapi yang cepat sehingga sesuai untuk 
mengobati penyakit-penyakit yang bersifat emergency (gawat 
darurat). 

3. Mempunyai berbagai macam teori-teori tentang kesehatan 
yang paling banyak digunakan pada saat ini dan mudah 
untuk disebarkan. 

4. Mempunyai tempat pelayanan pengobatan yang luas dan 
menjangkau sampai daerah-daerah sulit. 

5. Mempunyai sistem pengajaran yang lebih fleksibel dan efektif 
melalui berbagai lembaga pendidikan sehingga bisa mudah 
disebarluaskan. 

6. Menggunakan metode penelitian yang lebih rinci dan detail 
terhadap suatu produk obat atau cara pengobatan secara 
ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan. 

7. Menggunakan izin resmi dari pemerintahan terkait praktek 
pengobatannya sehingga lebih bisa dipertanggungjawabkan. 

Beberapa kelebihan metode alternatif herbal dibanding metode 
medis : 

1. Relatif aman dari efek samping untuk dikonsumsi dalam 
jangka waktu lama. 

2. Sesuai untuk gangguan kesehatan terutama penyakit kronik 
dan degeneratif seperti hipertensi, kencing manis, rematik, 
asma, penyebaran sel-sel kanker, dan lain-lain. 

3. Metode herbal menggunakan unsur-unsur obat yang lebih 
alami sehingga diharapkan tubuh lebih mudah untuk 
menerima dan bisa menolerirnya. 

4. Bisa menyembuhkan beberapa penyakit tertentu yang tidak 
bisa diobati dengan cara medis. 

5. Mengandung motivasi psikis, keyakinan, kepasrahan yang 
tinggi sehingga dapat meningkatkan semangat dalam berobat 
untuk mencapai kesembuhan. 

 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

Kekurangan metode alternatif herbal: 

1. Membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan khasiat 
obat sehingga harus dikonsumsi secara rutin 

2. Sulit mendapatkan bahan dasar obat yang dimaksud jika 
harus dalam bentuk segar (untuk mengurangi masalah ini 
sekarang telah dibuat dalam berbagai ekstrak) 

3. Khasiat obat yang membutuhkan waktu relatif lama, maka 
tidak dianjurkan untuk gangguan kesehatan yang gawat 
darurat. Misal asma pada keadaan serangan, jantung saat 
serangan, perdarahan, patah tulang, infeksi yang 
membutuhkan penanganan cepat, dan lain-lain. 

4. Membutuhkan motivasi tinggi karena jalan yang ditempuh 
kurang familier di kalangan masyarakat umum. 

5. Bahan baku belum standar 
6. Bersifat higroskopis serta volumines 
7. Belum dilakukan uji klinik 
8. Mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme 

Walaupun demikian, efek samping obat herbal tidak bisa 
disamakan dengan efek samping obat modern. Pada tanaman obat 
terdapat suatu mekanisme yang disebut penangkal atau dapat 
menetralkan efek samping tersebut yang dikenal dengan istilah 
SEES (Side Effect Eliminating Subtanted). 

Sebagai contoh: 

� Di dalam Kunyit terdapat senyawa yang merugikan tubuh, 
tetapi di dalam kunyit itu juga ada zat anti untuk menekan 
dampak negatif tersebut. 

� Pada perasaan air tebu terdapat senyawa saccharant yang 
ternyata berfungsi sebagai anti diabetes. Maka untuk 
penderita diabetes (kencing manis) bisa mengonsumsi air 
perasan tebu, tetapi dilarang minum gula walaupun gula 
merupakan hasil pemurnian dari tebu. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menannggulangi 
kelemahan-kelemahan ini sampai ditemukannya bentuk obat 
herbal yang telah teruji khasiat dan keamanannya, bisa 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta memenuhi indikasi 
medis yaitu kelompok obat fitoterapi atau fitofarmaka. 

Dalam berbagai kasus pola penyakit di Indonesia mengalami 
pergeseran dari penyakit infeksi yang terjadi sebelum tahun 1970 
ke penyakit-penyakit metabolik degeneratif yang terjadi sesudah 
tahun 1970 sampai sekarang. 

Penyakit infeksi dalam pengobatannya memerlukan 
penanggulangan secara cepat dengan menggunakan antibiotic. 
Jika pengobatan menggunakan obat herbal yang efeknya lambat, 
tentunya kurang efektif. 

Penyakit metabolik regeneratif  adalah penyakit baru yang 
ditimbulkan oleh gangguan metabolism tubuh akibat 
mengonsumsi berbagai jenis makanan yang tidak terkendali serta 
gangguan faal tubuh sejalan dengan proses degenerasi. Termasuk 
penyakit metabolik antara lain: diabetes (kencing manis), 
hiperlipidermia (kolesterol tinggi), asam urat, batu ginjal dan 
hepatitis. Sedangkan yang termasuk penyakit degeneratif antara 
lain adalah: rematik (radang persendian), asma (sesak nafas), 
tukak lambung, ambeien/wasir dan pikun (Lost of memory). 

Untuk menanggulangi penyakit tersebut diperlukan 
pemakaian obat dalam waktu lama sehingga jika menggunakan 
obat modern dikhawatirkan adanya efek samping yang 
terakumulasi dan dapat merugikan kesehatan. Oleh karena itu 
lebih sesuai bila menggunakan obat alam atau oat herbal, yang 
mempunyai kelebihan yaitu meskipun penggunaannya dalam 
waktu lama tetapi efek samping yang ditimbulkan relatif kecil 
sehingga dianggap lebih aman. 

 

c. Hal-hal yang perlu Diperhatikan Pada Obat Herbal 

 

Cara meramu obat herbal 
sangat sederhana, dan dapat 
dibuat sendiri. Cara tersebut 
ternyata dapat dipraktekkan 
dengan mudah, karena bahan 
yang digunakan mudah 
didapat serta proses 
pembuatannya yang 
sederhana. 

Meskipun begitu harus 
tetap diperhatikan “aturan 
main” dalam meramu obat 
herbal. Hal-hal yang perlu 
diperhatikan saat akan 
membuat/meramu obat-obat 
herbal adalah: 
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• Bahan Baku 

Dibutuhkan pengetahuan tentang pengenalan tanaman 
berkhasiat obat. Bahan baku yang digunakan adalah bagian 
tanaman atau seluruh tanaman yang masih segar dan dicuci 
dahulu sebelum digunakan. Pilih tanaman atau bagian tanaman 
yang tumbuh subur, dalam keadaan utuh tidak dimakan serangga 
atau ulat dan tidak busuk atau layu. Bahan segar yang dapat 
disimpan adalah kunyit, temu lawak, kencur, buah jeruk nipis, 
kencur, dll. Bila menggunakan bahan yang sudah kering, pilih 
yang belum bercendawan dan dimakan serangga. Sebelum 
digunakan dicuci terlebih dahulu. 

• Air  

Gunakan air bersih untuk mencuci bahan yang akan 
digunakan dan untuk membuat ramuan. Pembuatan obat herbal 
yang tidak membutuhkan pendidihan atau dimasak harus 
menggunakan air masak.  

 

• Peralatan 

Peralatan yang ada di dapur seperti pisau, talenan, panci, 
parut, dan lain-lain dapat digunakan untuk memasak ramuan 
herbal. Peralatan harus dicuci bersih sebelum digunakan dan 
setelah digunakan, sehingga tidak tercampur dengan bahan 
masakan, khususnya yang berasal dari hewan. Untuk merebus, 
dapat digunakan panci yang dilapisi email atau menggunakan 
kuali/periuk dari tanah liat. Jangan menggunakan panci yang 

terbuat dari kuningan atau besi untuk menghindarkan timbulnya 
endapan, konsentrasi larutan yang rendah, timbulnya racun, atau 
efek samping lain akibat terjadinya reaksi kimia dengan bahan 
obat. Khusus untuk merebus jamu yang memberikan rasa pahit, 
sebaiknya digunakan panci khusus. 

• Meramu 

Sebelum meramu, cuci tangan sampai bersih, siapkan ahan, 
dan letakkan pada wadah yang bersih. Pastikan bahwa telah 
diketahui resep ramuan yang akan dibuat (bila perlu melihat 
catatan). 

• Bobot dan Takaran 

Untuk mengukur bobot/takaran dapat digunakan peralatan 
yang ada di rumah tangga, misalnya gelas, cangkir, sendok, jari, 
helai, dan lain-lain. Bobot dan takaran sesuaikan dengan resep 
yang telah diketahui. 

• Cara Merebus Ramuan 

Untuk merebus bahan/ramuan segar maupun kering, perlu 
diperhatikan hal berikut: 

a. Bahan yang terlalu tebal seperti rimpang, batang dipotong-
potong tipis terlebih dahulu. 

b. Masukkan bahan ke dalam wadah dan masukkan air sampai 
bahan terendam (sesuai takaran) dan nyalakan api. Api dapat 
kecil atau besar sesuai kebutuhan. Obat yang bersifat tonik 
biasanya direbus dengan api kecil sehingga bahan aktif dapat 
secara lengkap dikeluarkan ke dalam air rebusan. Obat yang 
bersifat mengeluarkan keringat, misalnya ramuan untuk 
influenza, gunakan api besar sehingga dapat mendidih 
dengan cepat. Dengan cara tersebut, penguapan dari bahan 
aktif yang mudah menguap dapat dicegah. 

c. Bila tidak ada ketentuan lain maka perebusan dianggap 
selesai bila air rebusan tersisa setengah dari jumlah air 
semula. 

d. Jika ramuan terdiri dari banyak bahan yang keras seperti 
batang, biji, maka perebusan dianggap selesai bila air tersisa 
sepertiganya. 
 

• Penggunaan 

Pastikan bahwa telah diketahui cara penggunaan ramuan. 
Obat herbal ada yang digunakan dengan cara diminum atau 
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merupakan obat luar. Jika penggunaan obat herbal selama tiga 
sampai empat hari belum menunjukkan adanya tanda-tanda 
penyembuhan atau perbaikan keluhan, bahkan semakin 
memburuk, segera dibawa ke tempat pelayanan pengobatan 
terdekat tanpa menunggu atau mencoba-coba ramuan lainnya 
lagi. 

• Aturan minum dan jangka waktu pemakaian 

Ikuti petunjuk atau aturan minum yang sudah diketahui. 
Dosis perlu diperhatikan dan ditaati agar pengobatan mencapai 
hasil yang diharapkan. Obat biasanya diminum sebelum makan, 
kecuali bila ramuan tersebut merangsang lambung. Obat yang 
bersifat menenangkan dan menyebabkan kantuk sebaiknya 
diminum menjelang tidur malam. Obat herbal yang digunakan 
bersama-sama obat moder sebaiknya diberi jangka waktu minum, 
yaitu selisih sekitar 2 jam untuk kedua jenis obat ini. 

Sebaiknya, ramuan segera diminum dalam keadaan segar. 
Untuk ramuan yang tidak dididihkan atau direbus, gunakan 
segera dalam waktu 12 jam. Sedangkan ramuan yang direbus 
dapat digunakan dalam jangka waktu 24 jam. 

 

• Kebersihan obat 

Dalam meramu obat-obatan, sudah tentu harus diperhatikan 
segi kebersihannya. Tanaman obat yang akan digunakan 
sebaiknya dicuci dengan air matang. Baik bahan-bahan obat 
maupun perlengkapan yang akan digunakan, hendaknya dicuci 
bersih dan tidak berkarat. Begitu juga kain yang dipakai untuk 
memeras atau menyaringnya. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari adanya kotoran cacing, bakteri, virus, atau kotoran 
tikus yang menempel dan dapat menyebabkan penyakit 
leptospirosis. 

• Dosis/takaran obat 

Obat herbal juga memiliki takaran tersendiri tiap ramuannya. 
Takaran untuk orang dewasa berbeda dengan takaran/dosis 
untuk anak. Misalnya, untuk membalur badan anak yang masih 
kecil, cukup gunakan satu suing bawang merah saja. Kalau 
anaknya sudah besar, sediakan dua suing bawang. Begitu pula 
dosis yang diminum, untuk membuat ramuan dosis anak, cukup 
kira-kira ½ atau 1 ruas jari untuk kunyit atau jahe. Semakin 
besar usia anak, tentu dosisnya semakin besar. 

Semua harus dikira-kira sendiri dengan ukuran alami, tak 
bisa seperti dosis dokter dengan milligram atau millimeter ekstrak 
obat. 

Memang, ramuan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan juga 
punya dampak yang cukup berbahaya bila dosisnya berlebihan, 
seperti timbulnya rasa mual, muntah, pusing, diare, dan lain-lain. 
Begitu pun bila dosisnya terlalu sedikit, bisa tidak efektif dan lama 
sembuhnya. Jadi, bila tak yakin pada ukuran ramuannya, lebih 
aman tanyakan kepada ahlinya atau yang sudah berpengalaman. 
Bisa juga berpatokan pada buku-buku ramuan. 
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KeduaKeduaKeduaKedua    

HERBAL ALA NABI 

Penjelasan Ringkas Manfaat Herbal 

Dalam Literatur Islam dan Medis Modern 

 

1. Anggur 

 

Sejarah anggur tak luput dari 
perhatian manusia. Tercatat 
dalam sejarah bahwa sejak 
5000 tahun sebelum masehi, 
manusia telah memanfaatkan 
buah hitam manis ini. Di 
Mesir kuno, pengolahan 
anggur sudah dikenal sejak 
tahun 2500 SM. Buah yang 
tak kenal musim ini diduga 
berasal dari sekitar Armenia. 
Mereka memanfaatkan 
anggur sebagai buah dan 
minuman. 

Kata anggur sendiri sebenarnya merupakan serapan dari kata 
angur, bahasa India atau Persia. 

Anggur Dalam Bingkai Pengobatan Islam 

Allah SWTpernah menyinggung buah hitam bulat ini dalam 
beberapa ayat Al-Qur’an. 

Dialah (Allah) yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk 
kamu sekalian, sebagaiannya menjadi minuman dan sebagaiannya 
(menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) 
kamu sekalian mengembalakan binatang ternakmu. Dia 
menumbuhkan bagi kamu sekalian dengan air hujan itu tanam-
tanaman : zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (An-Nahl [16]:10-
11) 

Buah anggur juga disinggung oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah 
dalam Ath-Thibbun Nabawi. Dalam bukunya tersebut Ibnul 
Wayyim menerangkan manfaat buah anggur secara ringkas, 
“Anggur merupakan buah yang paling baik dan paling banyak 

manfaatnya. Dapat dimakan dalam keadaan basah dan kering, 
masih hijau maupun masak. Anggur adalah buah bagi buah-
buahan yang lain, makanan pokok diantara makanan pokok yang 
lain, sebagai obat bila dibandingkan dengan obat-obatan, dan 
minuman apabila digabungkan dengan aneka minuman lainnya.” 

Disebutkan oleh Dawud Al-Anthoki, bahwa di antara khasiat 
buah anggur itu adalah membantu tubuh dalam mengikat unsur-
unsur minyak dan lemak, sehingga meningkatkan kekuatan tubuh 
dalam mengantisipasi melemahnya stamina tubuh dan menambah 
ketahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. 

 

Kandungan Gizi Anggur 

Menurut The George Mateljan Foundation, anggur dikenal 
sebagai buah-buahan yang mempunyai nilai gizi yang sangat luar 
biasa, terutama kandungan vitaminnya seperti vitamin C, vitamin 
B1, vitamin B6, dan mineralnya seperti mango dan kalium. 

Komponen Gizi 
Kadar Per 
100 Gram 

 Komponen Gizi 
Kadar Per 
100 Gram 

Energi (kkak) 69  Tembaga (mg) 0,13 

Protein (g) 0,72  Mangan (mg) 0,07 

Lemak total (g) 0,16  Selenium (mg) 0,1 

Karbohidrat (g) 18,1  Vitamin C (mg) 10,8 

Serat total (g) 0,9  Thiamin (mg) 0,07 

Gula total (g) 15,48  Riboflavin (mg) 0,07 

Kalsium (mg) 10  Niacin (mg) 0,19 

Besi (mg) 0,36  Vitamin B6 (mg) 0,09 

Magnesium (mg) 7  Folate total (mkg) 2 

Fosfor (mg) 20  Vitamin A (mg) 66 

Kalium (mg) 191  Vitamin E (mg) 0,19 

Natrium (mg) 2  Vitamin K (mkg) 14,6 

Seng (mg) 0,07    

 

Mangan sangat diperlukan tubuh dalam metabolism lemak, 
pembentukan jaringan ikat dan tulang, serta sintesis energi, 
sehingga membantu menjaga kestabilan gula di dalam darah. 
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Kandungan vitamin C pada anggur juga cukup tinggi, 10.8 
mg per 100g buah. Vitamin C dikenal sebagai senyawa utama 
tubuh yang dibutuhkan dalam berbagai proses penting, mulai dari 
pembuatan Kolagen (protein berserat yang membentuk jarring ikat 
pada tulang), pengangkutan lemak, pengangkut electron dari 
berbagai reaksi enzimatik, pemacu gusi sehat, pengatur tingkat 
kolesterol, serta pemicu imunitas, selai untuk penyembuhan luka 
dan meningkatkan fungsi otak agar dapat bekerja maksimal. 
Kebutuhan akan vitamin C pada perempuan dan pria dewasa 
masing-masing adalah 75 dan 90 mg per hari. 

Vitamin B6 dalam anggur sangat penting untuk otak agar 
dapat berfungsi normal, membantu membentuk protein, hormone, 
dan sel darah merah. Sedangkan kalium berfungsi mengendalikan 
tekanan darah, terapi darah tinggi, membersihkan karbondioksida 
di dalam darah dan memperlancar pengiriman oksigen ke otak dan 
membantu memperlancar keseimbangan cairan tubuh, sehingga 
tubuh menjadi segar. 

Ciri-ciri anggur yang layak untuk dikonsumsi: 

1. Dompolan buah padat, ukuran buah seragam, buah masih 
menempel erat pada tangkainya 

2. Butiran buah gemuk (besar) 
3. Rasanya sangat enak, manis, dan segar 
4. Permukaan anggur yang baik adalah licin dan diselimuti 

bedak pada kulitnya untuk melindungi dari sengatan 
matahari langsung 

 

Ciri-ciri anggur yang tidak layak : 

1. Tangkai buah sudah mengering 
2. Kulit keriput atau layu 
3. Buah pecah, lecet, atau busuk 
4. Terjadi perubahan warna (kusam) 
5. Pangkal buah memucat 
6. Timbul bercak 
7. Terdapat jamur pada tangkai atau butiran buahnya 

 

Anggur Dalam Medis Modern 

1. Anggur menjaga jantung tetap sehat 

Membiasakan diri makan anggur ternyata membuat jantung 
tetap sehat. Flavonoid dalam anggur dapat mencegah oksidasi LDL 
(kolesterol jahat) 20 kali lebih kuat daripada vitamin E, yang 
selama ini dikenal sebagai antioksidan alami. Flavonoid 
merupakan senyawa fitokimia yang memberikan warna ungu pada 
buah anggur. Flavonoid terbukti mempunyai efek biologis yang 
sangat kuat sebagai antioksidan, menghambat penggumpalan 
keeping-keping sel darah, serta merangsang oksidasi nitrit yang 
dapat melebarkan pembuluh darah. 

Dalam majalah The American Journal of Clinical Nutrition 
menyatakan mekanisme yang dilakukan oleh minuman anggur 
terutama minuman anggur merah dapat memberikan dampak 
positif bagi kesehatan jantung. 

 

2. Antilelah dan Antivirus 

Kandungan gula alami dalam anggur sangat tinggi, terutama 
glukosa dan fruktosa, maka tak heran jika anggur berasa sangat 
manis. Gula alami berkhasiat sebagai anti kelelahan dan 
hipoglikemia. 

Selain itu, anggur juga diyakini dapat membantu 
penyembuhan berbagai jenis kanker dan sebagai obat antivirus. 
Menurut hasil penelitian dua orang mikrobiologis dari Kanada 
yang dipublikasikan dalam jurnal Applied and Environmental 
Microbiology menunjukkan bahwa jus anggur dapat mencegah dan 
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membantu penyembuhan beberapa penyakit infeksi virus, seperti 
influenza, polio, dan herpes simpleks tipe I. Hal itu karena 
konsentrasi tanin dalam buah anggur yang sangat potensial untuk 
membunuh dan menonaktifkan virus penyebab penyakit. 

3. Penumpas Kanker 

Anggur terbukti dapat membantu kaum perempuan dalam 
mencegah sakit akibat pengobatan kanker payudara. Para dokter 
di Institute of Cancer Research membuktikan bahwa antioksidan 
yang terkandung dalam anggur dapat melindungi tubuh dari 
radiasi fibrosis, yakni pengerasan jaringan di sekitar payudara 
akibat radioterapi yang rasanya sangat menyakitkan. Kondisi ini 
dialami oleh ribuan perempuan di seluruh dunia setiap tahunnya. 

Para dokter belum mengetahui apa yang menyebabkan 
radiasi fibrosis. Mereka menduga hal ini disebabkan oleh radikal 
bebas yang dilepaskan selama radio terapi. Radikal bebas ini 
bahkan dapat merusak DNA. 

Penelitian Shiuan Chen, PhD, dari Beckman Research 
Institute of The City of Hope, melaporkan bahwa jus anggur 
berhasil menekan pertumbuhan sel kanker dengan mencegah 
sintesis hormon estrogen yang berperan besar dalam 
perkembangan kanker payudara. Melalui tes laboratorium, jus 
anggur terbukti mampu menghentikan produksi hormon estrogen 
dalam sel. Penelitian terakhir menggunakan tikus yang dialami sel 
tumor menunjukkan bahwa tikus yang diberi 0,5 ml jus anggur 
selama lima minggu, ukuran tumornya hanya sepertiga dari tikus 
yang tidak diberi jus anggur. 

Menurut penelitian Agricultural Research Service, US 
Deparment of Agriculture, kandungan ptrestilbene pada buah 
anggur menunjukkan daya hambat yang kuat melawan kanker 
payudara dalam sel. Para ilmuwan Prancis juga menemukan 
bahwa pada anggur merah terdapat acutimissin A yang dapat 
menghambat enzim yang membantu terbentuknya sel kanker. 

Fred Wortman dari Georgia memiliki pengalaman menarik 
ketika mengobati kanker ususnya dengan jus anggur. 
Pengalamannya tersebut dipublikasikan di media The 
Independence. Dia menjelaskan pengobatan itu dilakukan dengan 
minum jus anggur (dark concord) di pagi hari dan tidak makan 
apa-apa sampai siang hari. Minum beberapa teguk setiap 10 
sampai 15 menit sekali. Setelah pukul 12 siang, makan seperti 
biasa. Tapi tidak makan apa-apa setelah pukul 8 malam. Karena 

makanan dapat menghilangkan zat-zat penyembuh yang 
terkandung dalam anggur. Dia melakukan hal ini setiap hari 
sampai sekitar dua minggu dalam satu bulan. Pengobatan dengan 
anggur dark concord ini dilaporkan efektif hampir 100 persen. 

4. Senjata ampuh menangkal stroke 
Selain menghambat produksi ET 1, sebuah publikasi yang 

dikeluarkan oleh The North Eastern Ohio Universities College of 
Medicine melaporkan bahwa resveratrol pada anggur juga sangat 
bermanfaat untuk menghambat angiotensin II. Angiotensin II 
dapat mengakibatkan efek negatif pada jantung karena menyekresi 
kolagen, sehingga dapat mereduksi kemampuan jantung 
memompa darah. 

Sebuah publikasi pada Journal of Agricultural of Food 
Chemistry April 2006, menunjukkan bahwa resveratrol pada 
anggur dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 30 
persen, sehingga dapat mereduksi risiko penyakit stroke. 
Resveratrol juga bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker. 

5. Tidur pun jadi pulas 
Anggur sangat baik bagi mereka yang mengalami sulit tidur. 

Sebuah penelitian di Italia menunjukkan bahwa pada anggur 
terdapat melatonin, suatu hormon yang dikenal bisa membantu 
mengatur jam biologis manusia. Hormon melatonin umumnya 
akan muncul di malam hari, sehingga mengantarkan orang untuk 
tertidur pulas. 

Makanlah Dengan Kulit dan Bijinya! 

 

      Jika Anda mengonsumsi buah 
anggur, makan dengan kulit dan bijinya. 
Bukan tanpa alas an karena di dalam biji 
buah anggur ternyata mengandung zat 
antioksidan pycnogenol. Senyawa yang 
berfungsi sebagai penguat Kolagen dan 
meningkatkan fungsi pembuluh darah. 
Senyawa ini juga bersifat antiaging 
sehingga proses penuaan dapat dihambat 
karena keampuhannya memperlambat 
mutasi sel. Beda cerita dengan manfaat 
kulit anggur.  

        Di dalam kulit anggur kaya akan 
kandungan flavonoid. Peran flavonoid 
dalam tubuh adalah merawat dan 
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membersihkan pembuluh darah dari  

penyumbahan sehingga risiko stroke dan darah tinggi bisa 
dihindari. Seperti riset yang dilakukan Jhon D. Folts, PhD dari 
University of Winconsin Medical School. Dalam temuannya 
terungkap, flavonoid anggur memiliki antioksidan yang lebih besar 
dibandingkan Vitamin C. Anggur juga tinggi kandungan mineral 
kalium. Mineral ini mampu mengontrol tekanan darah tinggi dan 
mencegah serangan stroke. 

Tapi hati-hati, sebaiknya dicuci terlebih dahulu sebelum 
memakannya, karena sebagian besar buah-buahan yang dijual 
sudah terkontaminasi pestisida. 

6. Mencegah kerusakan gigi 

Keistimewaan anggur tidak berhenti sampai disini, jika Anda 
membuat jus anggur pasti akan berubah warna menjadi 
kehitaman karena senyawa tannin. Tannin daam anggur mampu 
mencegah kerusakan gigi. Selain itu tannin juga mampu 
menghancurkan hidrokarbon, senyawa penyebab kanker yang 
disebabkan asap rokok. 

 

*** 

 

2. Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) 

Bawang merah sudah dikenal 
manusia sebagai bumbu dapur 
sejak berabad-abad yang lalu. Dari 
berbagai penelusuran literatur 
menunjukkan bahwa zaman I dan 
II Dinasti (3200–2700SM) bangsa 
Mesir sering melukiskannya pada 
patung dan tugu-tugu mereka. 

Bahkan konon para pekerja 
dan petani di zaman Mesir kuno 
biasa mengonsumsi bawang merah 
sebagai makanan utama. Rasanya 
yang khas memang cocok untuk 
bumbu masakan.z 

 

Bawang merah termasuk herba semusim. Memiliki warna 
umbi merah keputihan, berakar serabut dan tidak berbatang. 
Umbi terbentuk berlapis yang menebal dan berdaging. Bawang 
merah dibudidayakan pada dataran rendah sampai 1.300 m di 
atas permukaan laut, pada daerah lembab dan cukup air. Bagian 
yang dimanfaatkan adalah umbinya yang berbentuk lapisan. Umbi 
bawang merah bukan merupakan umbi sejati seperti kentang atau 
talas, ia hanya pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang 
yang berubah bentuk dan fungsinya, membesar dan akhirnya 
membentuk umbi berlapis. Selain bumbu masak, bawang merah 
juga dikenal sebagai tanaman herbal. 

 

Kandungan Kimia Bawang Merah 

Bawang memang kerap dijauhi sebagian orang karena 
dianggap memicu bau tak sedap. Tapi orang-orang tua justru 
menganggap bawang merah mampu mengobati banyak penyakit. 
Jika anak kecil demam misalnya, orang di desa lebih 
mempercayakan terapi pengobatan dengan kompres gerusan 
bawang merah. 

Bisa jadi memang langkah itu tepat, sebab secara klinis 
bawang merah mengandung sejumlah senyawa yang mampu 
mengobati beberapa penyakit. 

Zat-zat kimia yang bermanfaat dalam bawang merah sangat 
banyak, diantaranya minyak atsiri, sikloaliin, metilaliin, 
dihidroaliin, flavonglikosida, kuersetin, saponin, peptide, 
fitohormon, vitamin, flavonoid, sulfur dan zat pati. Untuk lebih 
lengkapnya berikut daftar nutrisi bawang merag per 100 gram. 

Unsur Kadar Unsur Kadar 

Kalsium 20 mg Protein  1,16 gms 

Lemak 0,16 gms Karbohidrat  8,63 g 

Fiber/serat 1,8 g Vitamin K 62 UI 

Thiamin (Vitamin B1) 0,042 mg Riboflavin (Vitamin B2) 0,02 mg 

Magnesium 10 mg Kalium (potassium) 157 mg 

Copper/tembaga 0,06 mg Besi 0,22 mg 

Zinc 0,19 mg Vitamin E 0,130 mg 

Vitamin B6 0,116 mg Vit. C Asam Askorbat 6,4 mg 
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Sodium 3 mg Niasin  0,148 mg 

Vitamin B12 0 mg Lemak polyunsaturated 0,062 g 

Mangan 0,137 mg Lemak monounsaturated 0,023 g 

Fosfor 33 mg Lemak saturated 14 g 

Energi  38 kal Air  89,68 g 

 

Bawang Merah Dalam Islam 

 

Dalam kitab Al-Qanun fi Ath-
Thibb, ahli kedokteran Islam Ibnu 
Sina menuturkan, “Bawang merah 
adalah tumbuhan yang berkhasiat 
menghilangkan penyakit balak 
(kulit berwarna putih karena 
kehilangan pigmen). Berkhasiat 
juga mengobati kerontokan rambut 
bila digosok-gosokkan pada yang 
rontok tersebut. Bila dicampur 
dengan air garam, larutan ini 
mampu merontokkan kutil. Selain 
itu airnya juga berfungsi sebagai 
penyembuh luka-luka kotor. ” 

Dalam sejarah pun tercatat bahwa bawang merah juga telah 
menarik hati bangsa Israil. Disebutkan dalam tafsir Ibnu katsir 
surat Al-Baqarah ayat 61 tentang apa-apa yang diminta oleh Bani 
Israil kepada Nabi Musa as, Allah SWT berfirman, 

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, “Hai Musa, kami tidak bisa 
sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu 
mohonkanlah untuk kami kepada Rabbmu, agar Dia mengeluarkan 
bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu : sayur-
mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan 
bawang merahnya.” Musa berkata, “Maukah kamu mengambil 
sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang baik ? pergilah kamu 
ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta.” 
(Al-Baqarah [2] : 61) 

Allah SWT menyeru (kepada Bani Israil), “Hai Bani Israil, 
ingatlah nikmat yang telah Aku anugerahkan kepada kalian, 
berupa manna dan salwa sebagai makanan yang baik dan 
bermanfaat, menyenangkan dan mudah diperoleh. Dan ingatlah 

ketika kalian menolak dan merasa bosan dengan apa yang telah 
Aku anugerahkan kepada kalian, serta meminta kepada Musa 
untuk menggantinya dengan makanan-makanan hina yang berupa 
sayur-sayuran dan sejenisnya. ” 

Al-Hasan Al-Bashri mengatakan, “Maka mereka pun menolak 
semuanya itu dan tidak tahan dengannya. Lalu mereka 
menyebutkan gaya hidup yang mereka jalani, sebagai kaum yang 
sangat gemar pada kacang adas, bawang merah, sayur-sayuran, 
dan bawang putih. Mereka berkata, ‘Hai Musa, kami tidak bisa 
bersabar (tahan) dengan satu jenis makanan saja. Sebab itu 
mohonkan-lah untuk kami kepada Rabbmu agar Dia 
mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, 
seperti: sayur-sayuran, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan 
bawang merahnya.’.” 

Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahan terus-
menerus mengonsumsi satu jenis makanan, padahal mereka 
makan manna dan salwa, namun karena makanan mereka tidak 
pernah ganti dan berubah setiap harinya, maka dikatakan sebagai 
satu makanan. 

Bawang Merah Dalam Medis Modern 

1. Mengurangi Risiko Kanker 

Bawang merah ternyata mampu menangkal penyakit kanker. 
Hal ini karena adanya senyawa sulfur dan flavonoid di dalamnya. 
Flavonoid dipercayai mengurangi risiko kanker, penyakit jantung 
dan kencing. Ini disebabkan flavonoid memang memiliki unsur 
antikanker, antibakteri, antiviral, antialergi. 

Dari penyelidikan terkini, bawang merah juga cukup efektif 
memerangi sel kanker hati. Umbi yang nyaris tak pernah absen 
sebagai bumbu masakan ini mengandung phenolic lebih banyak 
dibandingkan bawang putih. Maka itu, bawang merah dapat 
membantu proses detoksifikasi. Bawang merah mampu 
mengeluarkan antikoagulan yang membantu pencairan darah. Ia 
juga membantu fungsi otak sehingga mengurangi risiko penyakit 
Alzheimer’s. 

2. Mencegah Diabetes Mellitus 

Diabetes mellitus sering disebut orang awam kencing manis, 
merupakan sejumlah gangguan yang memiliki ciri khas utama 
tingginya kadar gula dalam darah. Diabetes berarti “mengalir 
terus” karena penderitanya selalu minum dan dalam jumlah 
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banyak, kemudian mengalir terus berupa urin alias kencing. 
Sementara mellitus berarti “manis”, sebab urin penderitanya 
mengandung glukosa alias gula darah yang berasa manis. 

Pada dasarnya, DM disebabkan oleh hormon insulin 
penderita yang tak mencukupi atau tidak efektif sehingga tak 
dapat bekerja normal. Padahal, pada orang normal, insulin 
mempunyai peran utama mengatur kadar gula dalam darah; 
sekitar 60-120 mg/dl dalam keadaan puasa, dan di bawah 140 
mg/dl pada dua jam sesudah makan. 

Bawang merah sudah lama digunakan dalam ilmu 
kedokteran sebagai obat diabetes. Di Eropa, Asia, dan Timur 
Tengah, bawang merah mentah sudah lama dijadikan makanan 
pilihan favorit untuk mengendalikan gula darah. Di Puerto Rico, 
Kuba, dan Santo Domingo, bawang merah telah digunakan secara 
luas sebagai obat tradisional untuk diabetes. 

Para peneliti India melakukan pemberian bawang merah 
dalam bentuk jus dan utuh sebanyak 25-200 gram pada subjek 
yang ditelitinya. Dari hasil penelitian itu didapat bahwa makin 
banyak bawang merah yang diberikan, makin besar gula darah 
yang berkurang. Tak ada perbedaan antara bawang merah mentah 
dan bawang merah yang telah direbus. Menurut teori tim peneliti, 
bawang merah mempengaruhi metabolism gula dalam hati, atau 
metabolism pelepasan insulin, dan mencegah perusakan insulin. 
Allyl propyl disulfide dan allicin dalam bawang merah ternyata 
mempunyai kemampuan hipoglikemia, menurunkan gula darah 
dengan cara meningkatkan masa hidup (lifespan) insulin. 

Sebenenarnya, sudah sejak tahun 1923 para ilmuwan 
mendeteksi adanya depressor gula darah dalam bawang merah. 
Baru pada sekitar tahun 1960, para peneliti berhasil mengisolasi 
senyawa antidiabetes dari bawang merah yang bekerja mirip 
seperti obat farmasi antidiabetes umum, tolbutamide. Cara kerja 
tolbutamide ialah merangsang sintesis dan pengeluaran insulin. 

 

3. Ampuh Cegah Resiko Jantung 

Tim dari Institute of Food Research memusatkan penelitian 
pada campuran quercetin, yang ditemukan dalam teh, bawang 
merah, apel dan anggur merah. Studi atherosclerosis menguji 
pengaruh kandungan yang diproduksi setelah quercetin diurai oleh 
tubuh. Ternyata kandungan quercetin terbukti membantu 

mencegah peradangan kronis yang dapat memicu pengentalan 
arteri. Kandungan quercetin ini dapat diperoleh dengan 
mengonsumsi 100 sampai dengan 200 gram bawang merah. 

 

Pimpinan peneliti, Dr. Paul Kroon, 
mengatakan, “Kita menguji kandungan 
darah, karena hanya bagian ini yang 
akan berhubungan dengan jaringan 
tubuh manusia dan mempunyai 
pengaruh pada kesehatan arteri.” Bridget 
Aisbitt, seorang ahli nutrisi di The British 
Nutrition Foundation, mengatakan, 
“Peradangan adalah sebuah proses yang 
penting untuk melapisi arteri yang dapat 
menyebabkan penyakit jantung dan  

stroke dan dalam studi ini mengisyaratkan mengapa makan 
banyak buah dan sayuran dapat mengurangi risiko penyakit 
jantung dan stroke ini.” 

 

4. Menurunkan Kadar Kolesterol “Jahat” Darah 

Senyawa allisin dan alliin dalam bawang merah bersifat 
hipolipidemik, maksudnya dapat menurunkan kadar kolesterol 
darah. Selain menurunkan kolesterol “jahat” LDL (Low Density 
Lipoprotein), menurut Widjaja Kusuma (1999), mengonsumsi satu 
siung bawang merah segar juga dapat meningkatkan kadar 
kolesterol “baik” HDL (High Density Lipoprotein) sebesar 30%. 
Senyawa ini juga berfungsi sebagai antiseptic, yang dapat 
menghambat pertumbuhan mikroorganisme. 

 

5. Anti Radang 

Flavonoid dalam bawang merah dikenal sebagai antiinflamasi 
atau anti radang. Sehingga bawang merah dapat digunakan untuk 
menyembuhkan radang hati (hepatitis), radang tenggorokan 
(bronchitis) dan radang-radang yang lain. Selain antiinflamasi, 
flavonoid juga berguna sebagai bahan antioksidan, bakterisida 
(pembunuh bakteri), dan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL 
dalam darah. 

 

*** 
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3. Bawang Putih (Allium sativum) 

Bawang putih digunakan 
sebagai obat herbal sejak ribuan 
tahun yang lalu. Pada tahun 
2700 – 1900 SM di Mesir kuno, 
bawang putih telah digunakan 
oleh pekerja-pekerja bangunan 
piramida sebagai obat penangkal 
penyakit dan rasa letih. Bahkan 
saat perang dunia tahun 1914-
1918 bawang putih digunakan 
oleh tentara Perancis untuk 
mengobati luka. 

Bawang putih adalah satu dari 7 anggota keluarga bawang-
bawangan, yaitu bawang merah, bawang perisai, bawang kucai, 
bawang ganda, bawang bakung dan bawang bombai. Di Cina, 
bawang putih dikenal dengan nama “Suan”. Orang Cina biasa 
mencampur bawang putih dengan teh, khususnya untuk obat 
turun panas dan antibiotic. Sedangkan orang India menggunakan 
bawang putih untuk menyembuhkan luka dan borok. Lain lagi 
dengan orang Jepang, mereka memakannya dalam bentuk jus 
bawang putih yang mudah diperoleh hampir di setiap sudut kota 
Jepang. Orang-orang Syria mencampurkan bawang putih ke 
dalam minuman untuk mengobati demam dan menahan sakit saat 
bengkak. 

Bawang putih begitu berkhasiat karena mengandung banyak 
zat penting yang dibutuhkan tubuh manusia. Dari umbi bawang 
putih per 100 gram akan didapat protein sebesar 4,5 gram, lemak 
0,20 gram, hidrat arang 23,1 gram, vitamin B1 0,22 miligram, 
vitamin C15 miligram, kalori 95 kalori, posfor 134 miligram, 
kalsium 42 miligram, besi 1 miligram dan air 71 gram. Di samping 
itu dari beberapa penelitian umbi bawang putih mengandung zat 
aktif awcin, awn, enzim alinase, germanium, sativine, sinistrine, 
selenium, scordinin, nicotin acid. 

Dalam setiap 100 gram bawang putih akan didapatkan 
nutrisi sebagai berikut. 

Komponen Gizi Kadar Per 100 Gram 

Air (g) 58,58 

Energi (kkal) 149 

Protein (g) 6,36 

Lemak total (g) 0,5 

Karbohidrat (g) 33,07 

Serat total (g) 2,1 

Komponen Gizi Kadar Per 100 Gram 

Natrium (mg) 17 

Kalium (mg) 401 

Kalsium (mg) 181 

Besi (mg) 1,7 

Magnesium (mg) 25 

Fosfor (mg) 153 

Seng (mg) 1,16 

Vitamin C (mg) 31,2 

Thiamin (vit B1) (mg) 0,2 

Riboflavin (vit B2) (mg) 0,11 

Niacin (vit B3) (mg) 0,7 

Asam Panthotetic (Vit B5) (mg) 0,596 

Vitamin B6 (mg) 1,235 

Folate total (vit B9) mkg) 3,1 

 

Bawang Putih Dalam Literatur Islam 

Meskipun dapat digunakan sebagai bumbu dapur, baunya 
ternyata tak sesedap rasanya. Baunya yang menyengat membuat 
Rasulullah SAW melarang memakannya jika hendak ke masjid. 
Hal tersebut sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah 
bin Umar, dia berkata, “Pada saat peperangan Khaibar, rasulullah 
SAW bersabda, ‘Barangsiapa memakan dari pohon ini – yakin 
bawang putih, maka janganlah dia mendekati masjid kami’.” (HR. 
Al – Bukhari Muslim) 
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Sebagaimana juga hadits dari Anas bin Malik, dia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Barangsiapa 
memakan pohon ini (bawang putih), maka janganlah dia mendekati 
kami.’ Atau ‘Jangan dia shalat bersama kami’.” (HR. Al-Bukhari 
dan Muslim). Dalam riwayat lain disebutkan, “Barangsiapa 
memakan bawang merah, bawang putih atau bawang bakung, 
maka janganlah dia mendekati masjid kami. Karena Malaikat juga 
merasa terganggu dengan apa-apa yang membuat Bani Adam 
merasa terganggu.” (HR. Muslim). 

Sahabat Umar bin Khaththab pernah berkhutbah pada hari 
Jum’at, “Kemudian kalian, wahai sekalian manusia memakan dua 
jenis pohon yang menurutku baunya sangat busuk, yakni bawang 
merah dan bawang putih. Aku pernah melihat bila Rasulullah SAW 
mendapati kedua bau ini dari seseorang, beliau memerintahkan 
untuk mengeluarkannya dari masjid ke Baqi’. Barangsiapa 
memakan kedua jenis tumbuhan tersebut, hendaklah dia 
menghilangkan baunya dengan memasaknya.” (HR. Muslim). 
Larangan tersebut khusus bagi yang hendak berangkat ke masjid, 
jadi bukan larangan mutlak. Karena bawang putih pada asalnya 
halal. Buktinya Rasulullah SAW mengatakan, “Barangsiapa telah 
memakan” dan perkataan Umar, “Barangsiapa memakannya 
hendaklah dia menghilangkan baunya dengan memasaknya.” 

 

Permasalahan di atas telah 
disebutkan secara jelas dalam hadits 
Abu Sa’id Al-Khudri, dia berkata, 
“Ketika kami berhasil merebut 
Khaibar, kami (para Sahabat Nabi) 
memakan tanaman itu (bawang putih) 
karena orang-orang saat itu sangat 
lapar. Kami pun memakannya dengan 
lahap kemudian kami berangkat ke 
masjid. Rasulullah SAW mencium 
bau bawang tersebut, lantas beliau 
berkata, ‘Barangsiapa memakan 
pohon yang busuk ini, maka janganlah 
dia mendekati masjid!’ Orang-orang 
berseru, ‘Bawang telah diharamkan, 
bawang telah diharamkan!’ 

Sampailah hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka beliau pun 
berkata, ‘Wahai sekalian manusia, aku tidaklah mengharamkan 

apa yang dihalalkan Allah. Akan tetapi aku hanya membenci bau 
pohon itu’.” (HR. Muslim) 

Ali bin ABi Thalib berkata, “Rasulullah SAW melarang untuk 
mengonsumsi bawang putih kecuali setelah dia dimasak.” (HR. Abu 
Dawud dan At-Tirmidzi). Dengan memasak bawang putih, maka 
bau yang tadinya menyengat akan berkurang. Dan diketahui pula 
bawang putih yang dimakan mentah dapat menganggu lambung, 
lebih baik direbus, digoreng, atau dipanggang lebih dulu. 

Dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, “Makanlah bawang 
putih dan berobatlah (dengan menggunakan)nya, karena 
sesungguhnya di dalamnya terkandung obat (peyembuh) dari tujuh 
puluh macam penyakit.” (HR. Ad-Dailami) 

Ibnu Sina berbicara seputar khasiat bawang putih, “Ia 
merupakan zat pelembut yang dapat menguraikan angina tau gas 
di dalam perut secara efektif. Abu dari bawang putih apabila 
diolesi dengan madu akan sangat berguna dalam menyembuhkan 
penyakit balak. Ia juga berkhasiat mengobati penyakit yang 
membuat rambut rontok (alopecia) dan penyakit linu pada 
panggul. Sementara itu, bawang putih yang dimasak maupun 
dipanggang, berkhasiat sekali dalam meredakan rasa sakit gigi. 
Demikian pula dengan berkumur-kumur dengan air masakannya, 
akan sangat berkhasiat untuk menjernihkan tenggorokan. Ia juga 
berkhasiat menyembuhkan penyakit batuk yang kronis serta 
penyakit-penyakit pada organ dada, maupun selesma. Sedangkan 
duduk di daun-daun bawang putih yang sudah direbus dapat 
melancarkan air seni dan darah haid. Adapun minum bawang 
putih yang ditumbuk halus bersama madu, berkhasiat sekali 
untuk mengeluarkan lender dan dahak.” 

Dawud Al-Anthoki berkata, “Bawang putih yang dikeringkan, 
kemudian abunya dicampur madu, berkhasiat untuk mengobati 
penyakit balak, penyakit yang membuat rambut rontok dan 
penyakit linu panggul. Adapun bawang putih yang dimasak atau 
dibakar berkhasiat sebagai pereda rasa sakit pada gigi, melegakan 
tenggorokan, menyembuhkan penyakit batuk yang sudah parah, 
serta mengatasi penyakit-penyakit pada organ dada dan juga 
penyakit selesma. Sedangkan duduk di daun-daun bawang putih 
yang sudah direbus dapat melancarkan air seni dan darah haid.” 
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Khasiatnya Tak Seburuk Baunya 

Meskipun baunya menyengat dan tidak disukai banyak 
orang, khasiat bawang putih tak bisa diremehkan. Kandungan zat 
kimianya yang begitu banyak membuat bawang putih begitu 
berguna dalam menangkis berbagai macam penyakit mematikan. 

1. Pembunuh Bakteri Nomor Satu  

Daljit Arora ahli mikrobiologi dari Universitas Guru Nanak di 
Amritsar, India melakukan penelitian intensif beberapa macam 
bumbu dapur yang lazim digunakan dinegaranya. Dari hasil 
percobaannya diketahui bahwa bawang putih ampuh membunuh 
beberapa bakteri merugikan, di antaranya adalah bakteri 
Staphylococus penyebab peradangan dan keracunan darah, bakteri 
Entero penyebab radang paru-paru, bakteri Pseudomonas 
penyebab infeksi luka terbuka, bakteri Shigella penyebab disentri, 
bakteri Salmonell penyebab keracunan makanan dan typhus serta 
jamur Kandida, yang menyebabkan menurunnya kekebalan tubuh 
manusia. 

 

2. Penurun Kolesterol 

Di Thailand Institute of Scientific and Technological Research 
dibuat kapsul berisi ekstrak bawang putih yang setara dengan 7 
gram bawang putih segar setiap kapsul. Dosis yang dipakai adalah 
dua kali satu kapsul setiap hari selama 5 bulan. Pada bulan 
pertama pemberian, kolesterol darah meningkat. Hal ini 
kemungkinan adanya pengikisan dari endapan lemak di pembuluh 
darah. HDL dalam darah yang berfungsi mengenyahkan kolesterol 
dari sistem tubuh, meningkat setelah 2 bulan pemberian. Kadar 
kolesterol menurun drastis setelah 8 minggu, namun penurunan 
kadar trigliserida baru terjadi setelah 5 bulan pemberian bawang 
putih. 

3. Anti Kanker 

Kanker merenggut 30 persen dari sekitar 7 juta kematian di 
dunia setiap tahun. Sir Richard Dool, ahli kanker terkemuka dari 
Inggris menyatakan bahwa kanker bisa dikurangi sampai 60 
persen, jika orang gemar mengonsumsi makanan alamiah dan 
berhenti merokok. 

Dan ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh 
Belman dkk, zat allicin yang terkandung dalam bawang putih 
mampu mencegah timbulnya sel-sel tumor, juga menghambat 

pertumbuhan sel-sel kanker. Percobaan pada tikus menunjukkan 
zat allicin secara aktif menghambat pertumbuhan tumor paling 
sedikit 6 bulan setelah perlakuan. Ternyata percobaan pada 
manusia juga memberikan hasil yang nyata tentang pencegahan 
timbulnya kanker dan tumor. 

 

4. Anti Jantung Koroner 

Menurut WHO, pada 29 negara sekitar 35 persen 
penduduknya yang berusia antara 25-64 tahun telah mengidap 
penyakit jantung koroner. Di Indonesia, peningkatan penyakit 
jantung koroner juga telah menunjukkan gejala yang 
mengkhawatirkan, sebab peringkatnya kini telah naik ke urutan 2 
sebagai penyebab kematian. 

Penyebab pokok dari penyakit jantung koroner adalah 
menumpuknya lemak, protein dan kolesterol pada pembuluh 
darah. Mengonsumsi secara rutin bawang putih ternyata mampu 
menghancurkan kolesterol dalam darah. 

Bordia dkk, melaporkan, bahwa zat dalam 
bawang putih yang mempunyai khasiat untuk 
mengganyang kolesterol adalah Sulfur pada 
minyak atsiri bawang putih. Komponen Sulfur 
yang rumus kimianya “dalil disulfide” inilah 
yang juga memberi bau khas. Jadi kandungan 
minyak atsiri pada bawang putih ini memberi 
keuntungan ganda, rasa dan khasiatnya 
sekaligus. 

Bahan kosmetika dan obat kuat bawang putih bukan hanya 
mampu mencegah/ menyembuhkan berbagai penyakit, tapi juga 
bermanfaat untuk kecantikan. Ia bisa membuat tubuh kita 
ramping atau langsing dan sekaligus menjadikan kulit halus dan 
lembut. Sebab bawang putih bisa mengatur jumlah kalori yang 
dibutuhkan tubuh dengan menyisihkan kolesterol yang terlalu 
tinggi. 

Banyak orang Korea dan Jepang meyakini, buat pengantin 
baru, memanfaatkan bawang putih bisa menjadikan malam-
malam pengantin yang tidak terlupakan. Bawang putih dalam 
“kimchi” (sejenis acar sayuran) yang memerlukan penyimpanan 
beberapa bulan untuk memperoleh khasiat secara optimal 
merupakan sajian khas orang Korea maupun Jepang. 
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5. Menambah Gairah Seksual 

Dr. Kominoto menemukan senyawa lain dalam bawang putih 
yang bisa memberikan vitalitas bagi tubuh yang disebut scordinin. 
Dalam percobaannya dengan kelinci, scordinin mampu menekan 
kadar kolesterol dan menaikkan produksi sperma. Itu sebabnya 
zat tersebut juga mampu merangsang gairah seksual, 
meningkatkan daya tahan dan orgasme yang optimal. Di Negara 
Korea dan Jepang, dua Negara pengonsumsi terbesar bawang 
putih, sudah lama mengenal bawang putih sebagai “obat kuat”. 

Juga ditemukan bahwa zat allicin dari bawang putih bisa 
membunuh eryptococcus neoformans, jenis jamur yang sering 
menyebabkan penyakit meningitis. Bahkan membunuh Candida 
albicans, jenis jamur yang sering menyebabkan infeksi pada 
vagina manusia. 

Bawang putih segar mengandung allicin dengan aroma khas, amat 
bermanfaat melawan infeksi, ampuh membendung risiko 
keracunan makanan, membantu melawan penggumpalan darah, 
dan membunuh sel potensial kanker. 

Allicin amat cepat menghilang jika bawang putih mengalami 
proses pengawetan. Apabila memang perlu mengawetkan bawang 
putih, sebaiknya rendam dalam air biasa bersuhu standar. 
Kandungan allicin masih lebih terjaga daripada menggunakan 
minyak sayur. 

Kadar allicin menurun hingga setengahnya setelah enam hari 
diawetkan dalam air. Sedangkan jika diawetkan menggunakan 
minyak sayur, kandungan allicin merosot hingga setengahnya 
hanya dalam hitungan beberapa jam. Kemampuan bawang putih 
sebagai antibakteri menurun jika kadar allicin terjun bebas. 

Peneliti Jepang membandingkan kandungan allicin pada bawang 
putih yang diawetkan menggunakan air, alcohol dan minyak 
sayur. Hasil penelitian yang dipublikasikan Journal of Agricultural 
and Food Chemistry itu memperlihatkan bawang putih segar yang 
digunakan sebagai bumbu masakan, kandungan allicin lebih 
stabil disbanding metode pengawetan apapun. 

Jadi, daripada membeli bawang putih botolan lebih baik 
menghaluskan siung bawang putih segar. Lebih sehat dan 
beraroma sedap. 

 
 

4. Delima (Punica granatum L.) 

 

Seranum kulitnya yang merah, delima sudah menjadi buah 
bibir berabad-abad lamanya. Khasiat dan kegunaannya banyak 
tertulis pada daun-daun papyrus dan terpahat di atas batu-batu 
bangunan zaman Mesir Kuno. Buah berbiji banyak ini diduga 
berasal dari Afghanistan, Pakistan, dan Iran. Namun telah lama 
dikembangbiakkan di daerah Mediterania. Bangsa Moor, bangsa 
muslim kekhalifahan Islam di Andalusia Spanyol, memberi nama 
salah satu kota kuno dengan “Granada” yang tidak lain adalah 
sebutan untuk buah delima. Tanaman ini juga banyak ditanam di 
daerah Tiongkok Selatan dan Asia Tenggara. Pada zaman Nabi 
Musa AS, buah delima yang bermutu sudah ditanam di Palestina 
dan Lebanon. Buah delima menjadi symbol kesuburan bagi 
perkawinan masyarakat di Timur Tengah. 

Pohon delima berbentuk semak, dengan tinggi 5-8 m. Pohon 
delima mampu bertahan pada suhu panas atau dingin, dengan 
kondisi air yang banyak ataupun kondisi yang sangat kering. 
Namun demikian jika airnya terlalu banyak, akarnya akan mudah 
membusuk. Buah delimanya sendiri berbentuk bundar heksagonal 
berdiameter 5-12 cm. Berkulit tebal kemerahan dengan jumlah biji 
hingga 600 biji. Buah delima terbagi menjadi 3 jenis, delima putih, 
delima merah, dan delima ungu. Selain menjadi tanaman hias, 
buahnya juga berkhasiat sebagai herbal. 
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Rasa sepat pada buah atau bagian tanaman lain biasanya 
merupakan tanda bahwa di dalam bagian tanaman tersebut 
terkandung tannin yang merupakan senyawa polifenol. Rasa sepat 
tannin yang terdapat di dalam berbagai bagian tanaman 
disebabkan karena tannin dapat mengendapkan protein, sehingga 
jika tannin bersentuhan dengan lidah maka reaksi pengendapan 
protein ditandai dengan rasa sepat atau astringen. Rebusan atau 
suspense yang mengandung gom arab atau gom tragakan yang 
mengandung tannin, di dalam klinik digunakan untuk 
menyembuhkan luka terbuka. 

Efek sepat dan penyembuhan luka oleh tannin disebabkan 
karena sebagai senyawa polifenol memiliki aktivitas sebagai 
antioksidan. Potensi antioksidan dari berbagai bagian tanaman 
dimanfaatkan di dalam pegobatan herbal untuk menghentikan 
diare, sebagai antiinflamasi, antiseptik dan di dalam penelitian 
modern sebagai obat osteoarthritis, antitumor, dan antikanker. 

 

Dari Viagra Hingga Anti-Stroke 

Sejumlah dokter di The University of Boston, Amerika, 
melakukan uji coba khasiat buah delima terhadap kelinci jantan. 
Hasilnya, jus buah delima, terbukti meningkatkan aliran darah 
menuju penis-yang tentu saja bisa membantu pria yang 
mengalami masalah seksual. 

Jus buah delima juga tinggi kandungan flavonoidnya – suatu 
jenis antioksidan kuat yang penting perannya untuk menurunkan 
radikal bebas, serta mampu memberikan perlindungan terhadap 
penyakit jantung dan kanker. Antioksidan dalam sari delima lebih 
tinggi disbanding pada teh hijau atau jus jeruk. 

 

Tak cuma kehidupan cinta yang sehat, jantung pun lebih 
sehat karena jus ini juga ampuh membersihkan “karat lemak” pipa 
pembuluh darah, sehingga aliran darah melalui pembuluh otak, 
jantung, mata, dan ginjal akan lancar. Hal ini akan mencegah 
terjadinya serangan jantung, stroke dan segudang penyakit 
lainnya. 

Delima Dalam Perspektif Ilmu Kedokteran Ala Nabi 

Allah SWT telah memuliakan buah delima dengan 
menyebutnya tiga kali di dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman, 

Dan Dia-lah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka 
kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 
menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir-
butir yang banyak dan dari mayang kurma mengurai tangkai-
tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 
keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak 
serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan 
(perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 
yang beriman. (Al-An’am [6]: 99) 

Di dalam keduanya ada (macam-macam) buah-buahan dan kurma 
serta delima. (Ar-Rahman [55]: 68) 

Diriwayatkan pula oleh Ali bin Thalib, beliau berkata, 
“Makanlah kamu sekalian buah delima berikut dengan 
minyaknya, karena sesungguhnya ia merupakan pembersih 
(penyamak) perut.” Begitu juga menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah 
bahwa buah delima menyehatkan dan menguatkan perut, 
tenggorokan, dada dan paru-paru, selain dapat memperbanyak 
sperma dan membangkitkan gairah seksual. 

Sedangkan buah delima yang rasanya masam bermanfaat 
untuk menyembuhkan radang perut dan lebih dapat melancarkan 
air seni disbanding jenis buah delima lainnya. Buah jenis ini juga 
bisa meredakan penyakit kuning, menghentikan diare, mencegah 
muntah-muntah, mual dan mulas, melunakkan tinja, 
menurunkan panas pada organ hati, menguatkan organ-organ 
tubuh, mencegah gangguan empedu, rasa sakit yang muncul pada 
lever dan mulut lambung, menguatkan organ dalam perut dan 
mengeluarkan kotoran-kotorannya. 

 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

Kandungan Gizi Buah Delima 

Buah delima kaya akan nutrisi. Jika ditengok di dalamnya, 
buah delima akan tersekat oleh kulit putih di antara ratusan 
bijinya. Di balik kesegaran bijinya yang manis, buah delima 
mengandung banyak zat yang bermanfaat bagi tubuh. Kulit 
buahnya mengandung alkaloid pelletierene, granatin, betulic acid, 
ursolic acid, isoquercitrin, elligatanin, resin, triterpenoid, kalsium 
oksalat, dan pati. Sedangkan bila buah delima dibuat jus maka jus 
buah ini mengandung asam sitrat, asam malat, glukosa, fruktosa, 
maltose, vitamin (A, C), mineral (kalsium, fosfor, zat besi, 
magnesium, natrium, dan kalium), dan tannin. 

Dalam 100 gram buah delima akan didapat beberapa gizi 
yang dibutuhkan tubuh. 

Komponen Gizi 
Kadar Per 100 
gram 

Energi (kkal) 70 

Protein (g) 0,95 

Lemak total (g) 0,3 

Karbohidrat (g) 17,17 

Serat total (g) 0,6 

Gula total (g) 16,57 

Kalsium (mg) 3 

Magnesium (mg) 3 

Fosfor (mg) 8 

Kalium (mg) 259 

Seng (mg) 0,12 

Vitamin C (mg) 6,1 

Thiamin (Vit B1) (mg) 0,03 

Riboflavin (Vit B2) (mg) 0,063 

Niacin (Vit B3) (mg) 0,3 

Pantothenic acid (Vit B5) (mg) 0,596 

Vitamin B6 (mg) 0,105 

Folate (Vit B9) (mkg) 6 

 

Manfaat Delima Dalam Medis Modern 

1. Membasmi Cacing 

Delima ternyata mampu membasmi cacing dalam tubuh. 
Kandungan Alkaloid pelletierine ternyata memiliki sifat toksik 
(racun) yang menyebabkan kelumpuhan pada cacing pita, cacing 
gelang, dan cacing keremi, sehingga mereka dapat dikeluarkan 
melalui air besar. Cara ini sudah biasa digunakan oleh penduduk 
Mesir dan Vietnam. 

2. Pengobatan Diare 

Kulit buah dan kulit kayu delima merupakan astringen kuat 
sehingga digunakan untuk pengobatan diare. 

3. Jus Delima Mampu Melawan Kanker Prostat dan 
Osteoarthritis 

Percobaan di Amerika Serikat dan Norwegia tahun 2007 
mengenai pengaruh jus delima didapat hasil bahwa jus buah 
delima mampu memperlambat perkembangan kanker prostat. 

4. Mencegah Kanker Organ Reproduksi dan Monopause 

Berdasarkan penelitian di University of California, AS, buah 
ini mempunyai efek ekstrogenik, yaitu menangkal gangguan 
menopause dan mencegah kanker organ reproduksi. Dengan 
minum satu gelas jus delima setiap hari, akan didapat asupan 
senyawa antioksidan polifenol sebanyak 100 ml. Senyawa ini dapat 
melumpuhkan sel kanker dan memulihkan pengerasan pada 
dinding arteri. 

5. Menjaga Gigi Tetap Awet 

Hal ini karena jus delima berfungsi sebagai antivirus dan 
antibakteri yang efektif melawan karang gigi. 

6. Mencegah Tekanan Darah Tinggi 

Delima mampu mengurangi tekanan darah sistolik dengan 
menghambat enzim serum angiotensin (ACE). Dengan demikian 
delima bisa digunakan untuk kasus penyakit darah tinggi 
(hipertensi). 
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7. Menjaga Jantung Tetap Sehat 

Dalam penelitian laboratorium dan percobaan pada manusia, 
jus delima efetif mengurangi risiko penyakit jantung, kolesterol 
jahat, LDL, mengurangi status oksidasi makrofag dan 
pembentukan foam cell, yang seluruhnya memberi pengaruh pada 
atherosclerosis dan penyakit jantung. 

*** 

 

5. Gandum (Hordeum Vulgare) 

 

Gandum adalah menu makanan pokok terlama dan terbesar 
bagi manusia, disusul jagung dan padi. Berasal dari Timur Tengah 
dan telah dibudidayakan manusia sejak 8.000 tahun yang lalu. 
Abocrates adalah orang pertama yang menggunakan gandum 
sebagai obat peradangan, demam dan pereda rasa sakit. Gandum 
adalah tanaman rakyat yang melimpah jumlahnya dan murah 
harganya. Ia dimanfaatkan oleh manusia sebagai menu makanan 
pokok, dengan diolah terlebih dahulu menjadi roti atau jenis 
makanan yang lain. 

Terigu adalah biji gandum yang ditumbuk halus, bahan 
pokok pembuatan kue, mie dan roti. Kata terigu diserap dari 
bahasa Portugis “trigo” yang berarti gandum. Tepung terigu 
mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang 
tidak larut dalam air. Tepung terigu banyak mengandung pati, 
karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Selain itu juga 
mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam 

menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu. 
Vitamin dan mineral juga ditemukan dalam gandum. 

Komponen Gizi 
Kadar Per 100 
Gram 

Air (g) 10,42 

Energi (kkal) 340 

Protein (g) 10,69 

Lemak total (g) 1,99 

Komponen Gizi 
Kadar Per 100 
Gram 

Karbohidrat (g) 75,36 

Serat total (g) 12,7 

Natrium (mg) 2 

Kalium (mg) 435 

Kalsium (mg) 34 

Besi (mg) 5,37 

Magnesium (mg) 90 

Fosfor (mg) 402 

Seng (mg) 3,46 

Mangan (mg) 3,41 

Vitamin C (mg) 0 

Thiamin (Vit B1) (mg) 0,41 

Riboflavin (Vit B2) (mg) 0,107 

Niacin (Vit B3) (mg) 4,766 

Asam Panthotetic (Vit B5) (mg) 0,85 

Vitamin B6 (mg) 0,378 

Folate total (Vit B9) (mkg) 40,6 

Vitamin E (mg) 1,44 
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Mau Cari Tepung Terigu Jenis Apa 

Serupa tapi tak sama. Meskipun sama-sama berwarna putih tidak 
semua terigu itu berjenis sama. Paling tidak ada 6 jenis tepung 
terigu dengan spesifikasi penggunaan yang berbeda-beda pula. 

1. Tepung Berprotein Tinggi Bread flour 
Tepung terigu yang mengandung kadar protein tinggi, antara 
11%-13%, digunakan sebagai bahan pembuat roti, mi, pasta, 
donat. 

2. Tepung Berprotein sedang/serbaguna all purpose flour 
Tepung terigu yang mengandung kadar protein sedang, sekitar 
8%-10%, digunakan sebagai bahan pembuat kue cake. 

3. Tepung Berprotein Rendah pastry flour 
Terigu berprotein sekitar 6%-8%, umumnya digunakan untuk 
membuat kue yang renyah, seperti biscuit atau kulit gorengan. 

4. Self Raising Flour 
Jenis tepung terigu yang sudah ditambahkan bahan 
pengembang dan garam. Penambahan ini menjadikan sifat 
tepung lebih stabil dan tidak perlu menambahkan pengembang 
lagi ke dalam adonan. Self raising flour sangat cocok untuk 
membuat cake, muffin, dan kue kering. 

5. Enriched Flour 
Tepung terigu yang disubstitusi dengan vitamin atau mineral 
dengan tujuan memperbaiki nilai gizi terkandung. Biasanya 
harganya relative lebih mahal. Cocok kue kering dan bolu. 

6. Whole Meal Floue 
Tepung ini biasanya dibuat dari biji gandum utuh termasuk 
dedak dan lembaganya sehingga warna tepung lebih 
gelap/cream. Tepung whole meal sangat cocok untuk makanan 
kesehatan dan menu diet karena kandungan serat (fiber) dan 
proteinnya sangat tinggi. 

 

Nabi Pun Suka Bubur Gandum 

Nabi pun memberi perhatian lebih pada gandum. Rasulullah 
SAW memberi nasihat kepada paa sahabatnya supaya 
mengonsumsi gandum. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa 
hadits, di antaranya hadits hasan shahih yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah dalam Sunan-nya dari Aisyah, dia berkata, “Apabila 
Rasulullah SAW mendapati seseorang dari keluarganya  
(istrinya) sedang tidak enak badan (sakit), maka beliau menyuruh 
supaya memasak semangkuk (sup) dari (bahan) gandum, setelah 

itu beliau menyuruh mereka untuk meminum (mengonsumsi)nya, 
kemudian beliau bersabda, ‘Sesungguhnya (sup kuah) gandum itu 
(berkhasiat) memperkuat hati yang lemah (sedih), menyingkap 
(mengobati) hati yang sakit, sebagaimana seseorang di antara 
kalian menyingkap kotoran dari wajah kalian dengan air’.”  

 

Di dalam Ash-Shahihain diriwayatkan dari hadits Urwah, dari 
Aisyah, apabila ada seseorang yang meninggal dunia dari 
keluarganya, kemudian para perempuan berkumpul, dan selang 
beberapa lama kemudian mereka pun pulang hingga tinggal sanak 
keluarga dan orang-orang terdekat saja. Kemudian beliau 
menyuruh untuk menyediakan satu periuk sup dari gandum, lalu 
dimasak. Kemudian dibuatlah tsarid (potongan roti yang diberi 
kuah dengan ditambah daging) yang selanjutnya dituangkan sup 
gandum tadi di atasnya, beliau berkata, “Makanlah sup gandum 
ini, karena sesungguhnya aku telah mendengar rasulullah SAW 
pernah bersabda, ‘Sup dari gandum itu melegakan hati orang yang 
sakit, dan menghilangkan kesedihan-kesedihan’. ” 

Di dalam As-Sunan disebutkan hadits dari Aisyah bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, “Hendaklah kamu sekalian 
mengonsumsi (makanan) yang dibenci namun penuh manfaat, sup 
gandum.” Aisyah kembali menuturkan, “Adalah Rasulullah SAW 
apabila ada salah seorang keluarganya (istrinya) mengadu kepada 
beliau karena sakit, periuk olahan gandum masih saja berada 
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dipanggang di atas api, hingga salah satu dari dua ujung sesuatu 
berakhir, maksudnya sampai datang salah satu ketetapan, sembuh 
atau meninggal. ” 

Aisyah menuturkan pula, bahwa Rasulullah SAW apabila 
diberitahu mengenai seseorang yang menderita sakit dan tidak 
mau makan, beliau bersabda, “Hendaklah kamu sekalian membuat 
sup gandum, minumkan kepadanya…” Rasulullah juga pernah 
bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman 
tangan-Nya, sesungguhnya (sup/kuah gandum itu) berkhasiat 
membersihkan perut seseorang di antara kalian, sebagaimana 
seseorang di antara kalian membersihkan wajahnya dari kotoran.” 
(HR. An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ahmad) 

 

Bisa Apa Kita Dengan Gandum? 

Gandum dapat menjaga jantung kita tetap sehat dan 
menurunkan hipertensi. Hal itu karena zat besi dan kalsium yang 
dikandungnya. Dalam setiap 100 gram gandum terkandung 3,1 
mg zat besi dan 36 mg kalsium yang bermanfaat menyembuhkan 
jantung koroner dan tekanan darah tinggi. Demikian yang 
diungkapkan oleh Food and Drug Administration, badan yang 
mengawasi makanan dan obat-obatan di Amerika, pada tahun 
1999. 

Menurut dr. Prapti Utami, seorang herbalis, konsultan dan 
penulis buku Terapi dengan Tanaman Obat, gandum memiliki 
kandungan serat yang bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit 
jantung koroner. “Oatmeal memiliki serat alami yang daya serap 
air paling baik. Ia mengandung asam folat yang dapat mengurangi 
dan menyembuhkan penyakit jantung koroner. Oatmeal didapat 
dari biji gandum yang telah diolah. Biji gandum terdiri atas dua 
bagian. Bagian luar, sekam dan biji bagian dalam, yakni groat,” 
terangnya. 

Selain itu, oat bran yang didapat dari lapisan terluar oat 
groat menjadi sumber terbaik serat yang dapat dicerna (soluble 
fibre). Serat pada oat bran dapat mengikat kolesterol dan 
mengelurkannya dari tubuh. Peran inilah yang bisa membuat 
turunnya kolesterol dalam darah. Orang yang menderita obsitas 
bisa mengombinasikan oat dengan makanan rendah kolesterol dan 
lemak. Oat juga baik dikonsumsi oleh orang yang mengidap 
diabetes. 

Senyawa yang lain adalah saponin, fitosterol, squalen, 
orisanol, dan tokotrienol yang mampu menurunkan kadar 
kolesterol dalam darah. Sementara senyawa fenol berperan sebagai 
antioksidan yang mampu mengikat ion-ion radikal bebas sehingga 
tidak berbahaya bagi tubuh. 

*** 

6. Habatussauda’/Jintan Hitam (Nigella sativa) 

 

Kata Nigella Sativa mungkin masih asing di telinga orang 
Indonesia, tapi kalau jintan hitam? Ya, jintan hitam adalah nama 
lain dari Nigella Sativa atau Habatussauda’. Buah kecil pendek 
dengan panjang 1-2 mm berwarna hitam ini tumbuh di berbagai 
belahan dunia, termasuk Saudi, Afrika Utara dan sebagian Asia. 
Nigella Sativa merupakan bunga fennel dari keluarga 
Ranunculaceae. Berbentuk trigonal, memiliki rasa yang kuat dan 
pedas seperti lada. 

Nigella Sativa pertama ditemukan di daerah Tutankhamen, 
Mesir dan memiliki peranan penting dalam praktek kehidupan 
Mesir Kuno. Tanaman ini tumbuh liar di Negara-negara 
Mediterania, dikembangbiakkan di Mesir dan Siria. Raja-raja pada 
masa itu pasti sangat berhati-hati dalam menggunakan tanaman 
terbaik sebagai obat. 

Dioscoredes, ahli fisika Yunani di abad kesatu, melaporkan 
bahwa Nigella Sativa dipakai untuk mengobati sakit kepala, 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

hidung tersumbat, sakit gigi, dan penyakit internis. Selain itu juga 
digunakan untuk membantu masa menstruasi dan meningkatkan 
produksi Air Susu Ibu. Tokoh Muslim, Al-Biruni (973-1048), yang 
menggabungkan obat-obatan leluhur India dan Cina menyebutkan 
bahwa Nigella Sativa adalah sejenis biji-bijian yang digunakan 
sebagai bahan nutrisi di abad ke 10 dan 11 Masehi. 

Dalam sistem pengobatan di Greco-Arab/Unani-Tibb, yang 
berasal dari Hippocrates, Galen dan Ibnu Sina, Nigella Sativa 
merupakan penyembuh yang sangat bernilai dalam mengobati 
disfungsi pencernaan dan hepatitis yang digambarkan sebagai 
stimulant untuk kondisi-kondisi berbeda, dan pereda demam 
tinggi. 

Ibnu Sina (980-1037), dalam karya terbesarnya The Canon of 
Medicine, yang dianggap banyak orang sebagai buku paling 
terkenal di dunia kedokteran, baik di Timur atau di Barat, 
menyatakan bahwa Nigella Sativa bermanfaat menstimulasi energi 
di tubuh dan membantu penyembuhan dari kelelahan atau kurang 
semangat. 

Sungguh banyak manfaat kesehatan yang bisa didapatkan 
dari Nigella Sativa ini sehingga tidak mengherankan apabila ia 
popular disebut dengan “the seed of blessing” atau juga 
“Habbatubarakah”, yang artinya “biji-bijian yang mengandung 
rahmat”. 

 

 

Kandungan Nigella Sativa 

Nigella sativa kaya akan kandungan Nutrisi Monosakarida 
(molekul gula tunggal) dalam bentuk glukosa rhamnose, xylose 
dan arabinose yang dengan mudah dapat diserap oleh tubuh 
sebagai sumber energi, juga mengandung non-starch polisakarida 
berfungsi sebagai sumber serat yang sangat berguna untuk diet. 

Lima belas asam amino pembentuk protein, delapan 
diantaranya asam amino esensial yang sangat diperlukan oleh 
tubuh juga terdapat didalamnya, dan tubuh tidak dapat 
mensintesisnya sendiri. Kandungan Arginin di dalamnya sangat 
penting untuk masa pertumbuhan, analisis kimia lanjutan 
menemukan bahwa ia mengandung Karotin, yang diubah menjadi 
Vitamin A oleh Liver. 

Daftar di bawah ini menunjukkan komposisi biji dan minyak 
NIgella sativa dengan kandungan aktif, nutrisi dan lainnya sbb: 

Komposisi Nutrisi Biji Nigella Sativa 

Protein  21% 

Karbohidrat  35% 

Lemak  35-38% 

Komposisi Minyak Esensial (1,4%) Minyak Nigella Sativa 

Carvone 21,1% Beta-Pinene  7,7% 

Alfa-Pinene 7,4%  P-Cymene  46,8% 

Sabinene 5,5%  Ohters  11,5% 

Nutrisi Minyak Nigella Sativa 

Protein 208 ug/g Calsium 1,859mg/g 

Thiamin 15 ug/g Iron  105ug/g 

Riboflain 1 ug/g Copper 18ug/g 

Pyridoxine 5 ug/g Zinc  60ug/g 

Niacin 57 ug/g Phosphorus 5,265mg/g 

Folacin 610 IU/g 

Asam Lemak Minyak Nigella Sativa 

Asam Myristat  (C14:0) 0,5% 

Asam Palmitat  (C16:0) 13,7% 
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Asam Palmitoleat  (C16:1) 0,1% 

Asam Stearat  (C18:0) 2,6% 

Asam Oleat   (C18:1) 23,7% 

Asam Linoleat      (C18:2) (Ommega-6) 57,9% 

Asam Linelenat      (C18:3n-3) (Omega-3) 0,2% 

Asam Arachidat  (C20:0) 1,3% 

 

Asam Lemak Jenuh Dan Tak Jenuh Minyak Nigella Sativa 

Saturated Acid   18,1% 

Monounsaturated  Acids  23,8%  

Polyunsaturated Acids  58,1% 

 

Obat Rekomendasi Nabi 

Disebutkan di dalam Kitab Ath-Thibbun Nabawi, karya Ibnul 
Qayyim Al-Jauziyyah dari riwayat Ibnu Umar, bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, 

Hendaklah kamu sekalian mengonsumsi jintan hitam, karena 
sesungguhnya di dalamnya terkandung (obat) penyembuh dari 
segala macam penyakit, kecuali kematian. (HR. Muttafaq Alaih) 

Sedangkan riwayat dari Aisyah, bahwasanya beliau telah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jintan 
hitam ini adalah (obat) penyembuh dari segala macam penyakit, 
kecuali kematian.” (HR. Al-Bukhari) 

Diriwayatkan dari Anas, bahwa apabila Rasulullah SAW 
menderita suatu penyakit, beliau meniupkan pada telapak tangan 
setangkup dari jintan hitam (Syuniz), kemudian beliau pun 
meminumnya bersama dengan air dan madu. (HR. Ath-Thabrani 
di dalam Al-Mu’jam Al-Ausath) 

Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah – semoga Allah SWT senantiasa 
melimpahkan rahmat kepadanya – menuturkan, “Ilmu kedokteran 
Rasulullah SAW, tidaklah seperti ilmu kedokteran para dokter dan 
ahli medis lainnya. Karena sesungguhnya ilmu kedokteran beliau 
SAW itu benar-benar yakin dan pasti, yang merupakan ilmu 
kedokteran Ilahi, yang berasal dari wahyu Allah SWT dan cahaya 
kenabian serta kesempurnaan akal. Adapun ilmu kedokteran 

lainnya hanyalah sebatas praduga, prasangka dan percobaan dan 
eksperimen semata.” 

Dawud Al-Anthoki berkata di dalam kitabnya At-Tadzkirah li 
Ulil Al-Bab, “Jintan hitam itu berkhasiat menghentikan lender dan 
dahak yang parah, radang kolon yang menyebabkan susah dalam 
pembuangan kotoran dan masuk angin serta rasa sakit pada dada 
dan batuk-batuk. Ia pun berkhasiat dalam meningkatkan 
produksi sperma dan menyembuhkan sesak nafas, meningkatkan 
kejantanan serta menghilangkan mual-mual dan mulas, 
mencegah makanan menjadi rusak dan juga busung air. 
Mengonsumsi jintan hitam di setiap pagi hari, dapat mencerahkan 
warna kulit dan meremajakannya. Dan apabila rutin 
mengonsumsi jintan hitam, akan berkhasiat menghancurkan batu 
dalam kemih maupun ginjal, serta membersihkan kantong 
empedu.” 

 

Ibnu Baithar berkata, “Bahwasanya ciri dan sifat dari jintan 
hitam adalah panas dan kering, dapat menghilangkan gas dalam 
perut. Jintan hitam itu sangat berkhasiat untuk menyembuhkan 
panas dan demam, menghilangkan dahak dan lender, membuka 
penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah dan mencegah 
masuk angin, serta mengeringkan isi organ perut di waktu malam. 
Dan apabila jintan hitam itu ditumbuk halus dan diaduk merata 
dengan madu, kemudian diminum dengan air panas, maka ia 
akan berkhasiat menghancurkan batu ginjal dan memperlancar 
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air seni dan juga pengeluaran darah haid. Dan di dalam jintan 
hitam itu terdapat zat pembeku dan juga penghenti. Selanjutnya, 
apabila tujuh butir jintan hitam itu direndam ke dalam air susu 
ibu kemudian dihisap oleh sang anak yang terkena penyakit 
kuning, maka ia akan sangat bermanfaat. Apabila ia diminum 
dengan air dalam kadar dan ukuran tertentu, ia dapat berkhasiat 
melegakan sesak nafas. Kemudian jika membalut kepala dengan 
menggunakan jintan hitam tersebut, maka ia akan berguna untuk 
meringankan rasa pusing yang teramat sangat.” 

Sang pemimpin para pakar medis Ibnu Sina teah 
menuturkan di dalam kitabnya Al-Qanun Fith-Thibbi, bahwasanya 
di antara khasiat-khasiat dari jintan hitam itu, adalah sebagai 
berikut: 

o Menyembuhkan macam-macam tumor dan bisul-bisul 
o Mengobati bekas luka dan borok-borok 
o Menghilangkan rasa pening dan pusing pada kepala 
o Menyembuhkan gangguan-gangguan pada mata, termasuk 

karena banyak menangis dan mempertajam pandangan mata 
yang melemah 

o Berkhasiat dalam organ pernafasan (melegakan sesak nafas 
dan mengobati penyakit paru-paru) 

o Berkhasiat dalam organ panca indera: hidung, mulut, dan 
telinga 

o Berfungsi sebagai pembersih tubuh dari segala macam racun 
yang berbahaya 

 

Sejuta Manfaat Habbatussauda’ 

Seiring dengan perkembangan teknologi, tanpa disadari 
perkembangan terapi modern tidak mutlak mampu 
menyembuhkan beberapa penyakit, bahkan obat-obatan yang 
sekarang beredar sebagian ada yang menyimpan efek samping 
yang membahayakan tubuh manusia. 

Mengonsumsi habbatussauda’ sebagai obat yang dianjurkan 
Rasulullah SAW tidak begitu dikenal oleh muslimin di Indonesia. 
Padahal di berbagai Negara Eropa, Amerika dan sejumlah Negara 
Asia, obat ini mengalami kepopuleran yang sangat nyata dengan 
dilakukan beberapa riset ilmiah untuk mengungkap kebenaran 
hadits Rasulullah SAW. 

Di antara manfaat habbatussauda’ secara medis modern: 

 

1. Menguatkan Sistem Kekebalan 

Jintan Hitam dapat meningkatkan jumlah sel T yang baik 
untuk meningkatkan sel-sel pembunuh alami. Efektivitasnya 
hingga 72% jika dibandingkan dengan placebo hanya 7%. Dengan 
demikian mengonsumsi habbatussauda’ dapat meningkatkan 
kekebalan tubuh. Pada tahun 1993, Dr. Basil Ali dan koleganya 
dari Collge of Medicine di Universitas King Faisal, memublikasikan 
dalam jurnal Pharmasetik Saudi. Keampuhan ekstrak 
habbtussauda’ diakui Profesor G. Reimuller, direktur Institut 
Immonologi dari Universitas Munich, dapat meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh dan dapat digunakan sebagai bioregulator. 
Dengan demikian habbatussauda’ dapat dijadikan untuk penyakit 
yang menyerang kekebalan tubuh seperti kanker dan AIDS. 

2. Meningkatkan Daya Ingat Konsentrasi dan Kewaspadaan 

Dengan kandungan asam linoleat (Omega 6) dan asam 
linoleat (Omega 3). Habbatussauda’ merupakan nutrisi bagi sel 
otak berguna untuk meningkatkan daya ingat dan kecerdasan, 
habbatussauda’ juga memperbaiki mikro (peredaran darah) keotak 
dan sangat cocok diberikan pada anak usia pertumbuhan dan 
lansia. 

3. Meningkatkan Bioaktifitas Normon 

Hormon adalah zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar 
endoktrin, yang masuk dalam peredaran darah. Salah satu 
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kandungan habbatussauda’ adalah sterol yang berfungsi sintesa 
dan bioaktivitas hormon. 

4. Menetralkan Racun dalam Tubuh dan Melindungi 
Lambung 

Racun dapat mengganggu metabolism dan menurunkan 
fungsi organ penting seperti hati, paru-paru dan otak. Gejala 
ringan seperti keracunan dapat berupa diare, pusing, gangguan 
pernafasan dan menurunkan daya konsentrasi. Habbatussauda’ 
mengandung saponin yang dapat menetralkan dan membersihkan 
racun dalam tubuh. 

Habbatussauda’ juga mampu melindungi selaput-selaput 
lambung sebagaimana yang dilakukan peneliti Kairo terhadap 
tikus-tikus percobaan. 

5. Mengatasi Gangguan Tidur dan Stres 

Saponin yang terdapat di dalam habbatussauda’ memiliki 
fungsi seperti kortikosteroid yang dapat mempengaruhi 
karbohidrat, protein dan lemak serta mempengaruhi fungsi 
jantung, ginjal, otot tubuh dan syarat. Sapion berfungsi untuk 
mempertahankan diri dari perubahan lingkungan, gangguan 
tidur, dan dapat menghilangkan stres. 

6. Anti Histamin 

Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh ajringan 
tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma 
bronchial. Minyak yang dibuat dan habbatussauda’ dapat 
mengisolasi ditymoquinone, minyak ini sering disebut nigellone 
yang berasal dari volatile nigella. Pemberian minyak ini 
berdampak positif terhadap penderita asma bronchial. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nirmal Chakravaty MD tahun 
1993 membuktikan Kristal dari niggelone memberikan efek 
suppressive. Kristal-kristal ini dapat menghambat protemkiase C, 
sebuah zat yang memicu pelepasan histamine. Penelitian lain 
membuktikan hal serupa. Kali ini dilakukan Dr. Med. Peter 
Schleincher, ahli immonologi dari Universitas Munich. Ia 
melakukan pengujian terhadap 600 orang yang menderita alergi. 
Hasilnya cukup meyakinkan, 70% yang menderita alergi terhadap 
serbuk, jerawat, dan asma sembuh setelah diberi minyak 
habbatussauda’. Dalam prakteknya Dr. Schleincher memberikan 
resep habbatussauda’ kepada pasien yang menderita influenza. 

7. Memperbaiki Saluran Pencernaan dan Antibakteri 

Habbatussauda’ mengandung minyak atsiri dan volatif yang 
telah diketahui manfaatnya untuk memperbaiki pencernaan. 
Secara tradisional minyak atsiri digunakan untuk obat diare. 
Tahun 1992, jurnal Farmasi Pakistan memuat hasil penelitian 
yang membuktikan minyak volatile lebih ampun membunuh 
strainbakteri V Colera dan E Coli dibandingkan dengan antibiotik 
seperti Ampicillin dan Tetracillin. 

Dr. Mursi dari Universitas Kairo telah melakukan penelitian 
tentang peran habbatussauda’ terhadap aktivitas bakteri yang 
dipublikasikan dalam sebuah majalah tahun 2000M. hasilnya 
bahwa 22 jenis bakteri yang ia teliti mampu terhambat 
perkembangannya oleh ekstrak habbatussauda’. 

 

8. Habatussauda’ sebagai Obat Rematik 

Suatu hal sudah umum diketahui para dokter bahwa sel-sel 
makrofag biasa mengeluarkan zat natrium oksida. Dan 
habbtussauda’ mampu menekan produksi natrium oksida yang 
berpengaruh pada berkurangnya penyakit infeksi sendi, 
sebagaimana penelitian Dr. Ghamidi dari Universitas Fashal, 
Damam sebagaimana yang dipublikasikan pada majalah J. Ethno 
Pharmacol.  

9. Melancarkan Air Susu Ibu 

Kombinasi bagian lemak tidak jenuh dan struktur hormonal 
yang terdapat dalam minyak habbatussauda’ dapat melancarkan 
air susu ibu. Penelitian ini kemudian dipublikasikan dalam 
literature penelitian di Universitas Potchestroom tahun 1989. 

10. Tambahan Nutrisi pada Ibu Hamil dan Balita 

Pada masa pertumbuhan anak membutuhkan anak nutrisi 
untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh secara alami, 
terutama pada musim hujan anak akan mudah terkena flu dan 
pilek. Kandungan Omega 3, 6, 9 yang terdapat dalam 
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habbatussauda’ merupakan nutrisi yang membantu 
perkembangan jaringan otak balita dan janin. 

11. Anti Tumor 

Pada kongres kanker internasional di New Delhi, minyak 
habbatussauda’ diperkenalkan ilmuwan kanker Immonobiologi 
Laboratory dari California Selatan. Habbatussauda’ dapat 
merangsang sumsum tulang dan sel-sel kekebalan, inferonnya 
menghasilkan sel-sel normal terhadap virus yang merusak 
sekaligus menghancurkan sel-sel tumor dan meningkatkan 
antibody. 

12. Nutrsi Bagi Manusia 

Habbatussauda’ kaya akan kandungan nutrisi sebagai 
tambahan energi sangat ideal untuk lansia, terutama untuk 
menjaga daya tahan tubuh dan revalitas sel otak agar tidak cepat 
pikun. Habbatussauda’ mengandung 15 macam asam amino 
penyusun isi protein termasuk di dalamnya 9 asam amino 
esensial. Asam amino tidak dapat diproduksi oleh tubuh dalam 
jumlah yang cukup oleh karena itu dibutuhkan suplemen 
tambahan, habbatussauda’ dapat mencukupinya. 

 

*** 

7. Helbah (Fenugreak) / Hulbah Fenugreek 

Helbah Dalam Ilmu Kedokteran Ala Nabi SAW 

 “Tolong panggilkan untuknya seorang dokter!” Kemudian 
dipanggillah Al-Harits bin Kildah, selanjutnya dia pun melihat 

kondisi kesehatan Sa’ad, lalu dia berkata, “Dia tidak apa-apa, 
berikan saja padanya ‘fariqah’ (yaitu) biji helbah yang dicampur 
dengan kurma ‘ajwah’ (kurma madinah) yang matang, kemudian 
dimasak (direbus) dan setelah itu diminum sedikit demi sedikit.” 
Maka Sa’ad melaksanakan saran sang dokter, tidak lama 
kemudian dia (Sa’ad) sembuh.  

Biji helbah apabila direbus dengan air, berkhasiat melegakan 
tenggorokan, dada dan perut, ia juga berkhasiat meredakan sakit 
batuk dan gatal-gatal di tenggorokan, mengobati asma dan sesak 
nafas, serta meningkatkan kekuatan seks. Tanaman helbah juga 
sangat efektif untuk mengusir masuk angin, dahak dan penyakit 
wasir. Ia juga berkhasiat untuk mencairkan lender dan cairan 
kental yang menempel pada rongga dada, dan menyembuhkan 
penyakit paru-paru. 

 

Biji tanaman helbah apabila diminum, dicampur ‘qut’ 
(sejenis tanaman yang bagus untuk organ hati dan limfa) seberat 
5 dirham atau kurang lebih 15 gr, maka ia dapat berkhasiat 
melancarkan haid wanita. Sementara itu, apabila air rebusannya 
diminum, ia akan berkhasiat untuk mengatasi rasa mual dan 
mulas karena masuk angin, membuat kerja usus-usus di dalam 
perut menjadi ringan. 

Biji helbah yang direbus dengan kurma, atau madu, atau 
dengan buah tin, bila dikonsumsi sebelum sarapan pagi, 

berkhasiat sebagai pelarut lender pekat yang menempel pada 

 

Tanaman helbah banyak ditanam di 
Negara India, Maroko dan Mesir. Hampir 
tidak ada rumah petani di pedesaan-
pedesaan Mesir yang tidak terdapat biji 
helbah. Helbah telah diketahui oleh 
manusia sejak zaman dahulu, menemani 
di setiap mata rantai kehidupan sejarah 
manusia. 

Disebutkan dari hadits Rasulullah SAW 
bahwa suatu ketika Rasulullah SAW 
menjenguk Sa’ad bin Abi Waqash di kota 
Mekkah, kemudian beliau berkata, 
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dada, menyembuhkan penyakit batuk, sembelit, dan melegakan 
perut. Bahkan sebagian pakar kesehatan berkata, “Seandainya 
manusia mengetahui manfaat dan khasiat dari biji tanaman 
helbah, niscaya mereka akan membelinya sekalipun dengan 
ukuran emas.” 

Di India terungkap bahwa 2 gram adonan helbah sama 
dengan satu unit insulin. Oleh sebab itu helbah sering dijadikan 
obat diabetes jenis pertama (insulin dependent diabetes). 

 

Kandungan Nutrisi Helbah 

Helbah mengandung vitamin H, albumin (zat putih telur) 30% 
dan minyak sekitar 70%. Unsur minyak inilah yang menyebabkan 
melimpahnya volume produksi air susu ibu. Sementara itu 
kandungan vitamin A, B, C dan D banyak terdapat pada tanaman 
helbah hijau. Biji tanaman helbah banyak mengandung protein, 
getah-getahan, minyak jenuh, minyak tak jenuh, dan alkali yang 
disebut dengan kolin dan trigenalin. 

Kandungan Nutrisi Helbah Per 100 Gram 

Kandungan Nutrisi Helbah Per 100 Gram 

Aluminium 35 mg Kobalt 0.182mg Magnesium 121 mg 

Ash (total) 3.9% Serat kasar 8.7 % Manganese 0.21 mg 

Kalsium 73 mg Vitamin C 60.0 mg Niacin 1.60 mg 

Kalori  0.68/gm Lemak 6.4 % Phosphorus 288 mg 

Karbohidrat 59.1% Besi 5.6 mg Kalium 102 mg 

Chromium 0.04 mg Protein  30.6 % Tin 0.42 mg 

Tiamin 1.35 mg Selenium 0.16 mg Silicon 0.47 mg 

Riboflavin 0.32 mg Natrium  58.0 mg Vitamin A 38.5 IU 

Gula(glukosa, arabinosa, galaktosa) 13 % 

 
8. Jahe  

Sejak ratusan tahun lalu, jahe telah dikenal sebagai tanaman 
yang sangat kaya manfaat, baik sebagai rempah, bumbu maupun 
sebagai ramuan obat. Tumbuhan yang memiliki nama ilmiah 
zingiber officinale roscoe ini aslinya berasal dari India. Jahe dibawa 
sebagai rempah perdagangan hingga Asia Tenggara, Tiongkok, 
Jepang, hingga Timur Tengah. Kemudian pada zaman 

kolonialisme, jahe yang bisa memberikan rasa hangat dan pedas 
pada makanan segera menjadi komoditas yang popular di Eropa. 
Karena jahe hanya bisa bertahan hidup di daerah tropis, 
penanamannya hanya bisa dilakukan didaerah khatulistiwa 
seperti Asia Tenggara, Brasil, dan Afrika. 

Tak sulit untuk menemukan jahe karena tanaman ini 
sekarang banyak digunakan di antaranya sebagai bumbu masak, 
pemberi aroma berbagai makanan dan minuman serta bahan 
obat-obatan tradisional. 

Komposisi Nutrisi Jahe 

Dalam 100 gram jahe akan didapatkan nutrisi: 

Komponen Gizi Kadar Per 100 Gram 

Air 81.67 g 

Energi (kkal) 69 

Protein (g) 1,74 

Lemak total (g) 0,73 

Komponen Gizi Kadar Per 100 Gram 

Karbohidrat (g) 16,09 

Serat total (g) 2 

Besi (g) 0,5 

Kalsium (mg)  18 

Vitamin C (mg) 5 

Thimin (Vit B1) (mg) 0.023 

Riboflavin (Vit B2) (mg) 0.029 

Niacin (Vit B3) (mg) 0.7 

Pantothenic acid (Vit B5) (mg) 0.203 

Vitamin B6 (mg) 0.16 

Folate (Vit B9) (mkg) 11.2 

Vitamin E (mg) 0.26 

Lemak Jenuh (g) 0.203 
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Asam Lemak Tak Jenuh, 
monounsaturated (g) 

0.154 

Asam Lemak Tak Jenuh 
polyunsaturated (g) 

0,154 

 

Jahe Dalam Ilmu Kedokteran Ala Nabi 

Allah SWT telah memuliakan tanaman yang berumur panjang 
ini menyebutnya di dalam Al-Qur’an, “Dia dalam surga itu mereka 
diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe.” 
(Al-Insan [76]: 17) 

Abu Nu’aim menyebutkan dari hadits riwayat Abu Said Al-
Khudri, beliau berkata, “Kaisar Romawi memberikan sebuah 
hadiah kepada Rasulullah SAW berupa satu guci berisikan jahe, 
kemudian beliau memberi makan setiap orang dengan sepotong 
jahe, dan beliau juga memberiku makan sepotong jahe.” 

Jahe merupakan penghangat badan, membantu proses 
pencernaan makanan, melemaskan dan melancarkan sistem 
pencernaan perut secara seimbang, berkhasiat menghilangkan 
sumbatan-sumbatan dalam lever yang muncul pada cuaca dingin 
dan basah. Demikian pula ia berkhasiat menyembuhkan rabun 
mata, yang terjadi akibat cuaca yang basah dan lembab, baik 
dengan dikonsumsi maupun dengan dibuat celak. Jahe 
merupakan sebuah makanan dan suplemen yang berkhasiat 
meningkatkan stamina dalam bersenggama. Secara garis besar, 
jahe sangat bagus untuk lever dan lambung. Ia dapat 
menguraikan lender-lendir kotor, menyerap darinya menjadi panas 
dan kering, meningkatkan stamina tubuh dalam melakukan 
hubungan intim dan memperbanyak jumlah produksi sperma. 
Jahe juga berkhasiat untuk menghangatkan perut dan hati, 
membantu meningkatkan selera makan, menghilangkan lender 
dan dahak yang banyak mengganggu badan, menambah 
ketahanan tubuh, mengharumkan bau mulut, serta menangkal 
bahaya dan penyakit yang bisa muncul dari berbagai makanan. 

Jahe, Rimpang Sejuta Manfaat 

1. Jahe untuk terapi kanker 

Jahe dapat digunakan untuk membunuh sel kanker ovarium 
sementara komponen yang terdapat pada cabai diduga dapat 
mengecilkan atau menyusutkan tumor pancreas. Demikian kata 

Dr. Rebeca Liu, asisten professor pada bidang obstetri and 
ginekologi di Universitas Michigan Comprehensive Cancer Center, 
AS, dan timnya, yang melakukan tes terhadap bubuk jahe yang 
dilarutkan dan diberikan pada kultur sel kanker ovarium.  

 

Hasil studi itu menyebutkan bahwa terdapat bukti berbagai 
makanan pedas atau panas bermanfaat untuk menghambat 
pertumbuhan kanker. Studi itu meneliti efektivitas jahe terhadap 
sel penderita kanker. Meskipun demikian, studi ini masih 
merupakan langkah pertama. 

Dikatakan, jahe dapat membunuh sel kanker dengan dua 
jalan, yaitu proses penghancuran yang dinamakan apoptosis dan 
autophagy, proses pemakanan sel. Hal ini diuraikan para ahli 
dalam pertemuan American Association for Cancer Research. 

Menurut Dr. Rebecca, banyak penderita kanker yang 
mengalami resistensi terhadap kemoterapi standar, dan tindakan 
kemoterapi merupakan proses apoptosis. Sementara jahe yang 
memiliki kemampuan memakan sel (autophagy) dapat membantu 
mereka yang mengalami resistensi terhadap kemoterapi. 

American Cancer Society melaporkan kanker ovarium 
membunuh 16.000 dari 22.000 wanita AS. Jahe terbukti dapat 
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mengontrol keadaan inflamasi, yang berhubungan dengan 
perkembangan sel kanker ovarium. 

Dalam penelitian lain menggunakan tikus yang diberikan 
capsaicin (salah satu kandungan cabai), Sanjay Srivastava dari 
Universitas Pittsburgh School of Medicine, AS, mendapati bahwa 
capsaicin ternyata dapat mematikan sel kanker pancreas. 
Capsaicin membuat sel-sel kanker mati dan memiliki kemampuan 
memperkecil ukuran tumor. 

2. Menambah Nafsu Makan 

Sejak dulu Jahe dipergunakan sebagai obat, atau bumbu 
dapur dan aneka keperluan lainnya. Jahe dapat merangsang 
kelenjar pencernaan, baik untuk membangkitkan nafsu makan 
dan pencernaan. 

Jahe yang digunakan sebagai bumbu masak terutama 
berkhasiat untuk menambah nafsu makan, memperkuat lambung, 
dan memperbaiki pencernaan. Hal ini dimungkinkan karena 
terangsanya selaput lender perut besar dan usus oleh minyak 
atsiri yang dikeluarkan rimpang jahe. 

3. Menurunkan Tekanan Darah 

Hal ini karena jahe merangsang pelepasan hormon adrenalin 
dan memperlebar pembuluh darah, akibatnya darah mengalir 
lebih cepat dan lancer dan memperingan kerja jantung memompa 
darah. 

4. Membantu Pencernaan 

Karena jahe mengandung enzim pencernaan yaitu protease 
dan lipase, yang masing-masing mencerna protein dan lemak. 
Jahe mengandung dua enzim pencernaan yang penting dalam 
membantu tubuh mencerna dan menyerap makanan. Pertama, 
lipase yang berfungsi memecah lemak dan kedua adalah protease 
yang berfungsi memecah protein. 

5. Menurunkan Kolesterol dan Mencegah Stroke 

Gingerol pada jahe bersifat antikoagulan, yaitu mencegah 
penggumpalan darah. Jadi mencegah tersumbatnya pembuluh 
darah, penyebab utama stroke, dan serangan jantung. Gingerol 
juga diduga membantu menurunkan kadar kolesterol. 

6. Mencegah Mual 

 

Mual dan kadang muntah selama kehamilan, lazim disebut 
morning sickness, membuat aktivitas perempuan hamil terganggu. 
Menurut sebuah ulasan yang dipublikasikan oleh jurnal Obstetrics 
& Gynecology, jahe dapat membantu para wanita hamil mengatasi 
derita morning sickness tanpa menimbulkan efek samping yang 
membahayakan janin di dalam kandungannya. 

Dari enam penelitian yang menguji efek jahe dalam 
mengurangi rasa mual dan muntah pada wanita hamil, ditemukan 
bahwa jahe berfungsi lebih baik dibandingkan placebo atau obat 
inaktif seperti vitamin B6, yang selama ini menunjukkan 
fungsinya dalam mengurangi mual dan muntah pada beberapa 
wanita hamil. “Jahe bisa menjadi terapi yang efektif untuk 
mengatasi rasa mual dan muntah dalam kehamilan,” kata Dr. 
Francesca Borelli dari University of Naples Frederico di Italia. 

Namun, mereka memperingatkan bahwa data ini masih 
bersifat awal, dan masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk 
mengonfirmasikan bahwa jahe benar-benar aman untuk wanita 
hamil. 

Dr. Borelli, dkk mengulas beberapa literature medis untuk 
mempelajari tentang jahe, dan menemukan enam penelitian yang 
menguji jahe pada 675 wanita yang mengalami rasa mual selama 
hamil. 

Dalam empat penelitian yang melibatkan 246 wanita, jahe 
selalu mengungguli placebo dalam mengatasi mual dan muntah, 
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bahkan pada wanita yang mengalami morning sickness berat yang 
disebut Hyperemesis gravidarum. 

Pada penelitian yang terbaru, para partisipan secara acak 
diberikan kapsul yang mengandung 350 mg jahe atau 25 mg 
vitamin B6 sebanyak tiga kali sehari selama tiga minggu. Pada 
penelitian tersebut ditemukan bahwa jahe sama efektifnya dengan 
vitamin B6 dalam mengatasi rasa mual dan muntah. Gejala 
morning sickness dapat diatasi pada lebih dari separuh jumlah 
wanita dalam setiap kelompok tersebut. 

Menurut German Federal Health Agency, hal ini karena jahe 
mampu memblok serotonin, yaitu senyawa kimia yang dapat 
menyebabkan perut berkontraksi, sehingga timbul rasa mual. 
Termasuk mual akibat mabuk perjalanan. Untuk mencegah 
mabuk perjalanan, ada baiknya minum wedang jahe sebelum 
bepergian. 

7. Menjadikan lambung nyaman, meringankan kram perut, 
dan membantu mengeluarkan angin 

8. Anti radang dan mengurangi rasa sakit 

Sejauh ini, hasil uji farmakologi menunjukkan bahw jahe 
memiliki beberapa aktivitas sebagai antiradang. Uji laboratorium 
memperlihatkan bahwa ekstrak jahe dalam air panas menghambat 
aktivitas lipoksigenase dan siklooksigenase sehingga menurunkan 
kadar prostaglandin dan leukotriena (mediator inflamasi). 

Riset di Cina melaporkan bahwa pada ratusan penderita 
rematik dan sakit punggung kronis yang disuntik 5-10% ekstrak 
jahe memperoleh efek pengurangan rasa sakit, menurunkan 
pembengkakan tulang sendi. Pemberian secara per oral serbuk 
jahe pada penderita rematik dan musculoskeletal dilaporkan 
menurunkan rasa sakit dan pembengkakan. 

Latifah, 1987, jurusan Farmasi, FMIPA UNPAD juga telah 
melakukan penelitian pengaruh analgesic perasaan rimpang jahe 
merah pada mencit. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata 
perasaan rimpang Jahe memberikan efek yang nyata terhadap 
perpanjangan waktu reaksi. Semakin besar dosis yang diberikan, 
semakin besar efek perpanjangan waktu reaksi (efek pengurangan 
sensitifikasi rasa sakit). Pemberian perasaan rimpang jahe merah 
antara 1999,8 mg/kg dan 218,0 mg/kg bb mempunyai daya 
analgesik yang setara dengan daya analgesik asam salisilat 10 
mg/kg bb. 

9. Menetralkan efek merusak yang disebabkan oleh radikal 
bebas 

Jahe juga sekurangnya mengandung 19 komponen bioaktif 
yang berguna bagi tubuh. Di antara senyawa kimia pada jahe 
adalah minyak atsiri yang terdiri dari senyawa-senyawa 
seskuiterpen, zingiberen, bisabolena, zingeron, oleoresin, kamfena, 
limonene, borneol, sineol, sitrat, zingiberal, felandren. Di samping 
itu, terdapat juga sagaol, gingerol, pati, dammar, asam-asam 
organic seperti asam malat dan asam oksalat, Vitamin A, B, dan C, 
senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol. 

 

*** 

 

9. Kemangi/Selasih/Raihan (Ocinum basilicum) 

Kemangi memiliki sejarah yang menarik. Selain baunya yang 
harum, ternyata raihan, nama lain kemangi, juga memiliki khasiat 
pengobatan. Dahulu pernah menjadi tanaman favorit di kerajaan 
Prancis dan Italia. Bunga dari tanaman ini dipilih untuk 
menyatakan cinta, sedangkan di India tanaman ini merupakan 
salah satu tanaman yang digunakan untuk upacara-upacara 
keagamaan. Sedang di Indonesia lebih dikenal dengan nama 
selasih dan berfungsi sebagai lalapan segar. 
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Raihan Dalam Ilmu Kedokteran Ala Nabi SAW 

Karena berbagai manfaat yang bisa didapat dalam tanaman 
kemangi, maka tak heran Allah menyebutnya dalam Al-Qur’an. 
Dalam Kitab Ath-Thibbun Nabawi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah, 
menyebutkan, “Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan 
tanaman Raihan dengan menyebutkannya di dalam Al-Qur’an. 
Allah SWT berfirman, 

Adapun apabila dia (orang yang mati) termasuk orang yang 
didekatkan (kepada Allah), maka dia memperoleh ketentraman dan 
raihan (rezeki) serta surga kenikmatan. (Al-Waqi’ah [56]: 88-89) 

Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum 
aromanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu 
dustakan? (Ar-Rahman [55]: 12-13) 

Disebutkan pula di dalam Sunan Abu Dawud, dari hadits 
Usamah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidaklah kalian bersungguh-
sungguh untuk memperoleh surga? Ketahuilah, sesungguhnya 
surga itu tidak pernah terbayangkan (oleh akal pikiran sama 
sekali), ia (surga itu) – demi Rabbul Ka’bah (Allah SWT) – adalah 
cahaya yang bersinar terang, tanaman (bunga) raihan (selasih) 
yang bergoyang, istana yang dibangun megah, sungai yang cantik 
rupawan, berbagai sandang yang banyak, tempat (singgasana) 
yang abadi di dalam Dar Salimah (tempat yang penuh 
kesejahteraan), aneka ragam buah-buahan dan sayur-mayur, 
kelapangan hidup da kemewahan, di sebuah tempat yang tinggi 
nan megah bercahaya. Mereka pun berkata, “Ya Rasulullah SAW, 
kami mau bersungguh-sungguh berusaha menggapai surga.” 
Rasulullah SAW bersabda, “Katakanlah, semoga Allah 
menghendaki (Insya Allah)!” Maka kemudian berkatalah kelompok 
tersebut, “Insya Allah Ta’ala (semoga Allah menghendakinya).” 

Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, “Barangsiapa 
yang diberikan kepadanya raihan, maka hendaknya janganlah 
menolaknya, karena sesungguhnya raihan itu ringan untuk dibawa 
dan wangi aromanya.” (HR. Muslim). 

Raihan dapat menghentikan kerusakan pada empedu, 
mencegah masuknya uap yang panas namun lembab, dan apabila 
dihirup, maka dapat berkhasiat melegakan organ hati secara 
signifikan, dan juga sebagai zat penawar bagi bermacam kuman 
dan bakteri. Demikian pula halnya dengan cara 
membentangkannya lebar-lebar di dalam rumah. Tanaman raihan 
juga dapat berkhasiat menyembuhkan pembengkakan yang 

muncul pada saluran kencing, apabila ia diletakan di atasnya. 
Apabila daun tanaman raihan yang kering ditumbuh halus, 
kemudian ditaburkan di atas luka yang masih basah, maka ia 
sangat berguna dalam mempercepat proses penyembuhannya. 
Tanaman raihan juga berkhasiat untuk menguatkan organ-organ 
tubuh yang lemah, yaitu apabila daun tersebut dibalutkan 
padanya. 

 

Tanaman ini juga berkhasiat untuk mengobati luka di sekitar 
daerah kuku. Begitu pula khasiatnya dalam menyembuhkan 
jerawat, bisul dan borok di sekitar tangan dan kaki, yaitu dengan 
cara menumbuk daunnya sehingga halus kemudian 
menaburkannya di atas luka. Daun tanaman raihan yang 
dioleskan dan dipijitkan ke badan, berkhasiat dalam 
menghentikan produksi keringat yang berlebih, menyerap cairan-
cairan di dalam tubuh yang berlebih pula, serta menghilangkan 
bau yang kurang sedap pada ketiak. Selanjutnya, apabila daun 
tanaman raihan ini direbus, maka ia sangat berkhasiat 
memperlancar proses keluarnya tinja dari dubur, maupun proses 
persalinan melalui rahim, juga berkhasiat mengendurkan 
persendian dan otot-otot yang kaku, dan jika dituangkan di atas 
tulang yang retak atau patah, yang masih belum menyatu, maka 
rebusan daun raihan pun sangat berkhasiat dalam membantu 
proses penyembuhannya. 

Sedangkan biji dari tanaman raihan sangat berkhasiat 
menyembuhkan penyakit TBC, yaitu darah yang keluar dari dada 
dan paru-paru saat batuk. Juga berkhasiat membersihkan isi 
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organ dalam perut. Biji tanaman raihan ini tidak kontradiktif bagi 
organ dada dari kotoran-kotoran yang dibarengi dengan batuk-
batuk, padahal khasiat seperti ini jarang dijumpai pada obat-
obatan. Ia pun berkhasiat memperlancar air kencing, sebagaimana 
ia juga berkhasiat sebagai obat penawar dari gigitan ular atau 
sengatan kalajengking. Demikian pula khasiatnya bagi organ 
jantung, yaitu memperkuat pembuluh-pembuluh darah (arteri) di 
dalamnya. 

Dawud Al-Anthoki menuturkan seputar khasiat-khasiat 
tanaman raihan ini di dalam kitabnya At-Tadzkirah li Ulil Al-Bab, 
“Bahwasanya tanaman raihan ini berkhasiat mengharumkan 
ruangan maupun makanan, mengharumkanbau mulut, apabila 
daun tanaman tersebut dikunyah dan menyegarkan organ perut. 
Tanaman raihan juga berkhasiat meredakan otot-otot yang kejang 
dan kram, sebagai penguat sel-sel urat syaraf apabila stamina 
badan menurun, menghilangkan penyakit susah tidur (insomnia).  

 

Kemangi pun sangat nikmat digunakan dalam menu-menu 

Begitu juga ia sangat berkhasiat dalam menghentikan rasa 
sakit pada saat haid bagi wanita, penyeimbang syarat-syarat yang 
tidak stabil, pusing dan pening kepala (vertigo: migran), rasa mual 
dan mulas pada perut, dan stress. Tanaman raihan juga sangat 
berkhasiat bagi anak-anak kecil yang merasakan gangguan susah 
tidur. Sementara itu, tanaman raihan merupakan tanaman yang 

sangat digemari oleh manusia. Mereka saling menghadiahkan 
bunga raihan, dan menempatkannya di dalam rumah-rumah 
mereka, baik di atas meja, meja makan, dan lain sebagainya, agar 
wanginya tercium hingga ke seluruh ruangan.” 

 

Raihan Dalam Penelitian Modern 

Dari bermacam-macam senyawa yang terdapat dalam 
Ocimum sp, minyak atsiri merupakan salah satu komponen yang 
mendapat perhatian secara komersial. Minyak atsiri ini banyak 
digunakan sebagai aroma pada makanan, minuman, dan juga 
digunakan dalam industry parfum. Maka tak heran jika raihan 
dimanfaatkan dalam produksi parfum. 

Namun begitu tiap spesies tanaman ini memiliki komponen 
penyusun minyak atsiri yang berbeda. Perbedaan ini memberikan 
ketidaksamaan aroma dan kekuatan efek farmakologi dari masing-
masing minyak atsiri dari jenis tanaman tersebut. Ocimum 
basilicum menempati tempat teratas, paling popular karena selain 
kandungan minyak atsirinya relative lebih banyak disbanding yang 
lain, juga memiliki aroma yang lebih disukai. 

Senyawa-senyawa yang banyak ditemukan dalam minyak 
atsiri ini antara lain 1,8-sineol, trans-beta-ocimen, kamfor, 
linalool, metal kavikol, geraniol, citral eugenol, metal sinamat, 
metal eugenol, beta-bisabolen, beta-kariopilen. Kandungan utama 
yang banyak terdapat dalam minyak atsiri yang beredar di pasaran 
seperti minyak sweet basil adalah linalool, metik kavikol. 
Kandungan lainnya yang cukup tinggi adalah eugenol dan 1,8-
sineol, selanjutnya dengan kadar yang lebih rendah adalah citral 
(neral dan geranial) juga ocimen. Selain itu daun kemangi juga 
mengandung: asam kafeat, p-asam kumarat, myresin, rutin, 
kuersetin. 

Komponen Gizi kadar per 100 gram 

Komponen 
Gizi 

Kadar per 
100 gram 

 Komponen Gizi 
Kadar per 
100 gram 

Air (g) 90.96  Seng (mg) 0.85 

Energi (kkal) 27  Vitamin A (IU) 3864 

Protein (g) 2.54  Vitamin C (mg) 18 

Lemak total (g) 0.61  Thiamin (vit B1) (mg) 0.026 
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Karbohidrat (g) 4.34  Riboflavin (vit B2) (mg) 0.073 

Serat total (g) 3.9  Niacin (vit B3) (mg) 0.925 

Natrium (mg) 4  Asam panthotetic (Vit B5)(mg) 0.238 

Kalium (mg) 462  Vitamin B6 (mg) 0.129 

Kalsium (mg) 154  Folate total (vit B9) (mkg) 64 

Besi (mg) 3.17  Vitamin E (mg) 0.26 

Magnesium(mg) 81    

Fosfor (mg) 69    

Berdasarkan hasil penelitian, minyak atsiri beraktivitas 
sebagai antibakteri yang telah diuji dengan S. aureus, S. enteritidis 
dan E. coli dan aktivitas antifungal-nya efektif terhadap C. 
albicans, P. notatum, dan Microsporeum gyseum. Kamfor, d-
limonen, myresen, dan timol mempunyai aktivitas sebagai 
antireppelant, dengan kemampuan membunuh serangga sampai 
90% pada konsentrasi 113-283 ppm. Selasih juga telah digunakan 
sebagai antiekspektoran. 

 

10. Kurma (Phoenix dactylifera) 

 

Siapa tak kenal kurma? Hampir semua 
orang akrab dengan “buah Arab” ini. 
Bangsa Babilonia dan Sumeria misalnya, 
sudah mengenalnya sejak 8000 tahun 
yang lalu. Buah manis berbentuk lonjong 
dengan 2-7,5 cm ini memiliki bermacam-
macam warna antara cokelat gelap, 
kemerahan, kuning muda dan putih. 

Pohon kurma biasa hidup di padang pasir kering dengan 
tinggi 30-35 meter. Setelah 8-10 tahun, pohon kurma baru 
berbuah sampai umur 100 tahun. Biasanya produksi pohon 
kurma menurun saat berumur 60-80 tahun. Dan saat berumur 13 
tahun, satu pohon mampu menghasilkan 60-80 kg. 

Di dalam Al-Qur’an Allah SWT telah melebihkan kurma dari 
berbagai jenis buah yang lain. Allah SWT menyebutnya pada dua 
puluh empat berbeda dalam Al-Qur’an, di antaranya, 

Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai 
kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-
buahan, Kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia 
mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup 
angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah 
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu 
memikirkannya. (Al-Baqarah [2]: 266) 

Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai 
kelopak mayang. (Ar-Rahman [55]: 11) 

Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada Aisyah, “Wahai 
Aisyah, rumah yang tidak ada kurma di dalamnya adalah 
kelaparan bagi penghuninya.” (HR. Muslim) 

Di lain waktu Nabi SAW juga bersabda, “Katakan, pohon manakah 
yang paling mirip dengan kehidupan seorang muslim?” Lalu para 
sahabat menyebut beberapa pohon yang ada di padang pasir. 
Maka Rasulullah SAW bersabda, “Ia (pohon yang menyerupai 
seorang muslim) adalah pohon kurma.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim) 

Kandungan Gizi Kurma 

Kurma merupakan kombinasi alamiah antara makanan 
sumber energi dan sumber zat-zat gizi penting karena kurma 
mengandung berbagai macam karbohidrat, vitamin, dan mineral. 

(1) Karbohidrat 

Dalam buah kurma, karbohidrat adalah komponen utama 
yang berfungsi sebagai penyuplai energi tubuh. Kadar karbohidrat 
dalam kurma berkisar sekitar 60% pada ruthab (kurma basah) dan 
70% pada tamr (kurma kering). Karbohidrat ini terdiri dari 
glukosa, fruktosa, sukrosa dan sejumlah kecil polisakarida (seperti 
cellulose dan pati), sejumlah kecil senyawa-senyawa turunan 
karbohidrat seperti pektin, dan serat kasar. Adanya serat kasar 
dalam makanan kita bisa menghindarkan masalah sulit buang air 
besar, sedangkan adanya pektin membawa efek menurunkan 
kolesterol. Seperti yang telah disebut di atas kandungan gula 
dalam kurma bisa mencapai 70% tergantung varietasnya. 

Energi yang terkandung dalam buah kurma segar 
(kandungan airnya 86%) adalah sebesar 406.14 kj (96.7 kcal) per 
100 g buah segar. Kurma kering (kadar airnya kurang dari 20%, 
konsistensinya seperti kismis) mengandung energi sebanyak 
1680kj (340-400 kcal). Ini berarti 100 g kurma dapat menyumbang 
kebutuhan energi sebesar 14-17% dari total energi standar yang 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

diperlukan per hari (standar laki-laki 70kg, sedangkan wanta 
55kg). 

(2) Mineral  

Zat mineral yang terdapat dalam kurma adalah klasium, 
fosfor, kalium, belerang, natrium, khlor, magnesium, besi, 
mangan, tembaga, kobalt, seng, khrom, yodium dan fluor. Yang 
menarik, kandungan besi kurma per 100 g buah kering dari 
varietes tertentu bisa memenuhi kebutuhan zat besi manusia per 
hari dalam semua situasi. 

 

Kurma merupakan solusi praktis terapi suplementasi zat besi 
dalam kasus-kasus anemia selama masa anak-anak, hamil, dan 
dalam kasus haemorrhages yang timbul akibat menstruasi, 
parturition atau terluka. Cara ini memiliki kelebihan dibanding 
metode suplementasi zat besi dalam bentuk tablet yang bisa 
menimbulkan berbagai efek samping seperti mual, sakit kepala, 
dan hilang nafsu makan. Di samping itu zat besi dalam kurma 
akan lebih mudah diserap tubuh dengan adanya glukosa, fruktosa 
dan vitamin C dalam kurma yang masing-masing telah diketahui 
membantu absorpsi zat besi oleh tubuh. Selain itu memakan 
kurma tidak memerlukan resep dokter sebagaimana zat besi 
dalam tablet. 

Untuk menjamin asupan zat besi per hari diperlukan 100g 
kurma kering. Hal ini jika hanya mengandalkan kurma sebagai 

satu-satunya sumber zat besi. Bahan makanan lain yang banyak 
mengandung zat besi adalah sayuran hijau (bayam, buncis, 
kacang kapri), jerohan (hati, jantung, ginjal), daging, kuning telur 
dan juga berbagai produk biji-bijian (serealia). Untuk 
memperkirakan jumlah kurma yang cukup memenuhi kebutuhan 
zat besi, dapat dilihat dalam tabel. 

VARIETES 
TEMPAT 
TUMBUH 

JUMLAH BUAH 
TANPA BIJI 
PER 100G 

KADAR BESI 
(MG/100G) 

Duhni  Riyadh  13 7.0 

Khidri  Riyadh  14 18.15 

Rushudi Qaseem 14 0.9 

Rothana  Qaseem 15 10.65 

Birhi  Madinah 22 10.7 

Zuhdi  Irak  14 4.75 

Sellage Riyadh 17 12.5 

Seki  Riyadh 14 6.15 

Razez Riyadh 10 5.0 

Ekhlas  Riyadh 18 4.0 

Gondela  Sudan  20 31.62 

Masukan zat besi yang disarankan adalah 10mg/hari untuk 
orang dewasa, remaja di bawah usia 19 tahun 12 mg/hari, anak-
anak 8-12 mg/hari tergantung kelompok usia, ibu hamil 30 
mg/hari, ibu menyusui 20 mg/hari, sedangkan remaja putri dan 
wanita dewasa yang sedang menstruasi perlu 15 mg besi/hari. 

(3) Vitamin 

Golongan vitamin yang terdapat dalam tubuh kurma adalah 
thiamin atau vitamin B1, riboflavin atau vitamin B2, biotin, asam 
folat atau folacin, asam askorbat atau vitamin C, pro-vitamin A 
(beta carotene), nicotinamide, retinol equivalent, asam pantotenat 
dan vitamin B6. Dalam setiap 100 gr kurma kering terkandung 
vitamin A 90 IU, tiamin 93 mg, riboflavin 114 mg, niasin 2 mg dan 
kalium 667 mg. 

Sedangkan zat gizi lain yang terkandung dalam kurma adalah 
20% protein dan 3% lemak. Tak heran jika buah ini disebut 
dengan buah manjam (tambang) karena banyaknya zat-zat penting 
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yang terkandung di dalamnya. Tabel selengkapnya nilai nutrisi 
buah kurma kering (dalam 100 gr) adalah sebagai berikut; 

Unsur Kadar Unsur Kadar 

Kalsium  52 mg Protein  2,35 gms 

Lemak  0,43 gms Karbohidrat  75 g 

Fiber/serat  2,4 g Vitamin A 90 UI 

Thiamin (Vitamin 
B1) 

93 mg 
Riboflavine 
(Vitamin B2) 

144 mg 

Asam Nikotinat 2,2 mg 
Kalium 
(potassium) 

667 mg 

Magnesium  50 mg Besi  1,2 mg 

Copper/tembaga  2,4 mg Biotin  4,4 mikrog 

Zinc 1,2 mg Asam folic 5,4 mikrog 

Sulfur  14,7 mg Asam Aksorbat  6,1 mg 

Sodium  13 mg Niasin 2 mg 

Khlorida  271 mg Kobalt  1,9 mg 

Glukosa  38,5 gms Fruktosa  35,5 gms 

Fosfor  63 mg Unsur gula lian  3,4 gms 

Energi  323 kal   

 

Menyehatkan dan Disukai Nabi ! 

Demikian besar manfaat dan kelebihan buah kurma, tak 
heran jika Nabi SAW sering mengonsumsinya untuk kesehatan. 
Inilah rahasia makanan Nabi SAW yang baru terkuak di akhir 
zaman ini. Di beberapa riwayat, Nabi SAW menjelaskan beberapa 
manfaat kurma di antaranya ;  

1. Memakan buah kurma dapat menangkal racun dan sihir 

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh 
Sa’ad bin ABi Waqash, dari Nabi SAW beliau bersabda, 
“Barangsiapa mengonsumsi kurma Ajwah pada pagi hari, maka 
pada hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir.” 

Ajwah merupakan salah satu jenis kurma yang berasal dari 
Madinah, dikenal sebagai kurma Hijaz yang terbaik dari seluruh 
jenisnya. Bentuknya bagus, padat dan agak keras, termasuk 

kurma yang paling lezat, harum dan empuk. Biasanya kalau Anda 
survey ke pasar, ia memiliki harga yang paling tinggi di antara 
yang lain. 

2. Kurma Ajwah berasal dari surga dan dapat mengobati 
racun. 

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Kurma Ajwah itu 
berasal dari Surga, ia adalah obat penawar racun”. (HR. Ibnu 
Majah, Shahih). 

3. Kurma mencegah pemiliknya dari kelaparan 

Nabi pernah menyatakan hal ini dalam haditsnya, “Rumah 
yang tidak ada tamr (kurma kering) di dalamnya, akan menjadikan 
lapar penghuinya.” (HR. Muslim) 

4. Bersedekah dengan kurma 

 

Rasulullah SAW memberikan 
contoh dengan kurma ketika 
memerintahkan umat ini 
untuk bersedekah. Dari 
sahabat Adi bin Hatim, 
Rasulullah SAW bersabda 
“Siapa dari kalian yang bisa 
berlindung diri dari api 
neraka walupun hanya 
dengan sebutir tamr, maka 
lakukanlah.” (HR. Bukhari, 
Muslim, dan At-Tirmidzi). 

Mengonsumsi kurma ternyata ada caranya, berikut cara 
Rasulullah mengonsumsi kurma: 

� Mencampur dengan keju. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 
Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa zubdah (keju) dapat 
berfungsi melunakkan tinja, melemaskan syaraf dan 
pembengkakan empedu dan kerongkongan. Jika dioleskan gusi 
bayi, akan mempercepat pertumbuhan gigi. 

� Mencampur dengan mentimun (HR. Muttafaq Alaih) 
Rasa panas yang ada pada kurma dapat menyeimbangkan rasa 
dingin pada mentimun, karena mentimun agak sulit dicerna di 
lambung, dingin dan kadang berbahaya. 

� Memakan kurma dengan semangka. (HR. Abu Dawud) 
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� Menganjurkan berbuka puasa dengan kurma basah (ruthab), 
kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada dengan 
meminum air seteguk demi seteguk. (HR. Abu Dawud) 
Hadits ini mengandung hikmah agung secara kesehatan, yang 
diperlukan oleh orang yang berpuasa adalah zat gula yang 
mudah diserap oleh darah, lambung dan usus. Zat gula 
(glukosa dan fruktosa) memerlukan waktu 5-10 menit untuk 
diserap dalam usus manusia ketika dalam keadaan kosong. 
Sehingga waktu tersebut dapat digunakan sementara untuk 
menjalankan shalat Maghrib. 

� Melarang memakan kurma bagi orang yang baru sembuh dari 
sakit. (HR. Abu Dawud) 

� Boleh memakan kurma meskipun sakit mata. (HR. Ibnu Majah) 
� Memerintahkan jangan membuang kurma yang di dalamnya 

terdapat ulat, namun membersihkannya. (HR. Abu Dawud) 
� Disunnahkan memakan kurma sebelum berangkat untuk 

shalat Idul Fitri dalam jumlah ganjil. (HR. Al-Bukhari) 
5. Kurma sangat baik untuk menjadi bekal bahkan pada 

waktu perang. 

 
6. Kurma untuk mentahnik bayi. 

Tahnik adalah mengunyah sesuatu kemudian meletakkannya 
di langit-langit mulut di bayi. Imam Nawawi dalam kitab Syarah 
Muslim menjelaskan bahwa : 

� Anjuran mentahnik bayi yang baru dilahirkan adalah sunnah, 
berdasarkan ijma’. 

� Hendaknya yang mentahnik adalah orang yang shalih, baik 
laki-laki maupun perempuan. 

� Lebih utama mentahnik dengan kurma 
� Memberikan kesempatan kepada orang yang shalih untuk 

memberi nama. 

Kurma Menurut Kedokteran Modern 

Selain petunjuk dari Nabi SAW, bila ditinjau dari ilmu 
kesehatan modern, kurma ternyata juga memiliki banyak manfaat. 

1. Menguatkan rahim dan melancarkan air seni. Rebusan tamr 
(kurma kering) mampu menguatkan sel-sel usus dan 
membantu melancarkan saluran kencing karena 
mengandung serabut-serabut yang bertugas mengontrol laju 
gerak usus. Selain itu juga menguatkan rahim terutama 
ketika melahirkan.  

2. Memperlancar kelahiran 
Dokter Muhammad Kamal Abdul Aziz dalam kitabnya Al-
Ath’imah Al-Qur’aniyyah menerangkan bahwa ruthab (kurma 
basah) mempunyai pengaruh mengontrol laju gerak rahim 
dan menambah masa kontraksi jantung ketika darah 
dipompa ke pembuluh nadi. Bahkan Allah SWT 
memerintahkan Maryam binti Imran untuk memakan buah 
kurma ketika akan melahirkan, dikarenakan buah kurma 
mengenyangkan juga membuat gerakan kontraksi rahim 
bertambah teratur, sehingga Maryam dengan mudah 
melahirkan anaknya. 

Kurma, Si Pelancar Kelahiran Bayi 

Allah SWT berfirman, 

Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya 
pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. 
Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, 
“Sesunggunhya aku telah bernadzar berpuasa untuk Rabb Yang 
Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang 
manusia pun pada hari ini.” (Maryam [19]: 25-26) 

 

Temukan mukjizat diatas di www.islamterbuktibenar.net 
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Al-Hafizh Ibnu Katsir membawakan perkataan Amr bin 
Maimun di dalam tafsirnya, “Tidak ada sesuatu yang lebih baik 
bagi perempuan nifas kecuali kurma kering dan kurma basah” 

Dokter Muhammad An-Nasimi dalam kitabnya, Ath-Thibb 
An-Nabawi wal Ilmil Hadits mengatakan, “Hikmah dari ayat yang 
mulia ini secara kedokteran adalah, perempuan hamil yang akan 
melahirkan itu sangat membutuhkan minuman dan makanan 
yang kaya akan unsur gula, hal ini karena banyaknya kontraksi 
otot-otot rahim ketika ada mengeluarkan bayi, terlebih lagi apabila 
hal itu membutuhkan waktu yang lama. Kandungan gula dan 
vitamin B1 sangat membantu untuk mengontrol laju gerak rahim 
dan menambah masa sistolenya (kontraksi jantung ketika darah 
dipompa ke pembuluh nadi). Dan kedua unsur itu banyak 
terkandung dalam ruthab (kurma basah). Kandungan gula dalam 
ruthab sangat mudah untuk dicerma dengan cepat oleh tubuh.” 

 

Buah kurma matang sangat kaya dengan unsur kalsium dan 
besi. Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi perempuan yang 
sedang hamil dan yang akan melahirkan, bahkan Allah SWT 
memerintahkan kepada Maryam Al-Adzra (perawan) untuk 
memakannya ketika sedang nifas (setelah melahirkan). Kadar besi 
dan Kalsium yang dikandung buah kurma matang sangat 
mencukupi dan penting sekali dalam proses pembentukan air 
susu ibu. Kadar zat besi dan kalsium yang dikandung buah kurma 
dapat menggantikan tenaga ibu yang terkuras saat melahirkan 
atau menyusui. Zat besi dan Kalsium merupakan dua unsur 

efektif dan penting bagi pertumbuhan bayi. Hal itu karena dua 
unsur ini merupakan unsur yang paling berpengaruh dalam 
pembentukan darah dan tulang sumsum. 

3. Kurma basah (ruthab) dapat mencegah terjadi pendarahan 
ketika melahirkan dan mempercepat proses pengembalian 
posisi rahim seperti sedia kala sebelum waktu hamil yang 
berikutnya. 
Hal ini karena dalam kurma segar terkandung hormon yang 
menyerupai hormon oxytocine yang dapat membantu proses 
kelahiran. Hormon oxytocine adalah hormon yang salah satu 
fungsinya membantu ketika wanita atau pun hewan betina 
melahirkan dan menyusui. 

4. Buah kurma, baik tamr maupun ruthab dapat menenangkan 
sel-sel saraf melalui pengaruhnya terhadap kelenjar gondok. 
Oleh karena itu, para dokter menganjurkan untuk 
memberikan beberapa buah kurma di pagi hari kepada anak-
anak dan orang yang lanjut usia, agar kondisi kejiwaannya 
lebih baik. 

5. Kurma juga mengandung salisilat yang dikenal sebagai 
bahan baku aspirin, obat pengurang rasa sakit dan demam, 
dan dapat mempengaruhi prostate gland (kelompok asam 
lemak hidroksida) yang merangsang kontraksi otot, 
menurunkan tekanan darah), sebagaimana yang disebutkan 
oleh Nurfi Afriansyah, staf penyelidik KIE Gizi Puslitbang gizi, 
Bogor. 

6. Kurma sangat dianjurkan sebagai hidangan untuk berbuka 
puasa. 
Gula dan air merupakan zat yang pertama kali dibutuhkan 
orang berpuasa setelah melalui masa menahan makan dan 
minum. Berkurangnya glukosa (zat gula) pada tubuh dapat 
mengakibatkan penyempitan dada dan gangguan pada 
tulang-tulang. Berkurangnya air dapat melemahkan dan 
mengurangi daya tahan tubuh. Kurma dapat menyuplai 
kekurangan ini. 
Berbeda dengan orang yang langsung berbuka dengan 
makanan dan minuman (berat) ketika berbuka. Padahal ia 
membutuhkan tiga jam atau lebih agar pencernaannya dapat 
menyerap zat gula tersebut. Oleh karena itu, orang yang 
menyantap makanan dan minuman ketika berbuka puasa 
tetap dapat merasakan fenomena kelemahan dan gangguan-
gangguan jasmani akibat kekurangan zat gula dan air. 

7. Buah kurma dapat mencegah stroke 
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Dalam makalah kesehatan dari Pusat Kesehatan Universitas 
Utara Malaysia disebutkan bahwa kurma dengan kandungan 
kaliumnya yang tinggi, mampu mengatur denyut nadi 
jantung, mengaktifkan kontraksi otot dan membantu 
mengatur tekanan darah, sehingga gangguan stroke dapat 
dicegah. 
Seperti yang diungkapkan juga oleh Dr. Louis Tobian, Jr., 
pakar penyakit darah tinggi dari Minnesota University, AS 
bahwa para peneliti membuat postulat hanya dengan makan 
satu jenis ekstra kalium (minimal 400 mg/hari) dapat 
menurunkan risiko terkena stroke sampai 40%. Itu artinya 
sama dengan makan tamr sekitar 65 gram saja atau setara 
dengan lima butir kurma ! 

8. Buah kurma mampu menetralisir asam 
Buah kurma adalah makanan terbaik untuk menetralisir zat 
asam yang ada pada perut karena meninggalkan sisa yang 
mampu menetralisir asam setelah dikunyah dan dicerna yang 
timbul akibat mengonsumsi protein seperti ikan dan telur. 
Hal itu karena mineral Kalsium dan Potasium yang 
dikandungnya. 

9. Vitamin A dalam kurma dapat memelihara kelembaban dan 
kejelian mata, menguatkan penglihatan, pertumbuhan 
tulang, metabolisme lemak, kekebalan terhadap infeksi, 
kesehatan kulit serta menenangkan sel-sel saraf. 

10. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah dalam Ath-Thibb An-
Nabawi menyebutkan bahwa kurma adalah buah, makanan, 
obat, minuman sekaligus gula-gula. 

 

*** 

11. Madu Lebah 

Tidak selamanya benar jika obat itu identik dengan rasa 
pahit. Madu, makanan paling manis di dunia ternyata 
mengandung nutrisi yang tidak ada bandingnya. Luar biasa! 
Seluruh manfaat pengobatan dapat diperoleh dari madu.  

Madu tidaklah mendapat perhatian dari para peneliti Barat 
selama beberapa dekade. Baru tahun-tahun akhir ini madu 
menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan Barat sebagai nutrisi 
pengobatan dan menjaga stamina. Padahal, para ahli kesehatan 
Islam sudah membahasnya sejak berabad-abad yang lalu. Salah 
satu ilmuwan Barat Jennifer Eddy, Profesor di The Wisconsin-

Madison University’s School of Medicine and Public Health, AS 
mengaku bahwa dia mulai mencoba terapi madu setelah segala 
pengobatan gagal. Sejak dia memakai madu, penggunaan semua 
jenis antibiotik (untuk luka diabetes) dia hentikan dan ternyata 
berhasil, Subhanallaah !!! 

 

Anjuran Berobat Dengan Madu 

Allah Ta’ala berfirman, 

Dan Rabb-mu mewahyukan kepada lebah, “Buatlah sarang-sarang 
di gunung-gunung, pohon-pohon, dan pada tempat-tempat yang 
dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah setiap buah-buahan dan 
tempuhlah jalan Rabbmu dengan mudah.” Dari perut lebah itu 
keluar cairan dengan berbagai warna, di dalamnya terdapat 
kesembuhan bagi manusia. Sungguh dalam yang demikian terdapat 
tanda-tanda kekuasaan (Allah) bagi kaum yang berpikir. (An-Nahl 
[16]: 68-69) 

Dalam Sunnah Nabi terdapat beberapa hadits yang 
diriwayatkan, menyebutkan tentang mancaat-manfaat madu serta 
menjelaskan pentingnya madu dalam penyembuhan. Diriwayatkan 
dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kesembuhan 
terdapat dalam tiga hal, yakni minuman madu, sayatan alat 
bekam, dan sundutan api. Aku melarang umatku berobat dengan 
sundutan api.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya: 5680) 
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Nabi SAW juga bersabda, “Jika di sebagian obat-obatan yang 
kalian gunakan terdapat kebaikan, maka itu terdapat dalam 
minuman madu, sayatan alat bekam, atau sundutan dengan api, 
tetapi aku tidak suka berobat dengan sundutan api.” (HR. AL-
Bukhari, dalam Shahih-nya: 5702) 

Seperti telah kita ketahui, madu dapat dihasilkan secara 
spesifik berdasarkan sumber nectar bunga. Hasil penelitian para 
ahli yang dipadukan dengan pengalaman langsung dari konsumen 
dan masyarakat penggemar madu, setiap jenis madu dari sumber 
nektar yang berbeda tersebut, ternyata memiliki manfaat dan 
khasiat yang berbeda pula. Walaupun demikian secara umum 
khasiat dan manfaat madu tersebut hampir sama. 

 

Urutan Kualitas Madu: Bukit, Pohon, Rumah Manusia 

Beberapa Jenis Madu dan Fungsinya 

Ternyata madu terbagi menjadi beberapa jenis berdasar sari 
bunga yang diambil lebah penghasilnya. Setiap jenis madu 
tersebut meskipun terlihat sama memiliki khasiat medis yang 
berbeda. 

1. Madu Bunga Kapuk Randu 

Khasiatnya : Meningkatkan nafsu makan, meningkatkan 
daya tahan tubuh, mengobati sariawan, mengobati luka bakar 
(dioles pada bagian yang luka), memperlencar fungsi otak. 

2. Madu Karet 

Madu ini berkhasiat : meningkatkan daya tahan tubuh, 
mengobati keputihan, mengobati gatal-gatal, mengobati alergi, 
memperlancar fungsi otak, mengobati lukar bakar (dioles pada 
bagian yang luka). 

3. Madu Bunga Kopi 

Berkhasiat : Meningkatkan daya tahan tubuh, membuat enak 
tidur, memperlancar fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles 
pada bagian yang luka) 

4. Madu Bunga Klengkeng/Sonokeling 

Berkhasiat : meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar 
urin/berkemih, memperkuat fungsi ginjal, mengobati sakit 
pinggang, mempercepat penyembuhan luka operasi, memperlencar 
fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles pada bagian yang luka). 

5. Madu Bunga Durian 

Berkhasiat : meningkatkan daya tahan tubuh, 
menghilangkan rasa mual, membuat enak tidur, memperlancar 
fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles pada bagian yang luka). 

6. Madu Bunga Rambutan 

Khasiatnya meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar 
urin, memperkuat fungsi ginjal, mengobati sakit pinggang, 
memperlancar fungsi otak, mengobati sakit maag, mengobati luka 
bakar (dioles pada bagian yang luka). 

7. Madu Bunga Appel/Jambu Air 

Khasiat dari madu ini : meningkatkan daya tahan tubuh, 
menghilangkan rasa mual, memperkuat kandungan bagi ibu 
hamil, memperlancar fungsi otak, membuat enak tidur, mengobati 
luka bakar (dioles pada bagian yang luka). 

8. Madu Bunga Mangga 

Khasiatnya : meningkatkan daya tahan tubuh, 
menghilangkan rasa mual, memperkuat kandungan bagi ibu 
hamil, memperlancar fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles 
pada bagian yang luka). 

9. Madu Bunga Kaliandra 

Madu ini berkhasiat : meningkatkan daya tahan tubuh, 
meningkatkan hormon, memperlancar pencernaan, mengobati 
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darah tinggi, membuat enak tidur, mengobati luka bakar (dioles 
pada bagian yang luka). 

10. Madu Lokal/Madu Multiflora/Madu Hutan 

Khasiatnya : meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati 
darah tinggi/darah rendah, membuat enak tidur, mengobati 
reumatik, memperlancar fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles 
pada bagian yang luka). 

11. Madu Bunga Mahoni/Jambu Mente 

Khasiat madu ini : meningkatkan daya tahan tubuh, 
mengobati sakit malaria, mengobati keputihan bagi wanita, 
memperlancar fungsi otak, mengobati luka bakar (dioles pada 
bagian yang luka), mengobati asam urat. 

12. Madu Pollen (Madu + Tepungsari Bunga) 

Madu ini berfungsi : meningkatkan daya tahan tubuh, 
meningkatkan hormon, menyuburkan peranakan, mengobati 
keputihan bagi wanita, menghaluskan muka dan menghilangkan 
jerawat (dioles pada bagian muka) serta menjadikan kulit muka 
tidak berkeriput, menghilangkan rasa letih yang berkepanjangan, 
memperlancar fungsi otak, mengobati penyakit darah tinggi dan 
jantung. 

13. Madu Super (Madu + Tepungsari Bunga + Royal Jelly) 

Fungsinya : meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan 
hormon, menyuburkan peranakan bagi wanita, sangat cocok 
dikonsumsi bagi pria dewasa, mengobati penyakit darah tinggi dan 
jantung, mengobati sel tubuh yang rusak, mempercepat 
penyembuhan luka operasi, mengendurkan bagian syaraf yang 
tegang, menghilangkan rasa letih yang berkepanjangan, 
memperlancar fungsi otak. 

14. Royal Jelly 

Fungsinya : meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan 
produksi hormon, menyuburkan peranakan, mengobati darah 
tinggi/darah rendah, memperlancar urin, memperkuat fungsi 
ginjal, mengobati sakit pinggang, mempercepat penyembuhan luka 
operasi, mengendurkan bagian syaraf yang tegang, mengobati 
organ tubuh yang rusak, menghilangkan rasa letih yang 
berkepanjangan, memperlancar fungsi otak, dapat dikonsumsi 
penderita diabetes. 

15. Tepungsari Bunga (Bee Pollen) 

Madu jenis ini memiliki khasiat : meningkatkan daya tahan 
tubuh, memperlambat proses penuaan dan menghaluskan kulit 
muka, menurunkan kolesterol, memperlancar fungsi pencernaan, 
mengobati asma, dapat dikonsumsi penderita diabetes. 

16. Propolis 

Khasiatnya : meningkatkan daya tahan tubuh terhadap 
serangan penyakit, membantu mengobati dan menjaga kulit dari 
masalah seperti jerawat, gatal-gatal, eksim dan lain-lain. Menjaga 
mulut tetap segar dan nyaman, membantu memperbaiki jaringan 
tubuh, menyejukkan radang tenggorokan dan masalah sinusitis, 
membantu mengobati penyakit maag, infeksi saluran pencernaan 
dan saluran kemih, dan lain-lain. 

 

Kehebatan Madu yang Terungkap Oleh Kedokteran Modern 

Manusia telah menggunakan madu untuk pengobatan, sejak 
zaman kuno. Salah satu mitos yang populer di masyarakat adalah 
bahwa para peternak lebah bisa hidup secara sehat dan berusia 
panjang, melebihi yang lain. 

Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Phytagoras hidup 
dalam usia lebih dari sembilan puluh tahun. Makanan pokoknya 
sehari-hari terdiri dari roti dan madu. Diskusi tentang madu 
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mendapat banyak perhatian dalam artikel-artikel yang 
dipublikasikan selama beberapa tahun belakangan ini di majalah-
majalah kedokteran yang terpercaya. Penulis akan mengutip 
sebagiannya sebagai berikut : 

 

1. Bakteri Tidak Mampu Melawan Madu 

Demikian judul sebuah artikel yang dipublikasikan di 
Majalah Dis Lancet Infect, bulan Februari 2003 M. Dalam artikel 
ini, Dr. Dixon menegaskan adanya kekuatan besar di dalam madu 
yang mampu mengalahkan bakteri, hingga bakteri-bakteri itu 
tidak mampu bertahan di hadapan madu. Penulis menganjurkan 
untuk menggunakan madu dalam mengobati berbagai jenis luka, 
termasuk luka bakar. 

Berbagai riset ilmiah menunjukkan bahwa karakteristik 
fisikawi dan kimiawi madu, misalnya tingkat keasaman dan 
pengaruh osmotic-nya, yang berperan dalam efektivitasnya 
membunuh bakteri. Di samping itu, madu memiliki spesifikasi anti 
proses peradangan. 

Hasil terakhir adalah bahwa madu melawan pembusukan 
oleh bakteri dan mempercepat pulihnya luka ; luka bakar, dan 
juga borok. 

2. Penggunaan Madu Sebagai Antiluka 

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan dalam majalah 
Ann Plast Surg, bulan Februari 2003 M, dilakukan penelitian 
terhadap 60 pasien berkebangsaan Belanda yang terkena 
bermacam-macam luka dalam, meliputi luka-luka menahun (21 
pasien), luka-luka kompleks (23 pasien), dan luka-luka memar 
yang parah (16 pasien). 

Para peneliti menyatakan bahwa penggunaan madu mudah 
dilakukan bagi semua pasien, kecuali satu orang, membantu 
pembersihan luka, dan tidak terjadi efek samping apa pun dari 
penggunaan madu dalam pengobatan luka-luka tersebut. 

Para peneliti menyarankan dalam sebuah artikel yang 
dipublikasikan dalam majalah Arch Surgery tahun 2000 M 
digunakannya madu untuk melindungi garis tepi luka-luka yang 
terjadi selama proses operasi pengangkatan tumor. 

3. Madu dan Luka Bakar 

Dalam rubrik “Luka Bakar” majalah Durns tahun 1996 M, 
telah dipublikasikan sebuah artikel tentang penggunaan madu 
untuk pengobatan luka bakar. Artikel tersebut menganjurkan 
penggunaan madu untuk luka bakar. 

4. Madu Kaya Kandungan Antioksidan 

Dalam studi yang dipublikasikan pada bulan Maret 2003 M 
di majalah Agric Food Chem, para peneliti membandingkan antara 
pengaruh konsumsi minuman jagung atau madu dengan takaran 
1,5 gr/kg berat badan terhadap efektivitas antioksidan. 
Kandungan plasma antioksidan fenolic telah bertambah dengan 
presentasi lebih tinggi setelah mengonsumsi minuman madu 
dibanding setelah mengonsumsi minuman jagung. Penelitian 
tersebut mengindikasikan bahwa antioksidan fenolic yang ada di 
dalam madu memiliki daya aktif tinggi serta bisa meningkatkan 
perlawanan tubuh terhadap tekanan oksidasi. 

5. Madu dan Kesehatan Mulut 

Profesor Amoln menegaskan dalam sebuah artikel yang 
dipublikasikan oleh majalah Dentgen pada bulan Desember 2001 
M, bahwa madu bisa memainkan peran penting dalam pengobatan 
penyakit-penyakit gusi, sariawan, dan berbagai gangguan mulut 
lainnya, hal itu disebabkan madu memiliki spesifikasi antibakteri. 

6. Madu dan Pengobatan Infeksi Selaput Lendir Akibat 
Radiasi 
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Dalam sebuah penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam 
majalah Support Care Cancer, pada bulan April 2003 M, telah 
dilakukan terhadap empat puluh pasien yang mengidap kanker di 
kepala dan leher dan mereka itu membutuhkan penyinaran (radio 
therapy). 

Para peneliti berkesimpulan bahwa pemberian madu secara 
lokal pada saat dilakukannya radioterapi merupakan metode 
terapi yang efektif, serta tidak memberatkan untuk mencegah 
terjadinya infeksi selaput lendir di mulut. 

7. Antara Madu Dengan Infeksi Lambung (Maag) dan Tukak 
Lambung 

Dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam majalah 
Pharmacolres tahun 2001 M, para peneliti menyatakan bahwa 
madu bisa membantu pengobatan infeksi lambung. Para peneliti 
juga melakukan penelitian lain tentang pengaruh madu alami 
terhadap bakteri yang terbukti bisa menyebabkan terjadinya tukak 
lambung atau infeksi lambung, yang dikenal dengan sebutan 
bakteri pylori. Diperoleh kejelasan bahwa pemberian cairan madu 
dengan konsentrasi 20% bisa melemahkan bakteri tersebut di 
piring percobaan. Penelitian ini telah dipublikasikan dalam 
majalah Tropgastroent tahun 1991 M. 

8. Madu Mencegah Terjadinya Radang Usus Besar (Colitis) 

Bisakah madu mencegah terjadinya radang usus besar pada 
tikus ? Itulah pertanyaan yang dilontarkan oleh para peneliti di 
Universitas Raja Saud di Kerajaan Saudi Arabia. Pertama-tama 
mereka menciptakan terjadinya infeksi calon pada tikus-tikus 
percobaan tersebut dengan melukai tikus-tikus itu menggunakan 
asam asetat, setelah tikus-tikus itu diberi madu, glukosa, dan 
fruktosa melalui mulut dan anus selama empat hari. Para peneliti 
berhasil mengetahui bahwa madu bisa berperan baik dalam 
melindungi calon dari luka-luka yang biasa ditimbulkan oleh asam 
asetat. 

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada orang yang datang 
kepada beliau, melaporkan bahwa saudaranya mengeluh sakit 
perut. Maka, beliau bersabda, “Minumkan madu kepadanya….” 
(HR. Muttafaqun Alaih) 

9. Madu dan Kulit Kepala 

Karena madu berkhasiat membunuh bakteri, sekaligus 
berfungsi sebagai antijamur dan antioksidan, serta memiliki 

kandungan gizi yang tinggi, maka seorang peneliti bernama Dr. 
Wailial telah melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui 
pengaruh madu dalam mengobati dermatitis (infeksi kulit)  karena 
minyak dan ketombe. 

Hasil-hasil penelitiannya dipublikasikan dalam majalah 
Eurjmealres pada tahun 2001 M. Dia telah mempelajari 31 pasien 
yang terkena infeksi kulit karena minyak yang kronis, yang 
mengenai kulit kepala, wajah, dan bagian depan dada. Mereka itu 
terdiri dari dua puluh orang pria dan sepuluh orang wanita, usia 
mereka berkisar antara 15-60 tahun. 

Penyakit-penyakit kulit yang ada pada mereka menimbulkan 
sisik-sisik putih di atas permukaan kulit yang kemerah-merahan. 
Para pasien diminta memakai cairan madu dengan konsentrasi 
90% (madu yang dicampur air hangat) dua hari sekali di bagian-
bagian yang terinfeksi di kepala dan wajah sambil diurut-urut 
pelan terus-menerus selama 2-3 menit. 

Madu tersebut dibiarkan selama kurang lebih tiga jam 
sebelum dicuci dengan air hangat. Para peneliti terus memonitor 
kondisi para pasien setiap hari, khususnya terkait dengan keluhan 
gatal, ketombe, dan rambut rontok. 

 

Terapi ini dilakukan selama empat pekan, ternyata masing-
masing pasien merespons baik sekali terapi ini. Gatal dan ketombe 
mereka hilang selama satu minggu, sedangkan penyakit-penyakit 
kulit sembuh dalam jangka waktu dua minggu. (Artikel Asaru al-
‘Asal Tatajalla fi Ath-Thibbi Al-Hadits, Dr. Hassan Syamsu Basya, 
Hai’atu Al-I’jazi Al-‘Ilmi fi Al-Qur’an wa As-Sunnah, edisi kelima 
belas, 1424 H) 
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Benarkah firman Allah Ta’ala, “Dari perut lebah itu keluar 
minuman yang beraneka ragam warnanya, di dalamnya terdapat 
kesembuhan bagi manusia.” (An-Nahl [16]: 69) 

10. Madu dan Pengobatan Kencing Manis 

Madu bisa menurunkan kadar gula di dalam darah para 
pengidap penyakit diabetes. Bukti-bukti menguatkan bahwa di 
dalam madu terdapat unsur oksidan yang menjadikan asimilasi 
gula lebih mudah di dalam darah, sehingga kadar gula tersebut 
tidak terlihat tinggi. 

Madu merupakan nutrisi kaya vitamin B1-B5-C, dan para 
pengidap diabetes sangat membutuhkan vitamin-vitamin ini. 
Madu mengandung kurang lebih seratus unsur berbeda yang 
tergolong sangat penting bagi tubuh manusia, khususnya bagi 
para pengidap diabetes. Manfaat madu ini bisa dipastikan 
berfungsi bila penyebab kencing manis bukanlah ketiadaan insulin 
sama sekali, melainkan sulitnya menstimulasi sel-sel yang 
memproduksi insulin di dalam darah.  

Dalam kondisi seperti ini, sesendok kecil madu-harap 
diperhatikan supaya madu yang diminum benar-benar alami, 
tanpa campuran makanan lebah yang disediakan oleh para 
peternak madu, misalnya gula dan jeruk yang biasa mereka 
sediakan untuk makanan lebah-akan menambah cepat dan besar 
kandungan gula dalam darah, sehingga akan menstimulasi sel-sel 
pankreas untuk memproduksi insulin.  

Tapi, pengidap kencing manis harus melakukan analisis 
darah sebelum dan sesudah meminum madu, untuk menentukan 
takaran yang diperbolehkan untuknya di bawah pengawasan 
dokter. 

 

Tips Membedakan Madu Asli/Palsu 

Kebutuhan madu di Indonesia semakin meningkat. Padahal 
produksi madu dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat Indonesia, oleh karena itu banyak 
produsen nakal yang mengklaim bahwa roduk madunya itu asli 
padahal palsu. 

Ada 3 cara ampuh untuk membedakan antara madu asli 
dengan madu palsu : 

1. Isikan madu ke gelas sampai terisi 1/3 gelas. Kemudian 
tuangkan air putih sampai penuh ke dalam gelas, lalu di aduk. 
Jika Madu tersebut : 
� Asli, maka air campuran tersebut akan berwarna keruh 

(cokelat), ini disebabkan karena madu masih mengandung 
sari bunga. 

� Palsu, maka campuran tersebut akan berwarna agak bening 
(agak kuning). 

2. Tuang madu ke dalam satu sendok makan hingga ½ atau ¾ 
nya, kemudian panaskan sendok yang terisi madu tersebut di 
atas lilin. Jika Madu tersebut : 
� Asli, maka jika sudah mendidih madu tersebut akan 

mengeluarkan busa, kemudian busa dan madu tersebut 
pasti akan tumpah meleleh keluar dari sendok. Kemudian 
setelah dingin, aduk-aduk madu tersebut menggunakan lidi 
dan jika madu tersebut diangkat dengan lidi masih terasa 
lembut, tidak terbentuk kawat tipis seperti gulali. 

� Palsu, maka jika sudah mendidih madu tersebut akan 
mengeluarkan busa, kemudian busa dan madu tersebut 
tidak akan tumpah meleleh keluar dari sendok. Kemudian 
setelah dingin aduk-aduk madu tersebut menggunakan lidi 
dan jika madu tersebut diangkat dengan lidi dia akan terasa 
agak keras dan akan membentuk kawat tipis. 

3. Siapkan toples gelas (misal toples bekas selai). Isi potongan 
ikan mentah ke dalam toples dan rendam dengan madu. 
Jika Madu tersebut : 
� Asli, maka setelah 2 minggu potongan ikan tersebut akan 

menciut/susut dari bentuk aslinya dan tidak membusuk. 
� Palsu, maka setelah 2 minggu potongan ikan tersebut tidak 

menciut alias masih dalam bentuk semula dan akan 
mengeluarkan bau menyengat. 

 

*** 
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12. Semangka (Citrullus Vulgaris C) 

 

Siapa tak kenal semangka, buah manis berair ini 
kesegarannya tak pernah diragukan. Buah asal gurun Kalahari 
Afrika ini pertama kali dipanen 5000 tahun yang lalu di Mesir, dan 
menurut kepercayaan nenek moyang saat itu, buah ini dipakai 
untuk penguburan raja-raja agar roh mereka mendapat nutrisi di 
alam baka. Perbuatan yang sia-sia karena penghuni kubur tidak 
membutuhkan nutrisi semacam itu. 

Semangka Dalam Literatur Islam 

Dalam literatur Islam, banyak ditemui riwayat yang 
menyatakan bahwa Nabi SAW juga mengonsumsi buah semangka. 
Di antaranya hadits dalam Shahih Al-Jami’ yang diriwayatkan oleh 
Abu Dawud dan At-Tirmidzi bahwa Nabi SAW pernah memakan 
buah semangka yang dicampur dengan kurma muda masak, 
beliau bersabda, 

Suhu panas buah ini dapat dinetralisir suhu dinginnya buah ini. 

Sahabat Ibnu Abbas juga berkata tentang buah ini, 
“Semangka mengandung makanan, minuman dan wewangian; 
membersihkan kantung kemih dan perut. Membantu proses 

bersetubuh, membersihkan ulit dan menghilangkan gangguan 
pencernaan.” 

Manfaat Semangka dari Medis Modern 

Daging buah semangka ternyata rendah kalori dengan 
kandungan air cukup banyak. Hampir sebanyak 93,4% buah 
semangka merupakan air. Selain itu semangka juga mengandung 
protein, karbohidrat, lemak, serat, dan abu. Juga mengandung 
asam amino sitrullin (C6H13N3O3), asam aminoasetat, asam malat, 
asam fosfat, arginin, betain, likopen, karoten, bromin, natrium, 
kalium, silvit, lisin, fruktosa, dekstrosa, dan sukrosa. 

Komponen 
Gizi 

Kadar Per 
100 Gram 

 Komponen Gizi 
Kadar 
Per 100 
Gram 

Air (g) 91,51  
Thiamin (Vit B1) 
(mg) 

0,08 

Energi (kkal) 32  
Riboflavin (Vit B2) 
(mg) 

0,02 

Protein (g) 0,62  
Niacin (Vit B3) 
(mg) 

0,2 

Lemak total 
(g) 

0,43  
Pantothenic acid 
(Vit B5) (mg) 

0,212 

Karbohidrat 
(g) 

7,18  Vitamin B6 (mg) 0,144 

Serat total (g) 0,5  
Folate (Vit B9) 
(mkg) 

2,2 

Besi (mg) 0,17  Vitamin A (mkg) 37 

Kalsium (mg) 8  Vitamin E (mg) 0,15 

Magnesium 
(mg) 

11    

Fosfor (mg) 9    

Kalium (mg) 116    

Seng (mg) 0,07    

Vitamin C 
(mg) 

9,6    
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Dari penelitian modern, zat-zat tersebut ternyata memiliki 
banyak manfaat, di antaranya ; 

1. Pemberantas Kanker dan Obat Awet Muda 

Zat likopen, salah satu komponen karotenoid, dalam 
semangka ternyata berguna sebagai antioksidan pencegah 
penuaan dini dan kanker. Sebagai antioksidan, likopen mampu 
memerangi radikal bebas jauh lebih ampuh dibandingkan 
antioksidan lainnya, seperti vitamin C dan E. setiap satu molekul 
likopen mampu menghabisi beberapa molekul radikal bebas 
sekaligus. 

Radikal bebas merupakan hasil samping metabolisme. Setiap 
saat tubuh menghasilkan radikal bebas. Berbeda dari molekul lain 
yang stabil karena atom-atomnya saling berpasangan, radikal 
bebas selalu ‘‘radikal’’, atom ini selalu kelayapan berburu mangsa 
berupa oksigen. 

Kurang ajarnya, radikal bebas ini lebih suka menyerobot 
‘‘istri” orang dengan mempreteli oksigen dalam sel, yang 
sesungguhnya sudah memiliki pasangan tetap, daripada mencari 
sendiri oksigen bebas. Akibatnya, kesegaran sel menyusut, layu, 
dan aus. Jika perusakan sel oleh radikal bebas berlangsung tak 
terkendali, baik karena pola makan yang kacau, polusi, atau 
pikiran negatif, kekebalan tubuh akan menurun. 

Kerusakan sel akibat ulah radikal bebas ini dapat teramati 
secara fisik, seperti kulit kering, suram, kendur dan berkurang 
kekenyalannya. Jika rajin makan semangka, likopennya akan 
melumpuhkan radikal bebas tersebut sebelum sempat beraksi. 
Bahkan, likopen dibantu zat antioksidan lain dalam semangka, 
yakni betakaroten, mampu menyegarkan kembali sel-sel layu yang 
sudah terlanjur dirusak oleh radikal bebas. 

2. Pengganti Viagra, Pembangkit Gairah Pria 

Likopen dalam semangka ternyata meningkatkan kesuburan 
dan membantu membangkitkan gairah seksual pria. Warna merah 
pada semangka menunjukkan tingginya kadar likopen, begitu pula 
pada buah tomat merah. Di samping itu penelitian juga 
menunjukkan bahwa senyawa sitrulin dalam semangka, memiliki 
efek afrosidiak yang sama hebatnya dengan viagra, tapi sama 
sekali tanpa efek samping. Senyawa asam amino sitrulin dapat 
meningkatkan produksi nitroksida, yang berperan pada 
kemampuan ereksi pria. Sitrulin mudah diserap tubuh sehingga 

konsentrasi maksimum di dalam darah lebih mudah dicapai. Oleh 
karena itu, makan semangka merah lebih disarankan daripada 
semangka kuning. 

 

Semangka, Obat Kuat Alami ! 

Pada percobaan yang 
dilakukan All India Institute of 
Sciences New Delhi terhadap 
30 pasangan tidak subur, 
khususnya terhadap laki-laki 
dari pasangan tersebut yang 
berusia 23-45 tahun, 
menunjukkan bahwa 
semangka mampu 
memperbaiki kualitas sperma. 
Pasangan ini memiliki masalah 
dengan sperma, yakni 

jumlah sperma terbatas, struktur sperma tidak normal, dan 
pergerakannya lamban. Dua kali dalam sehari mereka diberi 
makanan kaya likopen yang masing-masing menyumbangkan 20 
mg likopen (setara ½ bagian semangka) selama 3 bulan terus-
menerus. Hasilnya, setelah 3 bulan menjalani terapi, rata-rata 
jumlah sperma mereka meningkat 67%, struktur sperma 
mengalami perbaikan sebanyak 63%, dan kegesitan sperma 
melonjak 73%. Yang mengejutkan, 6 (enam) di antara laki-laki 
yang tadinya tidak subur tersebut ternyata sukses menghamili 
istrinya. 

3. Menurunkan Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

Buah semangka sangat banyak manfaatnya, di antaranya 
baik untuk pengidap hipertensi. Hal ini karena kandungan air dan 
kaliumnya yang tinggi bermanfaat untuk menetralisasi tekanan 
darah. Selain itu, senyawa aktif kukurbositrin pada bijinya dapat 
memacu kerja ginjal dan menjaga tekanan darah agar tetap 
normal. 

4. Membantu Menurunkan Berat Tubuh 

Jika Anda sedang diet, maka semangka adalah teman baik 
Anda. Buah ini bebas lemak dan memiliki kombinasi kadar gula 
terbatas dan kadar air berlimpah. Apalagi, buah yang satu ini 
bersifat cepat mengenyangkan di dalam lambung. 
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5. Pelancar Air Seni 

Sitrulin dan arginin dalam semangka berperan dalam 
pembentukan urea di hati dari ammonia dan CO2, sehingga 
keluarnya urin meningkat. 

6. Penurun Demam 
7. Ampuh Mencegah Sariawan 

Hal ini karena vitamin yang ada dalam buah semangka. 

*** 

 

13. Buah Tin (Ficus carica) 

 

Buah surga, begitu nama populer 
buah tin, berasal dari Asia Barat Daya 
dan wilayah mediteran bagian timur 
(dari Yunani hingga Afghanistan). Buah 
tin termasuk jajaran buah senior yang 
dikenal manusia, karena sudah dikenal 
manusia sejak beribu-ribu tahun yang 
lalu. Pohon tin menyerupai pohon 
sikamore, berwarna keabu-abuan. Buah 
yang pertama kali dibudidayakan 
manusia ini pernah ditemukan dalam 
bentuk fosil dengan umur 9.400-9.200 
SM di lembah Jordan, 13 km utara 
Jericho. Manusia memanfaatkannya 
sejak dulu karena banyaknya manfaat 
yang bisa diambil. 

Sekarang buah tin sudah diproduksi dalam jumlah massal. 
Negara penghasil buah tin terbesar adalah Turki kemudian Mesir. 
Selain itu, buah tin juga ditanam di sebagian besar negara-negara 
Arab lainnya termasuk Syam (Siria, Palestina, Libanon, dan 
Yordania). Buah tin dapat dimakan saat segar, kering ataupun 
dibuat selain, namun kebanyakan diproduksi dalam bentuk 
kering. 

 

Komposisi Gizi Buah Tin 

Kebutuhan buah tin selalu meningkat karena manfaat dan 
nutrisi yang dikandungnya. Selain karbohidrat buah tin juga 

mengandung protein 1,4%, lemak 0,4%, glukosa 19,6%, sodium, 
potasium, kalsium, magnesium, zat besi, tembaga, fosfor, yodium, 
dan vitamin A, B dan C. Maka tak heran jika buah keabu-abuan 
ini selain sebagai bahan makanan juga berfungsi sebagai 
pelindung dan obat penyembuh. 

Dalam setiap 100 gram buah tin akan didapatkan nutrisi 
sebagai berikut : 

Komponen 
Gizi 

Kadar 
Per 
100 
Gram 

 
Komponen 
Gizi 

Kadar 
Per 
100 
Gram 

Energi 
(kkal) 

250 
 

Seng (mg) 0,55 

Protein (g) 3,30  Vitamin C (mg) 1,2 

Lemak total 
(g) 

0,93 
 Thiamin (Vit 

B1) (mg) 
0,085 

Karbohidrat 
(g) 

63,87 
 Riboflavin (Vit 

B2) (mg) 
0,082 

Serat total 
(g) 

9,8 
 Niacin (Vit B3) 

(mg) 
0,619 

Gula total 
(g) 47,92 

 Asam 
Pantothenic 
(Vit B5) (mg) 

0,434 

Kalsium 
(mg) 

162 
 Vitamin B6 

(mg) 
0,106 

Besi (mg) 
2,03 

 Folate (Vit B9) 
(mkg) 

9 

Magnesium 
(mg) 

68 
 

  

Fosfor (mg) 67    

 

Buah Tin Dalam Kedokteran Islam 

Allah SWT telah memuliakan pohon tin ini, dengan 
menyebutnya di dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman, 
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Demi (buah) tin dan (buah) zaitun. Dan demi bukit Sinai dan demi 
kota (Mekah) ini yang aman. (At-Tin [95] : 1-3) 

Di antara khasiat medis dari 
buah tin adalah ia dapat 
menghilangkan batu ginjal dan 
kencing batu dalam kandung 
kemih, serta sebagai penawar 
berbagai jenis racun. Disebutkan 
dari riwayat Abu Dar’da, ‘‘Suatu 
ketika dihadiahkan kepada Nabi 
SAW satu nampan buah itu, 
kemudian Rasulullah bersabda, 

 ‘Makanlah kalian,’ dan beliau juga memakannya. Selanjutnya 
beliau berkata, ‘Seandainya engkau bertanya, ‘Apabila ada buah 
yang diturunkan dari surga, tentu aku akan berkata, ‘Ya inilah 
buahnya (buah tin), karena buah di surga itu tidak ada bijinya.’ 
Maka makanlah kalian daripadanya, karena sesungguhnya ia 
dapat menghentikan (darah) penyakit wasir dan bermanfaat 
(menyembuhkan) penyakit encok (rematik)’.’’ 

Buah tin dapat memperlancar air seni, menyembuhkan TBC, 
memperlancar aliran darah dihati dan limpa, serta menjaga 
keseimbangan ginjal dan kandung kemih. Buah tin sangat 
bermanfaat apabila dikonsumsi sebelum sarapan pagi, ia juga 
bermanfaat dalam membuka saluran-saluran sistem pencernaan. 

Disebutkan di dalam Tadzkirah, Dawud Al-Anthoki, bahwa 
daun-daun pohon tin berkhasiat sebagai pembalut luka menganga 
yang telah bernanah dan panu. Buah tin dicampur dengan tepung 
gandum dan sikamore yang telah dimasak, dijadikan sebagai 
pembalut luka bengkak. Buah tin yang sudah kering dapat 
dijadikan tepung, kemudian dimakan sebelum sarapan untuk 
mengobati peradangan yang terjadi pada tenggorokan. Buah tin 
juga dapat dibuat sebagai obat kumur (penghilang serak) ketika ia 
direbus bersama kulit buah delima. 

Buah tin bermanfaat pula memperlancar dan memperbanyak 
produksi air susu ibu, mengingat kandungan gizinya yang tinggi. 
Buah tin, merupakan obat yang paling berkhasiat untuk 
mengobati dan menanggulangi sembelit yang menahun (tak 
kunjung sembuh). 

Buah tin yang telah direndam berkhasiat mengobati 
hipertensi (tekanan darah tinggi), anemia (tekanan darah rendah), 
encok, dan infeksi pada lambung dan usus dua belas jari. 
Demikian pula telah teruji secara klinis, tentang khasiat dari buah 
tin untuk ibu-ibu hamil dan menyusui. 

*** 

 

14. Zaitun (Olea europaea) 

 

Zaitun, pohon tahunan 
berbentuk kecil hijau ini 
tumbuh subur di daerah 
Palestina. Pohon yang 
bunganya mirip lonceng ini 
mulai berbuah saat 
berumur lima tahun dan 
dapat hidup hingga ribuah 
tahun, sehingga yang 
tadinya perdu telah 
menjadi pohon besar. 

Pohon zaitun yang berumur 2000-an tahun pernah 
ditemukan di Palestina. 

Minyak zaitun lebih sering dikenal masyarakat umum 
dibanding pohonnya, meskipun tangkai zaitun berdaun sering 
dipakai sebagai lambang perdamaian dan telah lama menjadi 
bagian kebudayaan Barat. Minyak zaitun atau biasa disebut olive 
oil didapat dari ekstrak buah zaitun yang sudah tua. 

Banyak manfaat dari pohon zaitun ini. Selain buahnya yang 
enak, kayu dari pohon zaitun juga sangat bagus, keras dan indah. 
Kayu pohon zaitun sangat kuat untuk mihrab masjid, mimbar dan 
gagang pedang. Daun-daun pohon zaitun dirangkai indah menjadi 
mahkota-mahkota para ksatria dan syuhada’. Dari minyak zaitun 
dibuatlah bahan bakar, yang tampak di dalamnya cahaya yang 
sangat terang nan indah. Selain untuk dimakan, buah zaitun juga 
digunakan sebagai penyedap makanan. Minyak ini dapat 
digunakan sebagai bumbu salad dan belakangan banyak 
digunakan untuk bahan kosmetik yang dapat menjaga 
kelembaban dan kekencangan kulit sehingga diyakini dapat 
menjadikan kulit awet muda. 
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Minyak Zaitun Hasil Industri 

Jika Anda membeli minyak zaitun perhatikan jenis yang 
tercantum di label botol atau wadahnya. Meskipun begitu, tidak 
semua kemasan minyak zaitun mencantumkannya. 

1. Virgin, merupakan minyak zaitun murni tanpa campuran 
bahan-bahan kimia apapun 

2. Refined, merupakan minyak zaitun yang sudah diberi bahan 
kimia tambahan agar rasa dan kandungan asamnya tidak 
terlalu kuat. 

3. Pomace olive oil, minyak zaitun yang dihasilkan dari pelarutan 
bahan kimia dan ditambah dengan pemanasan. 

 

Islam Memandang Zaitun 

Tentang buah zaitun Allah SWT pun telah memuliakannya 
dengan menyebtnya di dalam  Al-Qur’an : 

Demi (buah) tin dan (buah) zaitun, dan demi bukit Sinai dan demi 
kota (Mekah) ini yang aman.     (At-Tin [95] : 1-3) 

 

Dan Dia-lah yang menurunkan 
air hujan dari langit, lalu Kami 
tumbuhkan dengan air itu 
segala macam tumbuh-
tumbuhan maka Kami 
keluarkan dari tumbuh-
tumbuhan itu tanaman yang 
menghijau. Kami keluarkan 
dari tanaman yang menghijau 
itu butir yang banyak ; dan 
dari mayang korma mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai,  

dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan 
delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya 
di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) 
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-
tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Al-An’am) 
[6] : 99) 

Selain itu Allah juga menyebut pohon zaitun sebagai pohon 
yang memiliki keberkahan, seperti yang disebutkan oleh Allah di 
dalam Al-Qur’an, yang artinya, ‘‘…yang dinyatakan dengan 
minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun 

yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di 
sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir 
menerangi, walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas 
cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya 
siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-
perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.’’ (An-Nur [24] : 35) 

Di tempat lain Allah SWT juga berfirman, ‘‘Dia-lah yang telah 
menurunkan air hujan dari langit untuk kamu sekalian, 
sebagiannya menjadi minuman dan sebagainya (menyuburkan) 
tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu 
menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu sekalian 
dengan air hujan itu tanam-tanaman : zaitun, kurma, anggur dan 
segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 
memikirkan.’’ (An-Nahl [16] : 10-11) 

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah 
SAW bersabda, ‘‘Makanlah minyak zaitun (sebagai lauk dari roti) da 
minyakilah (rambut kepala) dengannya, karena sesungguhnya ia 
merupakan pohon yang (banyak) barakahnya.’’ (HR. Al-Baihaki 
dan Ibnu Majah) 

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, ‘‘Jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk 
kalian dan minyakilah (rambut kepala) kalian dengannya, karena 
sesungguhnya minyak tersebut berasal dari pohon (zaitun) yang 
penuh berkah.’’ (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) 

Di antara khasiat-khasiat minyak zaitun yang paling mujarab 
adalah bahwa ia dapat menghilangkan kerutan-kerutan pada 
wajah, dengan cara mengolesi wajah dengan minyak zaitun pada 
pagi dan sore hari, secara teratur. Minyak zaitun juga 
dimanfaatkan di musim dingin untuk menyembuhkan kaki dan 
tangan yang pecah-pecah, dengan cara mengoleskannya pada 
bagian yang sakit, kemudian mendiamkannya selama kurang lebih 
2 jam. Adapun pada musim panas, maka minyak zaitun juga 
dapat digunakan untuk menghilangkan peradangan-peradangan 
dan rasa nyeri (seperti terbakar) akibat panasnya sengatan sinar 
matahari.  

Dawud Al-Anthoki menuturkan di dalam At-Tadzkirah li Ulil 
Al-Bab, seputar khasiat pohon zaitun, sebagai berikut, ‘‘Buah 
zaitun itu berkhasiat untuk menguatkan lambung, membuka dan 
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memperlancar penyumbatan-penyumbatan pada pembuluh darah 
dan meremajakan warna kulit. Buah zaitun juga diidentifikasi 
sebagai obat penawar bagi bermacam penyakit hati. Adapun buah 
zaitun yang masak nan ranum, itu lebih berkhasiat lagi.  

 

Sementara daun-daun dari pohon 
zaitun, apabila dikunyah dapat 
menghilangkan kerusakan pada gusi, 
penyakit sariawan, dan bengkak-
bengkak pada tenggorokan (granulasi). 
Dan apabila direndam, kemudian 
dibalutkan dengan perban, maka akan 
sangat berkhasiat untuk mengobati 
bisul dan bengkak-bengkak. 

Zaitun, ada yang berwarna hijau, dan yang berwarna hitam. 
Keduanya memiliki khasiat dan faedah yang begitu banyak 
jumlahnya. Banyak masyarakat yang membuat asinan dari buah 
zaitun, baik yang berwarna hijau maupun yang hitam, dengan 
menggunakan garam selama kurang lebih 21 hari atau hingga 1 
bulan, selanjutnya dimakan bersama dengan makanan lain, untuk 
menambah gizi dan meningkatkan nafsu makan.’’ 

Sedangkan menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Za Al-
Ma’ad beliau menyebutkan bahwa minyak zaitun bermanfaat 
untuk membebaskan racun dan mengeluarkan cacing, 
menghaluskan kulit dan mencegah tumbuhnya uban, serta 
mengobati luka bakar dan menguatkan gusi. 

Komposisi Gizi Minyak Zaitun 

Minyak zaitun telah diketahui banyak mengandung manfaat. 
Jika diteliti lebih lanjut hal itu karena kandungan beberapa zat 
gizi yang ada di dalamnya. 

Khasiat Zaitun Ditinjau dari Medis Modern 

1. Meningkatkan Metabolisme 

Makan ½ cangkir buah zaitun setiap hari dapat mencegah 
kegemukan. Khasiat ini berasal dari lemak tak jenuh tunggal yang 
mempercepat pembakaran lemak dan mencegah gula diubah 
menjadi lemak. Selain itu, dalam British Journal of Nutrition 
dijelaskan bahwa asam lemak tak jenuh tunggal ternyata dapat 
menstimulasi cholecysto, sejenis hormon penekan nafsu makan 
yang mengirim sinyal kenyang ke otak. 

2. Merevitalisasi Sistem Imun 

Zaitun kaya dengan vitamin E larut lemak, yang melindungi 
sel-sel dari radikal-radikal bebas yang berbahaya. Antioksidan ini 
menguatkan sistem imun, mengurangi penyakit seperti pilek dan 
flu sampai 30%, begitu menurut para periset di Tufts University di 
Boston. 

3. Menghaluskan Kulit 

Makan buah zaitun yang merupakan sumber terkaya asam 
oleat, membantu mengurangi tampilan garis-garis halus. Asam 
lemak ini dapat mengenyalkan kulit dan melindungi elastin kulit 
dari kerusakan. 

4. Meningkatkan Sirkulasi Darah 

Zaitun adalah sumber istimewa dari polyphenols, senyawa 
antioksidan yang membantu mencegah penggumpalan darah yang 
berbahaya. Sebuah studi dalam Journal of American College of 
Cardiology mengaitkan senyawa ini dengan peningkatan kadar 
nitric oxide, molekul jantung sehat yang meningkatkan pelebaran 
pembuluh dan aliran darah. 

5. Mengurangi Kolesterol Berbahaya 

Berbagai riset membuktikan adanya fakta yang tidak 
menyisakan keraguan lagi, bahwa minyak zaitun menurunkan 
total kadar kolesterol dan kolesterol berbahaya, tanpa mengurangi 
kandungan kolesterol yang bermanfaat. 

6. Mengurangi Risiko Terjadinya Penyumbatan (Trombosit) 
dan Penebalan (Arteriosklerosis) Pembuluh Darah 

Dalam sebuah kajian yang dipublikasikan pada bulan 
Desember tahun 1999 M di majalah AMJ CLIN NUTRL para 
peneliti menyatakan bahwa nutrisi yang kaya kandungan minyak 
zaitun bisa mengurangi pengaruh negatif lemak dalam makanan 
terhadap terjadinya pembekuan darah, dan selanjutnya 
mengurangi terjadinya penebalan pembuluh nadi jantung. 

7. Menurunkan Angka Kematian 

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam majalah Lants yang 
terkenal pada 20 Desember 1999 M, menunjukkan bahwa negara 
paling miskin di Eropa, yaitu Albania, yang berpenduduk muslim, 
memiliki keistimewaan sedikit angka kematian di sana. Angka 
kematian di Albania di kalangan pria adalah 41 orang dari setiap 
100.000 orang, separuh dari keadaan di Inggris. Ternyata setelah 
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ditelusuri, hal itu dipengaruhi oleh konsumsi minyak zaitun dalam 
makanan para penduduk Albania. 

8. Mengurangi Pemakaian Obat-obatan Penurun Tekanan 
Darah Tinggi 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Aldovaroro di 
Universitas Napoli Italia dan di publikasikan dalam majalah 
Archives of Internal Medicine, tanggal 27 Maret 2000 M, telah 
diadakan studi terhadap 32 pasien yang terkena penyakit tekanan 
darah tinggi dan mereka itu mengonsumsi obat-obatan untuk 
darah tinggi. Hasil studi menunjukkan penurunan tekanan darah 
dalam kadar 7 poin di kalangan mereka yang mengonsumsi 
minyak zaitun. 

9. Mengurangi Serangan Kanker 

Para peneliti menyatakan bahwa sebab menurunnya rasio 
kematian akibat serangan kanker di Laut Putih Tengah adalah 
karena makanan penduduk negeri tersebut mengandung minyak 
zaitun sebagai sumber utama lemak, di samping mengandung 
sayur-sayuran, buah-buahan, dan kol. 

10. Mencegah Timbulnya Kanker 

Prof. Asman, ketua Akademi STudi Arteriosclerosis di 
Universitas Monstar, Jerman yang merupakan peneliti paling 
menonjol di dunia di bidang kedokteran dan arteriosclerosis, 
berkata, ‘‘Pengonsumsian minyak zaitun bisa melindungi tubuh 
dari serangan sejumlah kanker lainnya, di antaranya kanker 
colon, kanker rahim, kanker ovarium, sekalipun jumlah studi ini 
masih terlalu minim.’’ 

11. Mengobati Kanker Payudara 

Sebuah studi yang dipublikasikan 
di bulan November 1955 dan 
dilakukan terhadap 2.564 wanita 
yang terkena kanker payudara, 
menegaskan bahwa ada korelasi 
terbalik antara kemunginan 
terjadinya kanker payudara 
dengan pengonsumsian minyak 
zaitun, dan bahwa banyak 
mengonsumsi minyak zaitun 
memberikan andil dalam 

melindungi seseorang dari serangan kanker payudara. Sebuah 
studi yang dipublikasikan dalam majalah Archives of Internal 
Medicine edisi Agustus 1988 M menegaskan bahwa 
pengonsumsian sesendok makan minyak zaitun setiap hari bisa 
mengurangi bahaya terjadinya kanker payudara sampai pada 
kadar 45%. 

12. Dapat Mengobati Kanker Rahim 

Majalah kanker Inggris di bulan Mei 1996 M memublikasikan 
sebuah studi terhadap 145 wanita Yunani yang terkena kanker 
rahim. Para peneliti mengorelasikan antara wanita-wanita yang 
terkena kanker rahim tersebut dengan wanita-wanita yang banyak 
mengonsumsi minyak zaitun. Ternyata wanita yang mengonsumsi 
minyak zaitun lebih sedikit yang terkena kanker rahim. 
Kemungkinan terjadinya kanker pada mereka turun sampai 26%. 

13. Dapat Mengobati Kanker Lambung 

Sejumlah studi ilmiah modern menunjukkan bahwa 
mengonsumsi minyak zaitun secara teratur bisa mengurangi 
terjadinya kanker lambung. Tapi masih diperlukan berbagai studi 
ilmiah lanjutan mengenai hal ini. 

14. Dapat Mengobati Kanker Colon 

Ada juga beberapa studi yang menunjukkan bahwa 
pengonsumsian berbagai buah, sayur-mayur, dan minyak zaitun, 
memainkan peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan 
kanker colon. 

15. Mengurangi Timbulnya Tukak Lambung 

Dr. Samut, dari Universitas Harvard Amerika, menyampaikan 
sebuah studi dikongres terakhir Organisasi Penyakit Sistem 
Pencernaan Amerika yang diadakan pada bulan Oktober 2000 M. 
Dr. Samut menegaskan bahwa gizi yang terkandung dalam minyak 
zaitun bisa memiliki pengaruh positif dalam melindungi tubuh dari 
kanker lambung dan mengurangi timbulnya penyakit tukak 
lambung. 

16. Berkhasiat Layaknya ASI 

Dalam sebuah studi terhadap 40 wanita menyusui yang 
dipublikasikan di bulan Februari 1996 M di Universitas Barcelona, 
Spanyol menemukan bahwa kebanyakan lemak yang terkandung 
dalam ASI termasuk jenis lemak yang berantai tunggal. Jenis 
lemak ini dikategorikan sebagai lemak terbaik yang seharusnya 
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dikonsumsi oleh manusia, dan itulah jenis lemak yang terkenal 
terdapat dalam minyak zaitun. 

17. Mengurangi Peradangan Sendi 

Majalah AMJ CLIN NUTR edisi November 1999 M, 
memublikasikan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 145 
pasien pengidap sakit persendian semacam arthritis di Yunani 
Utara. Mereka dikorelasikan dengan 108 orang yang sehat. Dalam 
penelitian ini terlihat bahwa pengonsumsian minyak zaitun bisa 
memberikan andil dalam melindungi tubuh dari terjadinya 
penyakit ini. 

18. Membunuh Kutu Kepala 

Beberapa studi yang dilakukan di beberapa Universitas dan 
Akademi di Amerika, tentang kutu kepala, menunjukkan bahwa 
penggunaan minyak zaitun sebagai minyak rambut yang terkena 
kutu, dalam beberapa jam saja bisa membunuh kutu yang ada di 
kepala. 

 

 

 

 

 

KetigaKetigaKetigaKetiga    

RAMUAN HERBAL DAN 

PERTOLONGAN PERTAMA SAAT SAKIT 

 

1. Demam 

Demam merupakan gejala dari suatu penyakit. Penyakit 
infeksi seperti demam berdarah, tifus, malaria, peradangan hati, 
dan penyakit infeksi lain merupakan contoh penyakit yang sering 
mempunyai gejala demam. Seseorang dikatakan mengalami 
demam apabila suhu badan lebih dari 37,8oC. Demam yang sangat 
tinggi antara 39,4-41,1oC dapat menyebabkan halusinasi, 
kebingungan, mudah marah, bahkan kejang-kejang. 

Pada dasarnya tubuh manusia memiliki hipotalamus anterior 
di otak yang bertugas mengatur agar suhu tubuh stabil (termostat) 
berkisar 37oC. Suhu di daerah dubur (temperatur rektal) paling 
mendekati suhu tubuh sebenarnya (core body temperature). Suhu 
di daerah mulut atau ketiak (aksila) sekitar 0,5 sampai 0,8 derajat 
lebih rendah dari suhu rektal, dengan catatan setelah pengukuran 
selama minimal 1 menit. 

Pada mulanya suhu tubuh menghangat, namun lambat laun 
akan panas, penderita akan merasa kedinginan dan menggigil. 
Namun bila suhu tubuh menurun, rasa panas dengan kulit 
memerah akan dirasakan. 

 

� Tanda dan Gejala 
1. Badan panas bila disentuh 
2. Pernafasan meningkat 
3. Muka memerah 
4. Tidak aktif dan lemah, senantiasa ingin tidur 
5. Resah gelisah 
6. Selera makan rendah 
7. Menggigil 

 

� Tindakan Penanganan 
1. Istirahat yang cukup, tidak banyak bergerak namun tidak 

harus tidur terus. 
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2. Cek suhu tubuh dengan termometer tubuh, jangan 
mengecek suhu tubuh dengan perasaan, karena perasaan 
tidak selalunya benar. 

Tips menggunakan termometer tubuh : 

Demam terjadi jika suhu tubuh per rektal mencapai 38 derajat 
Celcius. Pada anak berumur kurang dari 2 tahun sebaiknya 
dilakukan pengukuran suhu retal (dubur). Pada pengukuran 
melalui rektal, termometer dimasukan sedalam 2-3 cm, bokong 
dijepit agar tertutup dan lama pengukuran suhu adalah 3 
menit. Pengukuran suhu ketiak dilakukan selama 5 menit. 
Tentukan bahwa ujung termometer berada tepat di puncak 
ketiak. Suhu ketiak biasanya lebih rendah 0,5-1oC dari suhu 
rektal. Sedangkan pengukuran di dahi tidak akurat. 

3. Minum air yang banyak baik air putih, susu, atau jus buah 
yang berfungsi sebagai ekspektoran (pelaga saluran napas) 
dengan mengurangi produksi lendir di saluran napas dan 
juga agar tidak dehidrasi (kekurangan cairan) 

4. Kompres dengan lap yang telah diperas dan dicelup air 
hangat 
Cara Mengompres yang baik : 
Pertama-tama siapkan air hangat (hangat-hangat kuku), 
dengan suhu sekitar suhu badan normal 37oC dan dua 
handuk kecil. Masukkan handuk kecil ke dalam air 
tersebut, peras dan tempelkan pada kedua pahanya dan 
dahinya. Yang perlu diperhatikan, jangan mengompres 
dengan air dingin, karena hal itu hanya akan menambah 
panas pasien dan membuatnya tambah kedinginan. 
 

� Obat Herbal 
1. Bawang merah pemakaian obat luar pada anak 
� Kupas 5 butir bawang merah. 
� Parut atau haluskan bawang merah tersebut dan 

tambahkan dengan minyak kelapa secukupnya, lalu 
balurkan ke ubun-ubun dan seluruh tubuh. 

� Jika tidak ada minyak kelapa bisa dengan minyak goreng. 
2. Madu 

Resep 1 

Cuci bersih 10 gram umbi kunyit (sekitar satu ruas jari). Parut 
dan tambahkan ½ gelas air panas, aduk rata. Setelah dingin, 
peras, ambil sarinya. Tambahkan dengan perasan ½ buah 

jeruk nipis. Campur dengan 2 sendok makan madu dan aduk 
hingga rata. Bagi menjadi 3 bagian dan minum 3 kali sehari. 

Resep 2 

� Cuci bersih 10 gram umbi lempuyang emprit. Parut dan 
tambahkan ½ gelas air panas, aduk rata. Setelah dingin, 
peras, ambil sarinya. 

� Campur dengan 2 sendok makan madu, dan aduk rata. 
Bagi menjadi 3 bagian dan minum 3 kali sehari. 

 
Resep 3 
Rebus 10 gram daun sambiloto kering, 25 g umbi kunyit 
kering (2,5 ibu jari), dan 200 cc air. Rebus hingga mendidih 
dan airnya tinggal 100 cc, kemudian saring. Setelah hangat, 
tambahkan 100 cc madu bunga kapuk atau mahoni, aduk 
rata. Bagi menjadi 3 bagian, minum 3 kali sehari. 
Resep 4 
Cuci bersih 10 gram rimpang temulawak. Parut dan 
tambahkan ½ gelas air panas, aduk rata. Setelah dingin, 
peras, ambil sarinya. Campur dengan 2 sendok makan madu 
bunga kapuk, aduk rata. Bagi menjadi 3 campuran madu dan 
temulawak, kemudian berikan 3 kali sehari. 
3. Selasih Jahe dan Daun Bawang Putih 

Rebus 30 gram tumbuhan selasih segar, 10 gram jahe, dan 
1 batang daun bawang putih dengan 500 cc air hingga tersisa 
200 cc, saring dan airnya diminum. 

4. Air Kelapa Muda 

Air kelapa muda banyak mengandung mineral, salah 
satunya kalium. Pada saat panas, tubuh akan mengeluarkan 
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banyak keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Penanganan 
ini khususnya untuk demam yang disebabkan karena 
kekurangan cairan tubuh. 

*** 

 

2. Gatal-gatal 

Gatal-gatal (pruritus) adalah suatu perasaan yang secara 
otomats menuntut penggarukan. Penggarukan terus-menerus bisa 
menyebabkan kemerahan dan goresan pada kulit. Penggarukan 
juga bisa mengiritasi kulit yang selanjutnya akan menyebabkan 
bertambahnya rasa gatal, sehingga terjadi suatu lingkaran setan. 
Digaruk menyebabkan kulit menjadi gatal, dan terkena gatal kulit 
akan digaruk, demikian seterusnya. Penggarukan dan 
penggosokan jangka panjang bisa menyebabkan terbentuknya 
jaringan parut dan penebalan kulit. 

Gatal bisa disebabkan karena gigitan serangga, zat kosmetik 
atau zat kimia. Gatal kadang juga pertanda adanya penyakit 
tertentu. Jika area yang terjadi lebih besar kemungkinan 
disebabkan karena panas, biang keringat, kurap, atau penyakit 
kulit seperti eksim. Bisa juga gatal yang terjadi di sekujur tubuh 
disebabkan karena reaksi obat atau masalah hati. Stres juga 
menjadi penyebab gatal yang luar biasa. Gatal-gatal juga sering 
terjadi pada akhir masa kehamilan. Biasanya hal ini bukan 
merupakan suatu kelainan, tetapi bisa berasal dari gangguan hati 
yang ringan. 

� Tindakan Penanganan 
1. Usahakan jangan menggaruk bagian yang terasa gatal, 

karena kulit akan mengalami iritasi. Usahakan kuku tidak 
terlalu panjang. 

2. Letakkan kompres dingin pada bagian yang terasa gatal. 
3. Lembabkan dan lindungilah kulit yang kering. 
4. Selesaikan masalah penyebab gatal, jika ternyata gatal 

tersebut muncul karen astres 
5. Pakailah pakaian longgar dari serat alami 
6. Hindari penyebab-penyebab munculnya gatal yang sering 

Anda alami. 
 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Oleskan madu pada kulit yang gatal tersebut tiap hari. Biarkan 
selama 3 jam, lalu bilas dengan air hangat. Lakukan berulang 
kali hingga 4 pekan. 

Resep 2 

Ambil 1 bagian madu dan 1 bagian bubuk kayu manis, oleskan 
pada bagian kulit yang sakit. 

2. Bawang Merah 

Belah bawang merah dan gosoklah belahan tersebut ke 
daerah kulit yang gatal. 

3. Bawang Putih 

Belah bawang putih dan gosokkan belahan tersebut ke 
daerah kulit yang gatal. 

*** 

 
 

3. Pusing (Sakit Kepala) 

Sakit kepala adalah nyeri yang timbul karena rangsangan 
saraf terutama saraf pusat (otak). Otak merupakan organ yang 
paling sensitif jika terjadi kekurangan asupan oksigen dan 
makanan sehingga paling mudah mengeluh dengan mengeluarkan 
gejala sakit kepala. 

Sakit kepala kebanyakan diakibatkan terlambatnya pasokan 
nutrisi. Seperti ketika kelelahan, turunnya stamina, terlambat 
makan, tekanan pada kepala yang terlalu kuat, dan lain-lain. 
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Pusing juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak nyaman 
dan kita tidak terbiasa, seperti : udara yang terlalu panas, ruangan 
ber-AC, atau puncak gunung yang dingin. Sakit kepala juga 
merupakan gejala dari berbagai penyakit. 

Jika pengaruh kondisi fisik tidak ditemukan, maka 
kemungkinan sedang mengalami tekanan psikis, seperti ketika 
kematian kerabat, menghadapi ujian hidup, masalah keluarga, 
dan sebagainya. 

Manusia sudah sejak lama mengenal penyakit ini, tak 
terkecuali Nabi SAW. Abu Nu’aim dalam bukunya, Ath-Thibb An-
Nabawi, menyatakan bahwa migrain menyerang Rasulullah dan 
membuat beliau tidak bisa keluar dari rumah selama satu atau 
dua hari berturut-turut. Juga, Abu Nu’Aim meriwayatkan dari 
Ibnu ‘Abbas yang berkata, ‘‘Pernah Rasulullah menyampaikan 
khutbah sementara selembar kain diikatkan dikepalanya.’’ 

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa 
Rasulullah berkata saat menderita penyakit tersebut menjelang 
wafatnya, ‘‘Betapa sakit kepalaku.’’ Beliau biasa mengikatkan 
selembar kain di kepalanya. 

Sakit kepala diduga merupakan mekanisme protektif dari 
manusia untuk menghindari kerusakan otak akibat stres 
fungsional (terutama stres psikologis) atau sebuah manifestasi dari 
infeksi patogen, terutama virus dan bakteri. 

 

� Tindakan Penanganan 
1. Mandi air hangat dengan cara menyiram tubuh atau dengan 

shower. Hal ini akan melemaskan otot-otot yang kaku. 
2. Istirahat, berbaring di ruangan gelap/tenang. Hindari 

lampu terang atau nyala lampu yang menyilaukan. 
3. Minum air atau jus buah alami, terutama jus tomat. 
4. Kurangi konsumsi kafein seperti teh dan kopi yang dapat 

mengarah pada sakit kepala 
5. Pijatlah wajah, kepala, leher, bahu dan punggung Anda agar 

otot-otot lebih rileks. 
6. Tekan dua titik pressure di bagian belakang leher yang 

berjarak kira-kira dua inci, terletak tepat di bawah 
tengkorak, satu sampai dua menit. Tindakan ini dapat 
melepaskan endorphin yang dapat membantu melegakan 
nyeri. 

7. Tekuk pelan-pelan kepala Anda ke kanan atau ke kiri untuk 
meregangkan otot-otot leher. Pijat dan rileks-kan otot-otot 
yang tegang. 

8. Hindari sumber stres. 
9. Hindari berolahraga saat sakit kepala jika olahraga tersebut 

menambah nyeri pada kepala dan leher. 
10. Kompreslah dahi dan leher bagian belakang atau di bagian 

yang terasa sakit dengan kain hangat. Rasa hangat akan 
menyebar dan membantu mengendurkan ketegangan. 

11. Lakukan pemijatan pada telapak tangan Anda, khususnya 
di bagian tengah antara jari telunjuk dan ibu jari. 

12. Terkadang sakit kepala merupakan indikasi dehidrasi 
(Kekurangan cairan tubuh). Untuk itu, usahakan selalu 
minum cukup banyak air, setidaknya delapan gelas sehari. 
Meminum air hangat juga dapat membantu mengurangi 
rasa sakit yang menyerang. 

13. Ubahlah cara duduk saat bekerja atau saat duduk di depan 
komputer. Posisi punggung yang terlalu rendah dapat 
menimbulkan rasa sakit pada bagian lain seperti otot leher 
dan bahu yang menegang dan memungkin timbulnya sakit 
kepala. 

 
� Obat Herbal 

1. Habbatussauda’ 

Campur bubuk habatus sauda’ dengan cengkeh, bisa juga 
dalam bentuk minyaknya. Minum 1 sendok teh ditambah susu. 
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Jika memungkinkan urut yang terasa sakit dengan minyak 
habbatussauda’. 

2. Jahe 

Rebus 10 gram (1 ibu jari) jahe dan 30 gram bagian tengah 
bunga matahari dengan 600 ml hingga tersisa setengahnya. 
Saring lalu minum setelah makan. Atau jika kesulitan mencari 
bunga matahari, cukup dengan jahe saja. 

3. Bawang Putih 

Iris dan oleskan bawang putih di tempat yang terasa nyeri. 

Himbauan : 

Kurangi konsumsi kafein seperti teh dan kopi yang dapat 
mengarah pada sakit kepala. 

*** 

 
 
4. Sembelit  

Sembelit, konstipasi atau sulit buang air besar disebabkan 
karena kerasnya feses yang harus dikeluarkan. Feses yang 
mengeras sulit untuk dikeluaran sehingga kadang menyebabkan 
lubang anus luka dan mengalami perdarahan. 

Normalnya buang air besar dilakukan setiap hari. Namun, 
ketika seseorang mengalami sembelit, buang air besar dilakukan 
hingga 3-4 hari, hal ini menyebabkan feses mengeras dan susah 
dikeluarkan. Penderita yang sembelit biasanya perutnya merasa 
kembung, penuh dan tidak nafsu makan. 

Sembelit bukan merupakan suatu penyakit melainkan gejala 
gangguan metabolisme tubuh. Walaupun bukan gangguan yang 
serius, sembelit juga harus diwaspadai terutama apabila 
berkepanjangan. Jenis makanan yang kaya akan serat seperti 
sayur-mayur dan berbagai jenis buah akan merangsang gerakan 
peristaltik usus secara optimal, sehingga proses pengeluaran 
ampas makanan (feses) berjalan dengan lancar. 

 

� Penyebab 
1. Pola makan yang tidak seimbang, seperti kurangnya 

makanan berserat (sayuran, buah-buahan, kacang-
kacangan, beras tumbuk, agar-agar, dan lain-lain). 

2. Kurangnya cairan yang menyebabkan feses tidak lunak 
bahkan mengeras seperti batu. 

3. Kebiasaan menunda buang air besar. 
4. Kurang aktivitas gerak dan pekerjaan yang menuntut 

duduk terlalu lama. Hal tersebut menyebabkan usus besar 
kurang bekerja sehingga feses sulit turun. 

5. Gangguan mekanis pada usus seperti kanker, radang 
dinding usus, usus yang menonjol keluar dan lain-lain. 
Gangguan pada saluran pencernaan tersebut menyebabkan 
proses pencernaan juga terganggu, sehingga buang air 
besar menjadi tidak lancar dan tidak teratur. 

6. Efek samping obat tertentu seperti obat antidepresan. 

 

� Pencegahan 
1. Mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah-

buahan dan sayur-sayuran. Serat bekerja menghisap air 
sehingga feses menjadi lunak dan mudah dikeluarkan, serat 
juga dapat membantu mengeluarkan kolesterol dari usus. 

2. Minum air minimal 2 liter sehari. Air sangat membantu 
proses pencernaan makanan yaitu melunakkan dan 
melarutkan makanan yang larut dalam air, sehingga sari-
sari makanan mudah terserap dan ampas makanan (feses) 
tidak mengeras. 

3. Biasakan buang air besar setiap hari. Kalau rutin, 
kemungkinan sembelit akan bisa dikurangi. 

4. Kurangi minum kopi atau minuman ringan yang 
mengandung kafein. 
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5. Bayi yang minum susu kaleng biasanya fesesnya mengeras. 
Untuk melunakkannya perlu diberi makanan buah-buahan 
dan sayuran. 

6. Jangan menunda buang air besar, biasakan buang air besar 
setiap hari. 

7. Melakukan gerak tubuh seperti berolahraga agar dapat 
memperlancar metabolisme dalam tubuh. 

8. Jangan duduk terlalu lama sepanjang hari, selingi dengan 
berjalan-jalan. 
 

� Ramuan Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Minum segelas susu dingin yang sudah dicampur dengan 
sesendok madu setiap pagi dan sore hari. Itu akan melunakkan 
kotoran dan membersihkan anus, Insya Allah. 

Resep 2 

100 gram daun lidah buaya (dikupas kulitnya), diiris kecil-kecil 
lalu direbus dengan 200 cc air hingga mendidih, tambahkan 1 
sendok makan madu, hangat-hangat airnya diminum dan daun 
lidah buayanya dimakan. Lakukan 2 kali sehari. 

2. Bawang Merah 

Iris satu siung bawang merah, dan masukkan dalam segelas 
susu. Minum susu tersebut, dan lakukan berulang jika belum 
sembuh. 

3. Buah Pepaya 

Makan 300-400 gram buah pepaya matang setiap hari secara 
teratur. 

 

4. Minyak Zaitun 

Minum minyak zaitun satu hingga dua sendok perhari pagi dan 
sore hari, karena buah tin merupakan laxative (pelunak 
kotoran). 

5. Buah Tin 

Makan buah tin secukupnya setiap hari hingga sembelit hilang 
karena buah tin merupakan laxative. 

 

Awas Kanker… ! 

Sebaiknya kita perlu berhati-hati bila sembelit diderita lebih 
dari tiga minggu apalagi jika diikuti menurunnya berat badan, 
demam, lemas atau feses berdarah. ‘‘Sampah’’ yang parkir terlalu 
lama di dalam anus, kandungan airnya akan terus menerus 
diserap usus, sehingga volumenya menyusut lalu menjadi keras 
dan kering. Situasi ini menyulitkan otot usus mengurutnya dalam 
gerak peristaltik menuju anus. Setidaknya dia mengendap dulu di 
usus besar sambil menunggu datangnya sisa-sisa makanan baru 
agar volume feses memenuhi ukuran minimal untuk bisa diurut 
otot usus. 

Nah, apa yang terjadi selagi masa tunggu itu ? Usus akan 
menyerap juga racun yang ada dalam ‘‘sampah’’ yang makin lama 
makin membusuk itu. Risiko paling buruk, jika tumpukan sampah 
busuk itu berlangsung lama dan terus-menerus, buka tidak 
mungkin menggugah bangkitnya sel kanker usus besar. 

RS Kanker Dharmais mendeteksi, sepanjang tahun 2001 saja 
terdapat 6,5% dari seluruh pasien yang diperiksa saluran ususnya 
ternyata diindikasi menderita kanker. Begitu pun di RSCM 
Jakarta. Pada tahun yang sama ditengarai adanya 50% 
peningkatan penderita kanker usus besar dibandingkan tahun 
sebelumnya yang berjumlah 224 kasua. Sedang di RS 
Banjarmasin, seperti yang ditulis situs idionline.org, 32% dari 34 
kasus pendarahan lewat anus, terdeteksi mengidap kanker usus. 
Keseluruhan kasus itu didahului dengan susah BAB. Karenanya, 
jangan meremehkan urusan ke belakang dan harus berhenti 
memandang makanan berserat dengan sebelah mata. 

Situs tadi juga mengutip hasil penelitian European 
Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) yang 
pada Maret 2003 menyingkapkan bahwa konsumsi serat pada 
warga Eropa rupanya bisa mengurangi sampai 40% risiko 
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pembentukan kanker usus. Penelitian selama 5 tahun ini 
melibatkan 10 negara, 519.978 orang responden usia 25-70 
tahun. 

Mengapa serat menjadi begitu penting ? Makanan kaya serat 
seperti buah-buahan dan sayuran, saat dalam proses pencernaan 
akan mengikat kotora sehingga menjadi lunak dan mudah 
‘‘diekspor’’. Selain itu, juga membantu mengusir kolesterol dari 
usus. 

Serat sayuran didapat dari : bayam (0,8g), kangkung (1g), 
daun pepaya (2,1g), daun singkong (1,2g), sawi hijau (1,2g), 
selederi (0,7g), selada (0,6g), tomat (1,2g), paprika (1,4g), cabai 
(0,3g), buncis (1,2g), kacang panjang (2,5g), bawang putih (1,1g), 
bawang merah (0,6g), kentang (0,3g), lobak (0,7g), wortel (0,9g), 
brokoli (0,5g), kembang kol (0,9g), asparagus (0,6g) dan jamur 
(1,2g). 

 

Serat buah-buahan 
didapat dari : alpukat 
(1,4g), anggur (1,7g), appel 
(0,7g), belimbing (0,9g), 
jambu biji (5,6g), jeruk bali 
(0,4g), jeruk sitrun (2g), 
mangga (0,4g), melon 
(0,3g), nanas (0,4g), 
pepaya (0,7g), pisang 
(0,6g), semangka (0,5g), 
sirsak (2g), srikaya (0,7g). 

Serat bahan makanan didapat dari : kacang kedelai (4,9g), 
kacang tanah (2g), kacang hijau (4,1g), jagung (2,9g), kedelai 
bubuk (2,5g), kecap kental (0,6g), tahu, susu kedelai, taoge dan 
tempe. 

Air minum puna mat besar peranannya. Dengan 
mengonsumsi minimal 2 liter air per hari, Anda bisa melunakkan 
makanan dalam perut, sehingga sari makanan dengan mudah 
diserap usus dan ampas makanan tidak keras. Dengan begitu, otot 
usus tidak terlalu keras bekerja menggusur sampah ke lubang 
pembuangan. 

Upayakan juga mengonsumsi serat 20-35g sehari. 
Seandainya sering sembelit, jangan terlalu kerap meminum 
pencahar, karena justru akan memperkeras feses. Bolehlah jika 
kadang-kadang menderita susah BAB, tetapi pilih pengencer tinja 

yang tidak terlalu keras, atau obat cuci perut kelas ringan. Namun 
dalam jangka panjang, bantuan obat-obatan ini dapat membuat 
otot-otot perut cenderung malas bergerak. Sehingga tidak terlatih 
untuk bekerja secara alami mengurut tinja, akibatnya justru 
sembelit makin runyam. 

Saat ini banyak ditawarkan suplemen serat berbagai merk 
yang katanya memudahkan BAB. Sayangnya suplemen ini dibuat 
dari bahan yang merupakan ekstrak sejumlah tanaman yang 
memiliki sifat larut dalam air, sehingga tidak membantu. Malah 
dianjurkan jangan diminum saat perut kososng, sebab cairan 
perut bisa diserap olehnya. Ini berbahaya jika dikonsumsi terlalu 
banyak, karena selain agresif mengikat sisa-sisa makanan, zat 
nutrisi seperti kalsium dan vitamin akan ikut terserap dan 
tergusur. Padahal tubuh tetap membutuhkan nutrisi. 

Cara sederhana dan alami yang paling ampuh mencegah dan 
mengatasi sembelit adalah dengan mengonsumsi serat dari 
makanan, buah dan sayuran, dan air minum. 

*** 

 

5. Kelelahan  

Kelelahan biasa terjadi setelah beraktivitas berat dalam 
waktu lama. Kelelahan bisa menimpa siapa saja. Biasanya 
disebabkan karena kurang tidur, stres, atau juga karena faktor 
depresi dan sedih. Kelelahan juga bisa dikarenakan oleh makanan 
yang tidak sehat, dan sedikitnya olah raga. Jika kelelahan terjadi 
dalam waktu lama, atau berminggu-minggu bisa jadi itu efek 
penyakit yang disebabkan karena virus seperti flu. Tapi bisa juga 
kelelahan disebabkan karena anemia atau masalah tiroid. 

� Tindakan Penanganan 
1. Tidurlah yang cukup. Usahakan tidur di siang hari walau 

sebentar, hal ini akan membantu kekuatan aktivitas di malam 
hari. Nabi SAW juga melakukan hal ini. 
Dalam salah satu haditsnya Nabi bersabda, ‘‘Qayluulah-lah 
kalian sesungguhnya setan tidak qayluulah.’’ (HR. Abu Nu’aim 
dalam At-Thib : 12/1, Ath-Thabrani dalam Al-Ausath : 2725, 
dihasankan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah : 1647). Al-
Hafish Ibnu Hajar berkata, ‘‘Hadits ini menunjukkan bahwa 
qayluulah termasuk kebiasaan para sahabat Nabi setiap 
harinya.’’ (Fath Al-Bari : 11/83). Maksud qayluulah menurut 
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Ibnu Atsir dalam Nihayah Fi Gharib Al-Hadits (4/133) adalah 
istirahat di pertengahan siang walaupun tidak tidur.  

2. Jangan meninggalkan sarapan, terutama sayuran, buah, sereal 
dan tentunya nasi. Kurangi makanan berlemak tinggi, gula dan 
juga garam. 

3. Periksalah ke dokter, apakah tubuh Anda terlalu kurus atau 
malah kelebihan berat badan. Lakukan bertahap untuk 
membuatnya normal. 

4. Buat jadwal olah raga rutin dalam sepekan. 
Tips Tidur Siang yang Bagus 
Tidur siang dapat membantu memulihkan kembali tenaga dan 
mempertajam konsentrasi setelah setengah hari tubuh dipakai 
untuk beraktivitas. 
� Lakukan tidur siang di waktu yang sama agar tubuh 

terbiasa dengan rutinitas tersebut. Gunakan alarm jika 
takut terlalu lama. 

� Tidur siang yang ideal sekitar 10-15 menit. 5 menit saja 
sebenarnya sudah cukup untuk membuat konsentrasi 
kembali tajam, jika tidur lebih dari 30 menit biasanya akan 
mengganggu jadwal tidur malam. 

� Jangan tidur siang di akhir hari (sore hari) atau terlalu 
pagi ! Kemudian tidurlah dengan miring ke arah kanan. Ini 
salah satu rahasia manfaat hadits Nabi bagi kesehatan. 
Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zad Al-Ma’ad 
menuturkan, ‘‘Nabi tidur dengan berbaring ke kanan dan 
beliau meletakkan tangannya yang kanan di bawah pipinya 
yang kanan.’’ Nabi juga melarang tidur sore hari atau pagi 
hari setelah subuh. 

 

� Obat Herbal 
1. Habbatussauda’ 

Sepuluh tetes minyak habbatussauda’ dicampur dengan 
segelas jus jeruk. Minum campuran itu setiap pagi hari 
sebelum beraktivitas. 

2. Madu 

Resep 1 

Madu 50ml (seperempat mangkuk), sejumput garam dapur, 
perasan jeruk manis 200 ml (1/2 mangkuk) dan air hangat 2 
mangkuk. Semua bahan dicampur, minum setelah dingin. 

Resep 2 

Campurkan 3 sendok makan madu dengan ½ sendok makan 
bubuk kayu manis. Larutkan dalam 1 gelas air. Minum larutan 
tersebut setiap tubuh terasa letih. 

3. Bawang Merah 

Campur perasan bawang merah dengan tomat, dan tambahkan 
sedikit garam. Campuran ini berkhasiat manambah vitalitas 
dan memperbarui stamina. 

4. Jahe dan Madu 

 

Campur kencur, temulawak 
dan jahe menjadi satu 
dengan ukuran sama. 
Rebus dengan air, lalu 
minum rebusan tersebut 
yang terlebih dahulu 
ditambah dengan madu. 

 
6. Pegal Linu 

Pegal linu bisa terjadi pada semua usia, meskipun sebagian 
besar pada orang tua, yaitu usia 40 tahun ke atas. Hal itu karena 
pada usia tua organ-organ tubuh sudah mengalami kemunduran. 
Pegal linu pada usia muda umumnya karena faktor kebiasaan, 
misalnya kurang berolahraga, tidak melakukan pemanasan 
ataupun relaksasi sebelum berolahraga. Bisa pula karena 
perubahan posisi dalam duduk, mengangkat barang, dan lain 
sebagainya. 

Sirkulasi darah yang kurang lancar sering juga menyebabkan 
badan capek, pegal linu, malas, dan tidak bersemangat saat 
bangun pagi. Bagi para pekerja bisa terkena penyakit pekerja (sick 
building syndrome/sindrom gedung sakit). Gedung perkantoran 
yang ber-AC sentral menyimpan risiko sick building syndrome. 

Beda Pegal Linu, Beda Rematik 

Perlu dibedakan antara nyeri pegal linu dan rematik. Nyeri 
pegal linu belum tentu disebabkan asam urat, sedangkan bila 
rematik dapat juga disebabkan peninggian asam urat. Rematik 



FREE DOWNLOAD: E-BOOK, SOFTWARE ISLAM KOMPUTER & HANDPHONE, CERAMAH, VIDEO                                            WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

KEWAJIBANMU YANG DIBEBANKAN ATASMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.16:82            KEWAJIBANMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.3:20, QS.42:48 

SEKALI-KALI KAU TAK KAN SAMPAI PADA KEBAJIKAN HINGGA KAU NAFKAHKAN HARTA DI JALAN ALLAH. QS.3 ALI IMRAN:19, 61 SHAFF:10-12, 47 HUJURAAT:15 

karena tingginya asam urat disebut radang sendi gout/pirai. 
Masyarakat sering menyebutnya sebagai nyeri, encok, boyok, dan 
sebagainya. 

Gejala khas dari gout adalah nyeri dan bengkak pada sendi 
yang terjadi tiba-tiba terutama pada malam hari menjelang pagi. 
Keluhan ini ditandai dengan rasa nyeri hebat, pembengkakan, 
kemerahan, panas pada sendi yang terkena. Biasanya 90% yang 
sering terkena adalah ibu jari kaki. 

� Tindakan Penanganan 
1. Pertolongan pertama untuk pegal linu bisa dengan 

mengompres daerah yang sakit dengan botol air panas atau 
kain flanel hangat. 

2. Istirahat dari aktivitas sangat dianjurkan bila pegal linu itu 
terasa sangat sakit. 

3. Selingi aktivitas dengan hal lain yang berbeda. 
4. Setting tempat kerja agar tidak menyebabkan posisi otot 

yang salah (tidak baik untuk kesehatan) dalam waktu lama. 
5. Olah raga secara rutin. 
6. Ubahlah sirkulasi udara ruangan yang kaya akan oksigen. 

 

� Obat Herbal 
1. Habbatussauda 

Resep 1 (pengobatan luar) 

Pijat-pijat di daerah yang terasa pegal dengan minyak 
habbatussauda’, minyak kayu putih, madu dan minyak zaitun 
dengan takaran yang sama. 

Resep 2 

Beberapa sendok madu dan minyak habbatussauda’ dilarutkan 
jadi satu dalam segelas air hangat lalu diminum. 

 

2. Helbah dan Bawang Putih 

Campur 1 siung bawang putih, 1 sendok helbah dan 1 sendok 
madu dicampur jadi satu hingga membentuk krim. Krim 
tersebut dioleskan pada daerah yang terasa pegal, maka Insya 
Allah akan menyehatkan kembali.  

 

3. Bawang Merah 

1 butir telur ayam kampung (diambil kuningnya saja) + 3 
sendok madu asli + 2 sendok minyak samin dan 2 siung 
bawang merah ditumbuk halus. Campurkan semua bahan-
bahan tadi dalam gelas lalu diaduk rata kemudian diminum 
sampai habis. Cara meminumnya 3 hari sekali, lakukan 
berturut-turut sebanyak 3 kali minum. 

4. Madu 

Resep 1 

Madu 50 ml (seperempat mangkuk), sejumput garam dapur 
perasan, perasan jeruk manis 200 ml (1/2 manguk) dan air 
hangat 2 mangkuk. Semua bahan dicampur, minum setelah 
dingin. 

Resep 2 

Campurkan 3 sendok makan madu dengan ½ sendok makan 
bubuk kayu manis. Larutkan dalam 1 gelas air. Minum larutan 
tersebut setiap tubuh terasa letih. 

5. Jahe dan Selasih 

Resep 1 

Rebus 60 gram tumbuhan selasih segar, 15 gram jahe merah 
dengan 600 cc air hingga tersisa 200 cc, saring dan airnya 
diminum. 

Resep 2, Rimpang jahe secukupnya dibakar, kemudian dicuci 
bersih dan diparut, selanjutnya ditempelkan pada bagian yang 
sakit dan dilakukan secara teratur sampai sembuh dokter. 

*** 
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7. Demam Berdarah 

Demam berdarah dalah penyakit yang ditularkan oleh 
minyak Aedes, baik Aedes aegypti maupun Aedes albopictus. 
Nyamuk-nyamuk jenis ini senang berkembang biak di air jernih, 
sejuk, dan gelap. Karena itu, tempat perindukan yang harus 
diwaspadai adalah segala macam tempat penampungan air seperti 
bak mandi, ban bekas, kaleng bekas, drum, talang, vas bunga, 
lubang di pohon, bahkan juga bangunan-bangunan setengah jadi 
yang terbengkelai. 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan, diagnosis 
demam berdarah dengue dapat ditegakkan jika ditemukan dua 
kriteria klinis ditambah adanya penurunan kadar trombosit 
(kurang dari 100.000 per milimeter) serta peningkatan hematokrit 
20 persen. Kriteria klinik itu adalah demam mendadak, tinggi, dan 
berlangsung  2-7 hari dan timbul fenomena perdarahan berupa 
bintik merah di bawah kulit, meski yang terakhir ini pada sebagian 
penderita tak lagi muncul. Ada pembesaran hati dan renjatan. 
Penderita ada kalanya juga mengeluhkan badan lemah lesu, nyeri 
kepala, dan sakit di ulu hati. Penderita harus segera dibawa ke 
dokter. Selain itu, penderita harus diberi obat penurun panas dan 
minum air sebanyak-banyaknya. 

 

� Pencegahan 
1. Sedapat mungkin hindari gigitan nyamuk, terutama siang 

hari karena nyamuk aedes aktif di siang hari (bukan malam 
hari). 

2. Kenakan pakaian yang tertutup. Pakaian sesuai syariat 
Islam jauh lebih baik. 

3. Buang atau timbun benda-benda tak berguna yang 
menampung air, atau simpan sedemikian rupa sehingga 
tidak menampung air. 

4. Taburkan serbuk abate (yang dapat dibeli di apotek) pada 
bak mandi dan tempat penampung air lainnya. 

5. Sang pasien disarankan untuk menjaga penyerapan 
makanan, terutama dalam bentuk cairan (minum yang 
banyak). 

6. Kompres agar panas cepat turun. 

Penyakit demam berdarah terjadi karena gigitan dari nyamuk 
Aedes Aegypti yang bersarang di air yang tergenang, seperti di air 
bak mandi, air vas bunga, pot tanaman, sangkar burung dan di 

tempat-tempat yang menjadi tampungan air. Nyamuk ini 
merupakan jenis nyamuk elite, karena biasanya nyamuk Aedes 
Aegypti meninggalkan jentik-jentiknya di air-air yang bersih. 

Ciri-ciri nyamuk penyebab demam berdarah ini adalah kaki 
dan tangannya berwarna belang-belang hitam putih. 
Keberadaannya nyamuk ini perlu diwaspadai oleh orang yang 
sering tidur siang, biasanya nyamuk ini menggigit pada pagi dan 
siang hari. 

 

� Obat Herbal 
1. Jus Buah 
a. Kurma 

Bersihkan 0,5kg kurma dari bijinya. Blender halus dengan 5 
gelas air. Minumkan setiap jam sekali pada penderita DB. Jus 
kurma berfungsi untuk meningkatkan hemoglobin (sel darah 
merah). 

b. Jambu Biji 

Meskipun khasiatnya belum dibuktikan secara medik, akan 
tetapi jus jambu biji kenyataannya dapat mengembalikan 
cairan intravena yang berguna mencegah dehidrasi dan 
hemokonsentrasi yang berlebihan. 

 

2. Madu dan habbatussauda’ 

Perbanyak mengonsumsi madu, selain sebagai penambah 
stamina juga berfungsi sebagai pembunuh kuman. Akan lebih 
bagus lagi jika dicampur dengan habbatussauda’. 

8. Jerawat 
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Warnanya yang merah kehitam-hitaman memang 
mengganggu keindahan wajah. Apalagi jika ada warna putih di 
tengahnya, jerawat jadi jelas terlihat. Belum lagi bekasnya yang 
sulit dibersihkan. 

Jerawat biasa muncul saat masa pubertas, usia 15-19 tahun 
(90%). Biasa muncul pada muka ataupun di punggung dan 
kadang di kuping. Jerawat merupakan kondisi umum pada kulit 
yang timbul karena perpaduan minyak berlebih, kotoran dan sel-
sel kulit mati yang menyumbat pori-pori kulit. Bakteri penyebab 
jerawat akan tumbuh dalam perpaduan ini dan berkembang biak. 
Jika tetap dibiarkan, pori-pori yang tersumbat akan membengkak 
dan mengeluarkan nanah. 

Jerawat sebenarnya akan menghilang dengan sendirinya, 
namun bila terjadi luka (karena pecah) akan meninggalkan bekas. 
Pemicu jerawat antara lain adalah stres, perubahan iklim, 
menstruasi (diperkirakan sekitar 70% wanita berjerawat 2-7 
sebelum menstruasi) dan efek kosmetik tertentu. 

 

� Tindakan Penanganan 
1. Cuci daerah yang berjerawat dengan air hangat dua kali 

sehari. Gunakan sabun yang memiliki PH netral. 
2. Hindari kosmetik. Menggunakan make-up akan menyumbat 

pori-pori wajah. 
3. Perhatikan gizi agar seimbang, konsumsi cukup vitamin C 

dan vitamin E. makanan sehat tanpa lemak dan sayur-
sayuran dapat mengurangi jerawat. 

4. Jangan memencet jerawat, karena infeksi akan menyebar. 
5. Kurangi penyebab stres. 
6. Bersihkan dan rawat kulit wajah dengan tuntas 

 

� Obat Herbal 
1. Minyak zaitun 

Pijat dengan lembut wajah dengan minyak zaitun terutama di 
bagian yang terdapat noda jerawat. 

2. Madu 

Resep 1 

Oleskan madu murni pada wajah. Biarkan selama kira-kira 15 
menit, sampai kering. Setelah itu basuh wajah dengan air 
hangat. 

Resep 2 

Ambil jeruk nipis dan peras airnya sebanyak 1 sendok teh. 
Campur air jeruk nipis tadi dengan 1 sendok teh madu. 
Oleskan pada wajah dan diamkan selama 30 menit. Bilas 
dengan menggunakan air dingin. 

Resep 3 

Oleskan 3 sendok makan madu dan 1 sendok teh bubuk kayu 
manis pada wajah sebelum tidur. Basuuh dan bersihkan 
keesokan harinya dengan air hangat. Lakukan secara rutin 
setiap hari selama 2 minggu, maka akan menyembuhkan 
jerawat sampai ke akar-akarnya. 

3. Air  

Bisa dibilang air adalah metode perawatan wajah yang paling 
baik yang bisa kita peroleh dari alam. Minum air yang cukup 
untuk membuang racun-racun dari dalam tubuh (8 gelas 
perhari). Air juga bisa membantu meluruhkan sel-sel kulit 
mati. 

4. Raihan/selasih 

Tumbuk daun selasih/raihan hingga halus kemudian taburkan 
di atas kulit yang berjerawat. Daun selasih akan menyerap air 
dan kotoran yang ada di kulit. 

*** 

 

 

 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

9. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) 

Hipertensi adalah suatu keadaan ketika seseorang 
mengalami peningkatan tekanan  darah di atas normal. Menurut 
WHO batas tekanan darah yang masih dianggap normal adalah 
kurang dari 130/85 mmHg. Darah tinggi biasanya ditandai dengan 
pusing, mudah marah, telinga berdengung, sukar tidur, sesak 
nafas, mata berkunang-kunang dan rasa berat di tengkuk. 

Kategori 
Tekanan Darah 
Sistolik 

Tekanan Darah 
Diastolik 

Normal Di bawah 130 mmHg Di bawah 85 mmHg 

Normal tinggi 130-139 mmHg 85-89 mmHg 

Stadium 1  

(hipertensi ringan 
140-159 mmHg 90-99 mmHg 

Stadium 2  

(hipertensi sedang) 
160-179 mmHg 100-109 mmHg 

Stadium 3  

(hipertensi berat) 
180-209 mmHg 110-119 mmHg 

Stadium 4  

(hipertensi maligna) 
210 mmHg atau lebih 120 mmHg atau lebih 

 

� Penanganan  
1. Kurangi makanan tinggi kolesterol 

Apa benar penderita darah tinggi pantang makan daging 
kambing 
Penderita tekanan darah tinggi tidak diperbolehkan 
mengonsumsi daging kambing, karena daging kambing 
mengandung kadar kolesterol yang tinggi yang fatal 
dikonsumsi oleh pengidap hipertensi, orang yang menderita 
hipertensi diharapkan kadar kolesterol dalam darahnya 
seimbang. Karena apabila kadar kolesterol tersebut tinggi 
dapat terjadi pendarahan di otak (pemicu stroke), serangan 
jantung, dan gatal-gatal. 

2. Kurangi asupan garam ke dalam tubuh 
3. Hindari stres 
4. Memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat. Anjurkan 

kepada pasien penderita Hipertensi untuk melakukan olah 

raga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30-45 
menit sebanyak 3-4 kali seminggu. 

5. Berhenti merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol, 
serta barang-barang haram lainnya 

6. Bila berat badan berlebih, turunkan berat badan. Berat 
badan yang berkurang 5-10% dari berat badan tubuh, 
dapat menurunkan tekanan darah. 

Apapun penyebabnya, tekanan darah tinggi mempunyai 
dampak yang besar di masyarakat. AHA melaporkan, 69% dari 
penderita serangan jantung, 77% dari penderita stroke dan 74% 
dari penderita gagal jantung mengidap hipertensi. 

 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Cuci bersih 100-200 gram seledri, tambahkan air matang 
secukupnya, lalu dijus, kemudian tambahkan 2 sendok madu. 
Aduk hingga rata. Siap untuk diminum. 

Resep 2 

Kunyit sebanyak 3 ibu jari dan pegagan 4 genggam dipotong 
tipis, lalu direbus dengan 0,5 liter air hingga airnya susut 
tinggi 150ml. Setelah disaring dan didinginkan, masukkan 
madu sebanyak 300 ml. Ramuan ini diminum 3 kali 1 sendok 
makan perhari hingga sembuh. 
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Resep 3 

Campur hasil perasan buah mengkudu dan madu dengan 
perbandingan yang sama. Ramuan ini diminum 3 kali 2 sendok 
perhari hingga tekanan darah normal kembali. 

2. Bawang putih dan Madu 

Haluskan 3 siung bawang putih, lalu campur dengan 2 sendok 
madu. Ramuan ini diminum 2 kali 1 sendok perhari hingga 
tekanan darah normal kembali. 

3. Jus Delima 

Buah delima dapat menurunkan tekanan darah dan kaya 
dengan antioksidan. Agar lebih bermanfaat coba dibuat jus 
selain tidak banyak vitamin yang terbuang, kesegarannya pun 
dapat dirasakan. 

 
*** 

 

10. Tekanan Darah Rendah (Hipotensi) 

Lemah, mudah lelah, mata mudah berkunang-kunang, 
mudah menguap dan gampang pingsan bisa menjadi pertanda 
kemungkinan menderita tekanan darah rendah (hipotensi). 
Walaupun demikian, pada umumnya tekanan darah rendah tidak 
menimbulkan gejala. Cukup banyak penderita yang tidak 
merasakan keluhan apapun. 

Kalaupun dirasakan, gejala-gejalanya sebagian mirip dengan 
gejala kurang darah (anemia). Tak heran jika banyak yang mengira 
tekanan darah rendah sama dengan kurang darah. Padahal 
keduanya berbeda. Tekanan darah diketahui dengan cara 
mengukur kekuatan denyut nadi, sedangkan kurang darah 
diketahui dengan pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) darah di 
laboratorium. Hipotensi adalah suatu istilah medis yang 

digunakan pada orang yang memiliki tekanan darah kurang dari 
90/60 mmHg. 

 

� Tindakan Penanganan 
1. Disarankan, total asupan garam sehari diperkirakan setara 

dengan 10-20 gram (1-2 sendok makan rata). 
2. Konsumsi gizi seimbang. 
3. Sarapan pagi dan tidur cukup. 
4. Minum air putih sekitar 8-10 gelas per hari dan tidak 

minum alkohol. Alkohol, meskipun dikonsumsi dalam 
jumlah sedikit, akan membuat tubuh menjadi dehidrasi 
(kekurangan cairan tubuh) yang mengakibatkan tekanan 
darah menurun. 

5. Olah raga yang rutin dan teratur 3 kali dalam seminggu 
selama 30 menit. 

6. Minum vitamin. 
7. Makan daging kambing. 

 

� Herbal 
1. Buah Anggur 

Paling tidak manusia harus mengonsumsi 15 buah anggur 
dalam sehari untuk menyembuhkan tekanan darah dan 
menstabilkan fungsi hati. 

2. Madu dan Jahe 

Resep 1 

Jahe sebanyak 2 ibu jari, kayu secang secukupnya, 1 sendok 
teh bubuk kapulaga, 1 sendok teh bubuk kayu manis dan air 
0,5 liter dicampur jadi satu dan direbus hingga volumenya 
tinggal ¼ liter. Rebusan lalu disaring, setelah larutan hangat 
tambahkan madu 0,5 gelas sedikit demi sedikit sambil diaduk 
hingga rata. Minum larutan ini 3 kali ¼ gelas per hari hingga 
tekanan darah normal. 

Resep 2 

Satu ibu jari jahe yang telah dicincang dan 25 gram daun 
cengkih direbus dalam air 0,5 liter hingga tinggal ¼ liter. 
Saring dan diamkan. Setelah hangat masukkan 25 gram daun 
pepermin serta seperempat liter madu dalam larutan, aduk 
hingga rata. Minum larutan ini 3 kali 2 sendok perhari. 
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3. Buah Delima 

Mengonsumsi buah delma, apalagi dicampur madu dan telur 
dapat meningkatkan tekanan darah. 

Jika Pusing Menyerang 

Biasanya rasa pusing ringan akibat tekanan darah rendah 
terjadi ketika kita berpindah posisi, misalnya dari posisi tidur 
ke berdiri. Sebaiknya pada posisi tersebut, jangan langsung 
bangkit berdiri dari tempat tidur di pagi hari, bernapaslah 
dalam-dalam selama beberapa menit dan duduk pelan-pelan 
sebelum tidur. Tidurlah dengan posisi kepala yang diganjal 
dengan bantal sehingga kepala terangkat sedikit untuk 
mengurangi efek gravitasi. Atau letakkan satu kaki di atas 
normal dan condongkan tubuh sejauh mungkin untuk 
mendorong darah mengalir dari kaki ke jantung. 

*** 

 

11. Maag 

Maag atau gastritis terjadi pada organ lambung. Organ ini 
terletak di sebelah kiri rongga dada dengan posisi miring ke 
bawanh, menjorok ke kanan mendekati ulu hati. Pada awalnya 
maag terjadi karena asam lambung yang berlebihan. Asam 

lambung yang semula membantu lambung malah merugikan 
lambung karena merusak dinding lambung itu sendiri. 

Faktor yang memicu produksi asam lambung berlebihan di 
antaranya alkohol, obat penahan nyeri dan asam cuka. Juga 
beberapa makanan dan minuman yang bersifat asam, pedas serta 
bumbu yang merangsang, semisal jahe dan merica. 

Faktor psikis atau kejiwaan seseorang bisa pula 
meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu penyakit maag 
juga bisa disebabkan infeksi bakteri tertentu, misalnya 
helicobacter pylori yang merupakan bakteri normal dalam 
lambung, yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi abnormal yang 
akhirnya merangsang asam lambung. Gastritis juga bisa 
disebabkan alergi terhadap makanan tertentu, misalnya ikan, 
cokelat dan lain-lain. 

 

� Penanganan 
1. Jangan biarkan perut lama dalam keadaan kosong karena 

asam lambung yang sudah diproduksi tidak mempunyai 
bahan untuk dicerna. 

2. Jangan terlalu banyak mengonsumsi makanan atau 
minuman pedas dan asam. 

3. Hindari makanan berlemak, karena lemak memang sulit 
dicerna oleh lambung. 

4. Kunyah dengan sempurna agar tekstur makanan menjadi 
lembut (lunak). 

5. Sering-seringlah minum air putih, karena bisa mengurangi 
sifat asam dari makanan atau minuman tersebut. Kurangi 
mengonsumsi minuman teh, kopi atau soft drink. Porsi 
makanan sebaiknya tidak terlalu banyak, tetapi sedikit 
dengan frekuensi sering. 
 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Sesering mungkin mengonsumsi madu sesuai kebutuhan 
karena Nabi SAW juga melakukan hal ini. 

Resep 2 

Potong-potong 2 ibu jari kunyit, 1 ibu jari temu putih dan daun 
meniran segar ke dalam 500 cc air. Masak hingga volumenya 
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menjadi 250 cc. Saring dan setelah hangat masukkan ½ gelas 
madu. Minum ramuan ini secukupnya 3 kali sehari hingga 
sembuh. 

*** 

 

12. Batuk 

Batuk merupakan mekanisme pertahanan alami tubuh 
untuk membersihkan saluran napas dari benda asing, agar fungsi 
pernapasan berjalan baik. Batuk juga bisa menjadi ‘‘alarm’’ bagi 
tubuh sebagai pertanda ada sesuatu yang tidak beres pada tubuh. 
Namun jika batuk terjadi sering dan tidak menghiraukan waktu 
disertai beberapa gejala lain seperti demam, rasa gatal di 
tenggorokan dan pusing, maka itu sudah bukan batuk biasa 
melainkan batuk penyakit. Biasanya hal ini disebabkan karena 
iritasi atau radang paru-paru atau tenggorokan akibat batuk pilek, 
flu, infeksi dada, atau asma. 

 

� Penanganan 
1. Menaikkan kepala atau menambah bantal dapat 

mengurangi batuk di malam hari. 
2. Batuk alergi sukar disembuhkan. Yang harus dilakukan 

ialah menghindari allergen yang ada (atau yang bakal 
timbul). 

3. Mandi uap dapat membantu melegakan batuk kering 
karena uap tersebut akan meningkatkan kelembaban udara 
di saluran pernapasan dan hal ini dapat melonggarkan 
saluran nafas. 

4. Minum banyak air, paling tidak 8 gelas perhari. Usahakan 
minuman hangat. Minuman hangat herbal lemon dan madu 
akan sangat berguna untuk menipiskan mucus (lender) 

5. Jangan merokok atau dekat-dekat dengan perokok 
6. Jika batuk tersebut diakibatkan oleh alergi udara maka 

masuklah ke dalam rumah, tutup pintu dan jendela. 

7. Hangatkan bagian leher dan sekitar dada dengan 
penghangat, jangan biarkan bagian tersebut terkena udara 
dingin. 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Sediakan air jeruk nipis 1 sendok makan, madu 2 sendok 
makan dan air matang 2 sendok makan. Masukkan dalam 
cangkir dan kukus. Setelah agak dingin, minumkan pada anak 
sebanyak 1-2 sendok teh. Berikan sehari 5 kali. 

Akan lebih baik lagi jika ramuan di atas ditambah dengan sari 
kurma 1 sendok. 

Resep 2 

Sediakan umbi bidara upas sebesar ½ jempol yang sudah 
bersih, parut dan seduh dengan air panas, lalu aduk-aduk dan 
dinginkan. Saring dan tambahkan sedikit madu. Minum 
sampai habis. Buatlah ramuan ini 3 kali sehari. 

Resep 3 

Ambil kencur lalu kupas dan parut, setelah itu peras dan ambil 
airnya degan disaring hingga mencapai kira-kira 15 sendok 
makan. Minum air kunyit itu dengan tambahan sedikit madu 
dan ditetesi air jeruk nipis. Minum 3 kali sehari hingga batuk 
membandel beserta lendir menghilang. 

Resep 4 

Ambil satu butir ayam kampung diambil kuningnya, 2 sendok 
makan jeruk nipis 1 sendok makan madu. Campur semua 
bahan lalu aduk jadi satu dan tambah lagi dengan ½ gelas air 
panas, minum selagi hangat. Lakukan sehari sekali sampai 
batuk sembuh. Di samping batuk hilang ramuan itu juga 
menambah stamina tubuh. 

2. Bawang Putih 

Haluskan 3-4 siung bawang putih dengan mortar (ulek). Sambil 
mengulek masukkan madu dan aduk hingga bawang putih 
terlihat transparan. Minum ramuan ini 1 sendok, 3 kali sehari. 

3. Jahe 

Resep 1 
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Seibu jari jahe dicuci, dimemarkan. Rebus dengan 2 gelas air 
sampai airnya tinggal setengah. Minum air rebusan tersebut 
sekaligus. 

Resep 2 

Sediakan 1 butir bawang merah diparut, 1 ruas jari jahe 
diparut dan diperas airnya, 7 butir adas manis, 1 ruas jari 
kunyit diparut dan diperas airnya, 1 sendok makan air jeruk 
nipis, dan 1/2 gelas air. Masukkan semua bahan ke dalam 
cangkir, kemudian kukus dan setelah itu saring. Minum 3 kali 
sehari masing-masing 2 sendok teh. 

Resep 3 

Campurkan air jahe 1 sendok makan, air kunyit 1 sendok 
makan, bawang putih 1 siung diparut, air jeruk nipis 1 sendok 
makan, madu 1 sendok makan, dan 3 sendok makan air 
matang, kemudian dikukus. Diminumkan 3-4 kali sehari 2 
sendok teh. 

4. Jeruk nipis dan kecap 

Tuang kecap ke dalam sendok makan lalu beri perasan air 
jeruk nipis hingga penuh, setelah itu minum seperti sirup obat. 
Lakukan rutin 3 kali sehari sampai batuk sembuh. 

*** 

 

13. Flu 

Jika tenggorokan terasa sakit, batuk, nafas sesak, bersin, 
ingusan, udara terasa dingin, meriang dan sakit kepala, bisa jadi 
itu pertanda ulah virus influenza. Lebih jauh, flu akan 
menyebabkan rasa lelah dan tidak enak badan. Flu dan demam 
biasanya akan berlangsung selama 1 minggu, biasanya flu dan 
demam ini juga bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius, 
seperti infeksi telinga, atau infeksi paru-paru yang disebut 
pneumonia. 

 

� Penanganan 
1. Konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C. 
2. Istirahat yang cukup dan jaga agar tubuh tetap hangat. 
3. Mengurangi stres. Stres dapat melemahkan sistem imun 

tubuh. 
4. Banyak minum air putih, minimal 8 gelas perhari. 
5. Gunakan jahe pada masakan dan minuman. 
6. Konsumsi makanan yang mengandung Zinc seperti biji 

labu, gandum, dan sardin. 
7. Biasakan mencuci tangan dengan sabun agar bersih dari 

bakteri dan kuman. 
8. Oleh raga ringan dapat membantu menguatkan sistem 

imun. Biasakan berjalan kaki minimal 30 menit setiap 
hari. 

9. Hindari tempat yang banyak orang, terutama bila ada di 
antara mereka yang menderita flu. 

10. Terpapar udara yang terlalu dingin atau basah dapat 
membuat Anda sakit. Jika kedinginan, mandi air hangat 
dan kenakan baju hangat. 

11. Berpikir positif. Penelitian menunjukkan, tetap bersemangat 
adalah kunci tetap sehat dan bahagia. 

 

Menghilangkan Mukus/Lendir di Hidung 

1. Siapkan baskom atau mangkuk besar. Isi dengan air panas 
secukupnya. 

2. Dekatkan hidung ke atas baskom/mangkuk dan tutupi 
kepala dengan handuk (agar uap tidak segera keluar) 

3. Hirup uap yang ada dengan hidung hingga beberapa menit 
agar hidung yang terasa tertutup segera terbuka. 

4. Jika hidung tertutup, bisa juga dihirup lewat mulut hingga 
hidung terasa lebih lega. 

5. Akan lebih baik jika air hangat tadi dicampur dengan mad 
secukupnya (sekitar 1 sendok makan) 
 

� Obat Herbal 
1. Bawang Merah 

Siapkan bawang merah yang diparut, lalu tapelkan pada tulang 
leher ketujuh (bagian tengkuk) dan ubun-ubun anak setelah 
sebelumnya diolesi minyak kayu putih. 

2. Bawang Putih 
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Resep 1 

Makan 1 siung bawang putih sehari. Caranya bisa dengan 
dicincang dan ditabur pada salada tau roti bakar atau makan 
masakan yang banyak memakai bumbu bawang putih. Makan 
1 siung bawang putih sehari memiliki kemungkinan 60% lebih 
kecil tertular flu dibanding yang tidak makan. 

Resep 2 

Makanlah sup ayam yang ditambahi bawang bombai dan 
bawang putih. Obat kuno ini berkhasiat karena meningkatkan 
aliran lendir hidung yang membuat kuman dikeluarkan dari 
sistem tubuh kita. 

3. Jahe 

Seduh wedang jahe selagi panas yang sudah diberi madu 
secukupnya. Akan lebih berkhasiat jika ditambah 2 butir 
cengkeh setiap cangkirnya. Jahe mengandung beberapa 
senyawa antivirus yang secaa khusus memerangi rhinovirus, 
jenis virus yang paling umum. Jahe juga membantu 
merangsang sirkulasi sehingga membantu mengurangi rasa 
dingin. 

4. Madu 

Resep 1 

Campurkan seperempat sendok makan bubuk kayu manis, 
satu sendok makan madu dan 1 sendok air hangat, aduk 
hingga merata. Minum setiap hari selama tiga hari. 

Resep 2 

Haluskan 3-4 siung bawang putih dengan mortar (ulek). Sambil 
mengulek masukkan madu dan aduk hingga bawang putih 
terlihat transparan. Minum ramuan ini 1 sendok, 3 kali sehari. 

*** 

 

14. Perut Kembung 

Kembung adalah terperangkapnya gas/ udara dalam jumlah 
berlebih di saluran pencernaan. Udara yang terperangkap tersebut 
berbentuk gelembung-gelembung kecil, jumlahnya banyak dan 
sulit dikeluarkan. Terdapat di sepanjang saluran pencernaan, 
terutama di lambung. Perut kembung (bloating) ditandai dengan 
rasa nyeri di perut disertai dengan sendawa (belching), dan buang 
angin (flatulence). Jika tidak dicegah dapat membahayakan tubuh 
Anda. 

 

� Penyebab : 
1. Bakteri baik yang bekerja dalam tubuh tidak berfungsi 

dengan benar. 
2. Banyaknya udara yang tertelan menyebabkan jumlah gas 

dalam saluran pencernaan meningkat. Bisa karena makan-
makanan yang memudahkan pembentukan gas seperti kol, 
bawang, bangka, dan alpukat. 

3. Kurangnya enzim pada organ pencernaan. 
4. Faktor psikologis yang memicu terjadinya stres. 

 

� Penanganan 
1. Jangan terlalu terburu-buru ketika sedang makan. 

Lakukanlah secara perlahan dan kunyah hingga lunak. 
2. Hindarilah minum soda terlalu banyak, dan hindari pula 

mengunyah permen karet (bubble gum) terlalu lama. 
3. Identifikasi dan hindari jenis makanan yang paling sering 

membuat perut kembung karena mudah terbentuk gas 
dalam perut seperti kol, apicot, pisang, bawang merah, 
brokoli, lobak merah pedas, makanan pedas, soda, dan 
minuman berkarbonasi lainnya hingga es krim dan es soda 
susu. 

4. Cobalah kurangi makanan berlemak dan gorengan. Lemak 
menghambat pengosongan perut dan meningkatkan 
sensasirasa kenyang. 

5. Secara berkala, kurangi makanan berserat tinggi. 
Tambahkan jumlahnya secara bertahap tiap pekan. 

6. Kurangi konsumsi produk susu. Cobalah konsumsi produk 
susu rendah kandungan laktosa, seperti yoghurt. 

7. Cobalah makan dalam porsi kecil namun sering. 
 

� Herbal Alami 
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1. Jahe 

Rebus 75 gram jahe dalam 0,5 liter air hingga volumenya 
menjadi 1/3 nya. Setelah hangat masukkan madu 300 cc dan 
aduk hingga rata. Ramuan ini diminum 3 kali 1 sendok makan 
perhari. 

2. Lidah Buaya 

Coba mengonsumsi daging aloe vera (lidah buaya). Dapat 
diminum langsung atau dimasak. Sebaiknya dipotong kotak-
kotak kecil. Campurkan jus buah dalam daging aloe vera, lalu 
minum. 

3. Bawang Merah (untuk anak) 

Parut bawang merah dan tambahkan minyak telon. Kemudian 
tempatkan bawang yang sudah diparut tersebut di bagian 
pusar. Bisa juga, gunakan daun jarak pagar yang dihangatkan. 
Olesi dengan minyak kelapa, atau minyak zaitun, pilin-pilin, 
lalu tempelkan pada pusar si kecil. 

 

4. Madu 

Taburkan bubuk kayu manis ¼ sendok teh ke dalam 2 sendok 
madu. Ramuan ini diminum sebelum makan, berfungsi 
mengurangi kadar asam dan membantu mencerna makanan. 

5. Minum secangkir teh peppermint 

Minyak peppermint mengandung mentol yang akan 
meringankan keluhan nyeri lambung akibat produksi gas 
berlebih. 

*** 

 

 

15. Diare 

Diare adalah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari 
tiga kali dalam satu hari dan biasanya berlangsung selama dua 
hari atau lebih. Pendeirta diare akan merasakan sakit perut, kram 
perut, sering buang air besar dengan tinja encer, dan masih 
memiliki kandungan air berlebihan. Gejala yang lain adalah 
muntah, badan lesu, panas dan tidak nafsu makan. 

Jika terus-menerus seperti itu penderita diare dapat 
mengalami dehidrasi (kekurangan cairan tubuh). Dehidrasi ringan 
hanya menyebabkan bibir kering. Dehidrasi sedang menyebabkan 
kulit keriput, mata dan ubun-ubun menjadi cekung (pada bayi 
yang berumur kurang dari 18 bulan). Dehidrasi berat bisa 
berakibat fatal, biasanya menyebabkan syok. 

Diare terjadi karena beberapa sebab di antaranya karena 
infeksi berbagai bakteri yang disebabkan oleh kontaminasi 
makanan dan minuman; infeksi berbagai macam virus; alergi 
makanan, khususnya susu atau laktosa (makanan yang 
mengandung susu); dan parasit yang masuk ke tubuh melalui 
makanan atau minuman yang kotor. 

 

� Penanganan 
1. Perbanyak minum air, terutama air yang telah dicampur 

gula/madu dengan garam atau oralit. 
2. Mencuci tangan pakai sabun dengan benar pada lima waktu 

penting, sebelum makan, setelah buang air besar, sebelum 
memegang bayi, setelah menceboki anak dan sebelum 
menyiapkan makanan. 

3. Mengonsumsi air minum sehat, atau air yang telah diolah.   
4. Pengelolaan sampah yang baik supaya makanan tidak 

tercemar.  
5. Membuang air besar dan air kecil pada tempatnya. 
6. Untuk bayi dan balita, teruskan minum ASI (Air Susu Ibu) ; 

 

� Ramuan Herbal 
1. Madu 

Resep 1 
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Air garam dicampur 1 sendok madu, diminum secukupnya 
sebagai pengganti oralit. 

Resep 2 

Daun jambu klutuk 20 lembar, daun meniran dan kunyit 2 ibu 
jari dihaluskan lalu direbus dengan 2 gelas air hingga menjadi 
1 gelas. Setelah hangat campurkan madu setengah gelas, aduk 
hingga rata. Ramuan ini diminum sesukanya. 

2. Delima 
Kulit delima kering sebanyak 30 gram dan 10 gram daun teh 
direbus dengan 600 cc air hingga tersisa 300 cc, kemudian air 
rebusannya diminum selagi hangat. Pemakaian 2 kali sehari. 
3. Jahe 
Rimpang jahe, sekitar 10 gram, dicuci hingga bersih, 
kemudian dipanggang dengan api kecil. Selanjutnya 
dihaluskan dan diseduh dengan air panas secukupnya. 
Setelah agak hangat, air seduhannya bisa segera diminum. 
Minum dua kali sehari hingga sembuh. 

16. Mual dan muntah 
Rasa mual dan muntah memang tidak menyenangkan. Mual 
dan muntah merupakan tanda-tanda dan gejala yang lazim 
dialami apabila sakit. Kebanyakan kejadian mual dan 
muntah adalah disebabkan oleh beberapa situasi seperti 
mabuk laut, mabuk kereta, mabuk hamil atau karena bau 
yang sangat busuk dan tidak menyenangkan. Namun dalam 
beberapa situasi muntah sangat diperlukan, misalnya saat 
keracunan makanan, muntah merupakan sistem pertahanan. 
 

� Penanganan 
1. Buka jendela dan keluar ruangan agar mendapatkan aliran 

udara segar. 
2. Jika muntahnya banyak, minum segera air minum atau 

larutan sedehidrasi untuk menggantikan garam, gula dan 
mineral tubuh. 

3. Jika bisa, makan sedikit namun sering. Makan perlahan. 
Awali dengan makanan   hambar seperti nasi lembut, roti 
tawar atau sup. Hindari makanan pedas berlemak, juga 
makanan sangat panas atau sangat dingin. 

4. Minum air jernih minimal 8  gelas perhari. Hindari 
minuman yang mengiritasi lambung kopi, kola atau alkohol 
(yang selain haram untuk diminum). Jika air kencing 

sedikit dan keruh (gelap) itu berarti dehidrasi, minumlah 
yang banyak. 

5. Duduk yang santai atau bersandar dan jangan terlalu 
banyak bergerak. 

6. Hindari bau tajam yang memicu muntah. 
 

� Ramuan Herbal 

1. Habbatussauda’ 

Habbatussauda’ direbus dengan cengkeh hingga mendidih. 
Diminum 3x sehari tanpa pemanis. Dalam 3 kali minum, Insya 
Allah akan sembuh. 

2. Jahe 

Resep 1 

Jahe secukupnya, bunga dan buah pala secukupnya, jintan 
putih secukupnya, 1 gelas santan kelapa, 1 sendok teh minyak 
kayu putih. Semua bahan tersebut ditumbuk halus, kemudian 
dicampur dengan santan kelapa dan minyak kayu putih 
sampai merata. Cara menggunakan : digunakan sebagai obat 
gosok. 

 

 

Resep 2 

Minum seduhan serbuk jahe atau jahe segar. Mengunyah jahe 
juga dapat merangsang pengeluaran air liur dan cairan 
pencernaan, yang dapat mengurangi mual dan muntah. Jika 
tidak ada permen jahe juga dapat membantu. 

*** 
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17. Sariawan  

Sariawan adalah kelainan selaput lendir mulut berupa luka 
bercak berwarna putih kekuningan dengan permukaan agak 
cekung. Bercak itu dapat berupa bercak tunggal maupun 
berkelompok. Munculnya sariawan ini disertai rasa sakit yang 
tinggi. Sariawan merupakan penyakit kelainan mulut yang paling 
sering ditemukan. 

Sariawan umumnya ditandai dengan rasa nyeri seperti 
terbakar yang terkadang menyebabkan penderita sulit untuk 
menelan makanan, dan bila sudah parah dapat menyebabkan 
demam. Gangguan sariawan dapat menyerang siapa saja, 
termasuk bayi yang masih berusia 6-24 bulan. 

Ada beberapa faktor penyebab yang diduga menjadi penyebab 
munculnya sariawan. Di antaranya karena luka, mengonsumsi 
atau minuman panas, kekurangan vitamin C dan zat besi atau 
bahkan karena faktor psikologis (stres dan depresi berat). 

� Penanganan  
1. Makan makanan lembut dan menyejukkan. Minum air 

dingin juga tidak mengapa untuk mengurangi rasa panas 
dengan sedotan. 

2. Hindari minuman yang dapat mengiritasi mulut seperti kopi 
dan jeruk. Makanan asin, pedas dan keras juga dapat 
merusak lapisan kulit mulut. 

3. Bersihkan gigi dengan sikat gigi lembut. Akan lebih baik 
jika menggunakan siwak yang berbulu lembut. 
 

� Herbal 
1. Siwak 

Bersihkan gigi dengan siwak yang berbulu lembut. Ini akan 
membantu membersihkan gigi dari kotoran dan kuman. 

2. Madu 

Resep 1 

Daun cengkeh dan daun sirih dihaluskan (masing-masing 5 
helai). Lalu tambahkan 1 gelas air panas dan biarkan selama 
10 menit. Saring dan ambil airnya, lalu campur 4 sendok madu 
dengan air saringan tadi sambil diaduk. Campuran ini 
digunakan untuk berkumur 3-4 kali sehari. Waktu 
penggunaan paling baik pagi hari atau malam menjelang tidur. 

Resep 2 

Ambil sebuah tomat matang, seduh dengan air panas dan 
kupas kulitnya. Haluskan tomat tersebut dengan 
menggunakan sendok, saring dan tambahkan madu 
secukupnya. 

3. Madu dan jintan hitam atau daunnya 

Bersihkan 50 lembar daun jintan lalu rajang hingga halus. 
Campurkan dengan 450 gram madu kapuk atau hutan hingga 
4 hari. Ramuan ini bisa diminum untuk penyembuhan 
sariawan. Takaran bisa menyesuaikan. 

*** 

 

18. Mual dan Muntah Saat Hamil Muda 

Mual atau muntah pada awal-awal masa kehamilan adalah 
hal yang lumrah. Diperkirakan hampir 70% ibu hamil mengalami 
hal ini. Gejala yang juga disebut ‘‘morning sickness’’ ini biasanya 
terjadi pada usia kehamilan minggu ke-6 hingga minggu 10 saat 
kadar HCG melonjak drastis. Gejalanya beragam mulai dari yang 
ringan sampai dengan berat atau bahkan timbul komplikasi. Mual 
dan muntah ini relatif akan berkurang seiring dengan 
bertambahnya usia kehamilan dan menurunnya kadar HCG 
setelah usia kehamilan 12 minggu. 

� Penyebab 
1. Peningkatan Hormo Esterogen 

Peningkatan hormon ini membuat kadar asam lambung 
meningkat, hingga muncullah keluhan rasa mual. Keluhan ini 
biasanya muncul di pagi hari saat perut ibu dalam keadaan 
kosong dan terjadi peningkatan asam lambung. 

2. Faktor HCG 

Hormon Human Chorionic Gonodotrophin yang dihasilkan 
plasenta di awal kehamilan diduga merupakan penyebab 
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timbulnya rasa mual. Tak heran bila keluhan mual muntah 
biasanya akan mereda dengan sendirinya seiring 
bertambahnya usia kehamilan. 

3. Perubahan metabolisme glikogen hati 

Kehamilan menyebabkan metabolisme glikogen hati dan inilah 
yang diduga sebagai biang keladi pemicu keluhan mual dan 
muntah. Namun keluhan ini akan lenyap saat terjadi 
kompensasi metabolisme glikogen dalam tubuh. 

4. Seorang ibu yang tengah hamil muda, belum siap hamil, 
atau malah tidak menginginkan kehamilan lazimnya akan 
merasa sedemikian tertekan. Perasaan tertekan inilah yang 
semakin memicu mual dan muntah. 
 

� Penanganan 
1. Makan dalam jumlah sedikit tapi sering. Makan dalam porsi 

besar hanya akan membuat Anda bertambah mual. 
2. Konsumsi makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, 

untuk membantu mengatasi rasa mual. Banyaklah 
mengonsumsi buah dan sayuran dan makanan yang tinggi 
karbohidrat seperti roti, kentang dan biskuit. 

3. Hindari makanan yang berlemak, berminyak dan pedas 
yang akan memperburuk rasa mual. 

4. Minum yang cukup untuk menghindari dehidrasi akibat 
muntah. Minumlah air putih, ataupun jus. Hindari 
minuman yang mengandung kafein dan karbonat. 

5. Hindari makanan yang dapat memicu produksi gas berlebih 
di lambung seperti nangka, kol, durian, dan lain-lain. 

6. Usahakan rileks, kelola stres dengan baik. Nikmati 
kehamilan agar jiwa dan pikiran tenang, sehingga tubuh 
merasa nyaman. 

7. Vitamin kehamilan kadang memperburuk rasa mual, tapi 
tetap memerlukan folat untuk kehamilan. Bila mual 
muntah sangat hebat, konsultasikan ke dokter Anda 
sehingga dapat diberikan saran terbaik untuk vitamin yang 
akan Anda konsumsi. Dan dokter Anda mungkin akan 
memberikan obat untuk mual bila memang diperlukan. 
 

� Obat Herbal 
1. Jahe 

Minum seduhan serbuk jahe atau jahe segar. Mengunyah jahe 
juga dapat merangsang pengeluaran air liur dan cairan 

pencernaan, yang dapat mengurangi mual dan muntah. Jika 
tidak ada, permen jahe juga dapat membantu. 

2. Madu  

*** 

 

 

19. Mabuk Perjalanan 

Dalam bahasa kedokteran, mabuk perjalanan disebut sebagai 
motion sickness. Mabuk perjalanan terjadi jika sistem vestibular 
(pusat keseimbangan di telinga bagian dalam) terganggu. 
Terganggunya pusat keseimbangan di telinga bagian dalam ini 
akan merangsang produksi zat histamin yang akan merangsang 
otak sehingga menimbulkan reaksi mual dan muntah. Misalnya 
ketika berada dalam perjalanan, posisi duduk tidak pernah 
seimbang, atau sedang membaca di dalam kendaraan yang sedang 
melaju. 

Pada umumnya gejala mabuk perjalanan biasanya dimulai 
adanya pernapasan yang tidak enak, diikuti keluarnya keringat 
dingin, pusing, lalu muntah dan diare. Namun, kondisi itu mereda 
begitu kendaraan berhenti. 

� Penyebab 
1. Kondisi tubuh yang sedang tidak sehat atau daya tahan 

tubuh yang tengah menurun. 
2. Perut dalam kondisi kosong, sehingga produksi asam 

berlebih. Produksi asam yang berlebihan akan mengiritasi 
lambung, dan ini akan merangsang reflek mual. 

3. Sistem suspensi mobil yang tidak nyaman sehingga 
menimbulkan guncangan pada penumpangnya. 

4. Kondisi jalanan yang tidak rata. 
 

� Penanganan  
1. Hindari aktivitas membaca terlalu lama di perjalanan 
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Sebaiknya Anda tidak membaca saat dalam perjalanan. 
Posisikan kepala tetap diam pada sandaran tempat duduk 
untuk menjaga cairan di dalam membran telinga tidak 
terlampau berguncang. 

2. Pilih Posisi Yang Tepat 

Jika naik kapal laut, pilihlah kabin di tengah sebab pada titik 
ini goyangan kapal paling tidak terasa. Jika naik pesawat 
terbang mintalah tempat duduk di dekat tepi depan sayap. Jika 
naik kereta api duduklah didekat jendela dan menghadap ke 
depan. Jika menggunakan mobil atau bus sebaiknya Anda 
duduk di depan dekat sopir. 

3. Posisikan tubuh searah perjalanan dan arahkan pandangan 
ke obyek yang jauh. 

Obyek yang jauh seperti gunung atau hamparan sawah yang 
luas kejauhan tidak bergerak secepat obyek di tepi jalan, 
sehingga tidak memusingkan. 

4. Jika mobil memiliki tiga baris kursi, pilihlah baris kedua 
yang minim guncangan. 

5. Beristirahatlah sejenak di sela perjalanan panjang. 
6. Cukupi konsumsi air. 

Bawalah bekal buah atau jus yang rasanya segar. Air jahe dan 
gula juga membantu meredam mual dan muntah. Selain dalam 
minuman, jahe dalam biskuit dan permen juga cukup 
bermanfaat. 

7. Pastikan sirkulasi udara dikendaraan baik. 
8. Menjauhlah dari asap rokok karena selain mengiritasi 

saluran pernafasan, juga membuat perut mual. 
9. Hindari makanan pedas dan berminyak sebelum dan 

selama perjalanan 

 

Tips Praktis Atasi Mual pada Anak 

• Jika mual mulai muncul, makanlah buah yang Anda bawa. 
Jika mual tak reda, kepalkan tangan dan lemaskan jemari 
tangan dan kaki berulang-ulang untuk menaikkan 
peredaran darah. Untuk menghilangkan pusing ringan, pijat 
jemari dan telapak tangan anak. 

• Buka kaca mobil untuk mensirkulasi udara segar ke dalam 
kabin. Jika rasa mual makin hebat, menepi dan berhentilah 

sejenak. Keluar dan berjalanlah di sekitar mobil untuk 
menetralkan efek akumulasi getaran pengganggu. Tindakan 
tersebut sangat efektif mencegah mual atau perasaan ingin 
muntah, terutama bagi anak-anak. Tetapi hal ini hanya 
dapat dilakukan jika Anda mengendarai mobil pribadi. 

� Obat Herbal 
1. Jahe 

Minum seduhan serbuk jahe atau jahe segar setiap 15 menit 
selama 1 jam sebelum perjalanan. Lanjutkan jika dalam 
perjalanan terlihat gejala sakit. Mengunyah jahe juga dapat 
merangsang pengeluaran air liur dan cairan pencernaan, yang 
dapat mengurangi mual dan muntah. Pada balita sebaiknya 
balurkan parutan jahe pada parut mereka. 

2. Madu  

Rebusan cengkeh yang dicampur dengan madu dapat 
mengurangi rasa mual dan muntah selama perjalanan. 

**  
 

20. Nafsu Makan Berkurang 

Keadaan ketika nafsu makan seseorang berkurang atau 
hilang disebut dengan istilah anoreksia. Anoreksia bukanlah suatu 
penyakit, melainkan gejala klinis dari suatu penyakit atau 
kelainan tertentu. 

Banyak hal yang dapat menyebabkan anoreksia, antara lain 
penyakit organik, faktor psikologis, dan pengaturan makan yang 
kurang baik. Penyakit infeksi seperti pada saluran napas atas juga 
TBC dapat memberikan gejala anoreksia. Kelainan bawaan 
misalnya pada jantung dan saluran pencernaan juga seringkali 
menjadi penyebab anoreksia pada anak. Gangguan psikologis 
terdapat pada anak dari keluarga yang mengalami kesulitan dalam 
rumah tangga, suasana makan yang kurang menyenangkan, tidak 
pernah makan bersama-sama dengan orang tua, ataupun dipaksa 
makan makanan yang tidak disukai. Selain itu, ekurangan nutrisi 
sendiri seperti zat besi pun dapat mengakibatkan terjadinya 
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anoreksia. Nafsu makan juga dapat disebabkan karena cacingan 
atau hal lain seperti masuk angin. 

� Penanganan 
1. Jika faktor pemicunya adalah psikologis, cobalah untuk 

menenangkan pikiran dan mengurangi stres. 
2. Awali dengan makanan yang Anda suka, hal ini agar Anda 

tidak lemas atau kekurangan cairan tubuh. 
3. Bentuk suasana yang menyenangkan agar selera makan 

Anda tidak turun. 
4. Kreasikan beberapa macam makanan yang mengundang 

selera. Bila memungkin atur jadwal menu harian dalam 
sepekan agar keluarga tidak bosan. 

5. Bila berkurangnya nafsu makan karena flu, demam atau 
cacingan atau sebab yang lain, segera obati, karena hal itu 
akan sangat membantu. 

� Ramuan Herbal 
1. Habbatussauda 

Beberapa menit sebelum makan ambil 1 sendok kecil 
habbatussauda’, lalu kunyah dengan gigi. Setelah itu 
minumlah 1 gelas air dingin yang telah diberi beberapa tetes 
cuka. Insya Allah nafsu makan Anda jadi semakin bertambah. 

2. Madu 

Resep 1 

Rebus 3 ibu jari temulawak hingga air menjadi setengahnya (1 
gelas). Setelah hangat, campur dengan madu dan aduk hingga 
merata. Diamkan ramuan ini selama satu malam. Ramuan ini 
diminum 3 kali 1 sendok makan perhari. 

Resep 2 

Daun sambiloto 3 genggaman dan daun meniran 3 genggaman 
direbus dengan 2 gelas air hingga mendidih dan volumenya 
tinggal 1 gelas. Airnya disaring, setelah hangat campurkan 
dengan madu 0,5 liter. Aduk hingga rata. Ramuan ini diminum 
3 kali 2 sendok tiap hari. 

 

21. Sakit Gigi 

Kerusakan gigi biasanya terjadi akibat kebersihan gigi yang 
buruk. Gigi kurang terawat, penyakit gusi, gigi pecah atau 
masalah rahang juga membuat gigi terasa sakit. Kotoran di sela-
sela gigi dapat mempercepat kerusakan email, yaitu lapisan 
pelindung gigi. Hal ini karena kondisi yang terlalu asam. 

� Tindakan Penanganan  
1. Hindari makanan atau minuman yang sangat panas atau 

dingin. 
2. Bilas mulut dengan secangkir air garam. Caranya dengan 

mencampur sesendok kecil garam dalam secangkir air 
hangat. 

3. Gunakan dental floss (benang gigi) untuk menghilangkan 
sisa makanan. Bersihkan setiap sisa gigi yang sakit. 

4. Jika gigi Anda sensitif, gosok lembut dengan pasta gigi 
(akan lebih baik dengan pasta gigi yang mengandung kayu 
siwak). Setelah itu coba tekan gigi Anda yang sakit dengan 
pasta gigi tadi. Biarkan selama semalam. 
 

� Ramuan Herbal 
1. Madu  

5 helai daun sirih dan 3 helai daun cengkih dilembutkan. Lalu 
dicampur dengan ¾ gelas air dengan ditambah 4 sendok madu. 
Ramuan ini digunakan untuk berkumur 3-4 sehari hingga 
sembuh. 

2. Bawang Putih 

Bawang putih diparut, ditambah sedikit garam, kemudian 
sumpal ke gigi yang sakit karena berlubang. 

3. Minyak Cengkeh 

Ambil kapas secukupnya. Teteskan minyak cengkeh ke dalam 
kapas tersebut lalu taruh kapas tadi di atas gigi yang sakit, 
gigit dengan lembut. Minyak cengkih berfungsi sebagai 
antiseptik dan anaestetik yang dapat mengurangi rasa nyeri. 

4. Habbatussauda’ 

Rebusan habbatussauda’ digunakan untuk berkumur. Sangat 
efektif untuk mengatasi sakit gigi. Atau dengan minum 1 
sendok minyak habbatussauda’ pada pagi hari sebelum 
mengonsumsi apapun. 
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22. Keracunanan Makanan 

Keracunanan makanan biasanya terjadi karena adanya 
bakteri yang ikut tertelan bersama makanan. Salah satunya 
adalah bakteri staphylococcus, bakteri ini jika tertelan tidak akan 
menimbulkan sesuatu yang buruk, akan tetapi ia dapat 
menghasilkan racun enterotoxin yang akan menyebabkan 
keluarnya cairan berlebihan dari usus halus. 

Contoh lainnya adalah bakteri Clostridium botulinum. Bakteri 
ini senang tumbuh di tempat tanpa udara, dan akan 
mengeluarkan racun yang bisa merusak syaraf jika sampai 
tertelan. Gejala keracunan bakteri ini disebut botulisme. 

Gejala botulisme biasanya akan timbul mendadak, 16-18 jam 
sesudah menelan makanan yang mengandung racun tersebut. 
Gejala biasanya diawali dengan kelelahan dan tubuh terasa lemah. 
Kemudian diikuti adanya gangguan penglihatan. Gangguan 
penglihatan ini bisa berupa penglihatan ganda (diplopia), 
penglihatan kabur, kelumpuhan otot-otot dan kelopak mata, 
kehilangan daya akomodasi lensa mata, dan refleks pupil mata 
terhadap cahaya berkurang atau hilang sama sekali. 

Gejala berikut bisa berupa kesulitan bicara, sulit menelan 
dan muntah yang keluar melalui hidung. Kesulitan menelan ini 
bisa menyebabkan makanan masuk ke dalam saluran pernapasan 
yang dapat mengakibatkan radang paru (pheumonia). Gejala juga 
disertai melemahnya otot-otot tubuh, tangan dan kaki. Suhu 
tubuh tetap, tetapi kadang bisa meninggi. Penderita keracunan 
botulisme harus dirawat di rumah sakit. Umumnya, proses 
penyembuhan berjalan lambat. Sisa kelemahan otot-otot mata bisa 
berlangsung beberapa bulan. 

� Pencegahan 
1. Simpanlah bahan makanan yang mengandung daging, ikan, 

telur unggas, maupun susu serta olahannya dalam lemari 
pendingin, jika tidak segera dimakan setelah dimasak. 
Khusus daging ataupun ikan sebaiknya ditaruh di bagian 
bawah agar tidak menetes. 

2. Pisahkan makanan mentah dengan makanan yang langsung 
dimakan. 

3. Ikan laut yang baru dikeluarkan dari penyimpanan jangan 
langsung dimakan. Cuci dan masak dulu sampai benar-
benar matang. 

4. Jangan memegang, memasak atau mengolah makanan 
ketika sedang sakit, khususnya infeksi kulit dan mata. 

5. Sebelum memasak, cuci tangan dengan air hangat dan 
sabun, keringkan dengan handuk. 

6. Masak makanan hingga benar-benar matang. 
7. Lihat tanggal kadaluwarsa makanan, jika makanan tersebut 

dalam kemasan. 
 

� Tindakan Penanganan 
1. Buat diri senyaman mungkin dengan beristirahat di tempat 

yang tenang dan sirkulasi udara lancar. 
2. Perbanyak minum air putih, paling tidak 8 gelas sehari. 

Jika perlu minum larutan rehidrasi yang akan 
menggantikan air, gula dan garam yang hilang. 

3. Setelah bisa makan, makanlah makanan yang lembut 
seperti nasi, kentang yang dihaluskan atau bubur yang 
lembut. 

4. Agar perut terbebas dari racun, berikan norit dengan dosis 
3-4 tablet selama 3 kali berturut-turut dalam setiap jamnya. 

5. Jika penderita dalam kondisi sadar, usahakan agar 
muntah. Lakukan dengan cara memasukkan jari pada 
kerongkongan leher dan posisi badan lebih tinggi dari 
kepala untuk memudahkan kontraksi. 

6. Apabila penderita dalam keadaan pingsan, bawa segera ke 
rumah sakit atau dokter terdekat untuk mendapatkan 
perawatan intensif. 
 

� Ramuan Herbal 
1. Bawang Putih Madu dan Habbatussauda 

Dua siung bawang putih dicuci bersih dan digiling halus. 
Campurkan dua sendok makan santan, setengah sendok 
habbatussauda’ (jintan hitam) dan dua sendok madu murni ke 
dalamnya. Peras dan saring campuran tersebut. Ramuan 
diminum dua kali sehari dengan dosis satu sendok makan 
sekali minum. 

2. Madu dan Air Kelapa Muda 

Air santan kental dan air kelapa hijau yang dicampur 1 sendok 
makan garam dan madu dapat mengurangi kekuatan racun. 
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23. Rambut Rontok 

Jika jumlah rambut yang rontok kurang dari 100-200 helai 
rambut setiap harinya itu hal yang wajar. Menjadi masalah ketika 
kerontokan rambut lebih dari 120 helai setiap hari bahkan jauh 
lebih banyak dari jumlah tersebut. Secara garis besar, kerontokan 
rambut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor herediter atau 
keturunan dan faktor luar. Kerontokan oleh karena faktor 
keturunan memang tidak banyak yang bisa dilakukan selain 
mencegah agar kerontokan tidak berlangsung dengan cepat. 
Sedangkan faktor luar, ada yang disebabkan oleh karena penyakit 
dan ada pula karena kesalahan perawatan rambut. 

 

� Tindakan Penanganan 
1. Makanlah makanan yang bergizi terutama yang banyak 

mengandung protein dan zat besi. 
2. Hindari stres karen astres akan mengganggu metabolisme 

tubuh yang imbasnya ke rambut juga. 
3. Jauhi obat-obatan yang dapat mengganggu pertumbuhan 

rambut. 
4. Hindari penggunaan air yang terlalu panas saat keramas 

dan hindari pula menggunakan pengering rambut yang 
terlalu sering. 

5. Lindungilah kulit kepala dari sinar matahari langsung. 
6. Kurangi penggunaan gel rambut, krim, minyak rambut, 

pewarna rambut dan spray rambut. 
7. Hindari kebiasaan menarik-narik rambut dengan alasan 

tidak jelas. 
 

� Obat Herbal 
1. Habbatussauda 

Bubuk habbtussauda’ diaduk dengan jus eruca (eruca sativa 
miller) tambahkan 1 sendok cuka yang sudah dicampur air, 
dan secangkir minyak zaitun. Urutkan ramuan ini dikepala 
setiap sore hari dan bilas dengan air hangat ditambah sabun. 

2. Madu dan Minyak Zaitun 

Campurkan minyak zaitun panas ½ mangkuk dengan 1 sendok 
teh bubuk kayu manis dan 3 sendok madu. Ratakan dan aduk 
hingga merata. Cara memakainya dengan mengoleskan pada 
kulit kepala dan memijatnya. Setelah itu tutup dengan plastik. 
Pemakaian sebaiknya 1-2 jam sebelum mandi. Saat mandi 

bilas sampai bersih. Ramuan ini dapat merangsang tumbuhnya 
rambut dan mencegah kerontokan. 

 

 

24. Impotensi 

Impotensi biasanya terjadi karena beberapa fator, di 
antaranya stres, kelelahan, atau penyakit tertentu. Impotensi 
temporer bukanlah suatu masalah jika dapat terbangun dari tidur 
dengan ereksi. Impotensi jangka panjang dapat disebabkan oleh 
penyakit seperti diabetes, gangguan peredaran darah atau efek 
obat seperti diuretik atau antidepresan. Selain itu juga bisa 
dikarenakan kegelisahan atau depresi. 

� Tindakan Penanganan 
1. Kurangi kegelisahan dengan banyak berdzikir dan 

beribadah pada-Nya. 
2. Hindari semua maksiat pada Allah. 
3. Berhenti merokok, karena selain haram merokok juga dapat 

menyebabkan impotensi. Obat-obatan terlarang dan alkohol 
juga memiliki dampak yang sama. 

4. Saat akan melakukan hubungan seksual dengan 
suami/istri lakukan dengan tenang dan santai. Janganlah 
merasa terbebani, dan jangan lupa awali dengan doa. 
Lakukan teknik pernafasan agar lebih tenang bila perlu. 

Teknik Pernafasan 

Pernafasan Dalam 

Pernafasan dalam membantu menenangkan tubuh dan pikiran. 
Ini merupakan dasar latihan relaksasi yaitu bernafas 
menggunakan otot diafragma dan perut. 

• Berbaring atau duduklah yang nyaman. Kenakan pakaian 
longgar dan tempat yang sepi. 

• Taruh tangan di atas dada dan perut. 
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• Bernafaslah perlahan. Gunakan otot-otot perut untuk 
bernafas hingga tangan yang di atas perut bergerak lebih 
tinggi. 

• Jika sudah mengetahui cara bernafas dengan perut, 
lakukan hal ini 10-20 menit perhari. 
 

� Obat Herbal 
1. Habbatussauda 

Satu sendok habbatussauda’ ditumbuk, dicampur dengan 7 
butir telur ayam kampung, dikonsumsi setiap hari selama 
sebulan. 

2. Bawang Putih Habbatussauda dan Madu 

Bawang putih ditumbuk dan diperas. Ambil peresan tadi dan 
campur dengan madu dengan takaran sama. Letakkan dalam 
wadah, bakar dengan api kecil hingga busa madu hilang. 
Konsumsi ramuan ini setiap selesai makan siang. Bisa juga 
ditambah habbatussauda’ untuk memperkuat pengaruhnya. 

3. Madu Jahe dan Ginseng 

3 ibu jari jahe segar dan 1 ibu jari ginseng dipotong tipis-tipis. 
Rebus dengan 0,5 liter air hingga seperempat liter dengan 
menambahkan 1 sendok teh bubuk kayu manis dan lada hitam 
sebelumnya. Setelah hangat campurkan madu 0,5 liter hingga 
merata. Ramuan ini diminum 3 kali 2 sendok makan per hari. 

 

25. Ketombe 

Meskipun sepele, ketombe kadang sangat mengganggu, 
terutama saat diperlukan penampilan yang prima. Sisik putih kecil 
yang biasanya berguguran dari kepala akan sangat terlihat jika 
menggunakan baju berwarna gelap. Ketombe biasanya diiringi 
dengan rasa panas dan gatal di kulit kepala. Ketombe biasanya 
disebabkan karena jamur di kulit kepala, atau bentuk sederhana 
dari sebborhoeicndermatitis-kemerahan bersisik dan gatal yang 

juga berefek pada kelopak mata. Kondisi kulit kepala yang banyak 
mengandung kotoran akan memperparah ketombe. Biasanya 
ketombe lebih banyak diderita oleh pria dibanding wanita, dan 
diperburuk oleh stres, penyakit dan beberapa jenis produk 
rambut. 

Tips Praktis 

Beberapa perlakuan dapat dilakukan untuk mengurangi ketombe, 
di antaranya : 

1. Creambath 

Cara ini lumayan bermanfaat. Kalau Anda melakukan creambath 
lebih baik memilih cream gingseng. Karena kandungan dalam 
ginseng dapat menguatkan rambut. Tapi bila Anda tidak sempat 
creambath atau merasa terlalu mahal Anda bisa mencoba cara 
yang lebih tradisional. 

2. Dengan lidah buaya 

Tanaman lidah buaya terbukti sangat ampuh mengatasi 
kerontokan bahkan dapat membuat rambut Anda lebih bagus dan 
tebal. Cara pemakaiannya : 

• Ambil tanaman lidah buaya yang berukuran besar dan 
memiliki daging yang banyak. 

• Kemudian lidah buaya tersebut di belah dua dan ambil 
dagingnya. 

• Lumuri seluruh bagian kepala anda dengan lidah buaya 
tersebut hingga merata. 

• Diamkan hingga 10-15 menit 

• Kemudian Anda cuci hingga bersih 

• Lakukan 1 minggu 2x secara rutin 
 

� Tindakan Penanganan 
1. Hindari mengeringkan rambut dengan pengering rambut, 

karena hal ini akan memperparah ketombe. 
2. Hindari produk rambut yang mengandung alkohol karena 

hal ini dapat membuat kering kulit kepala seperti hairspray, 
mousse, gel dan cat rambut. 

3. Bersihkan rambut secara berkala dan jaga dari kotoran luar 
yang dapat merusak rambut dan kulit kepala. Hal ini akan 
sangat terasa bagi muslimah yang mengenakan jilbab, 
karena salah satu manfaat berjilbab adalah terlindunginya 
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rambut dan kulit kepala, selain juga merupakan kewajiban 
bagi muslimah. 

4. Kurangi stres dan tekanan mental yang dapat 
mempengaruhi ketombe. 
 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Campur madu dengan air secukupnya. Lalu bilas rambut yang 
berketombe tadi dengan cairan tersebut. Hal ini akan 
mengurangi ketombe karena madu dapat membunuh kuman 
dan membersihkan kotoran. 

2. Minyak Zaitun 

Gunakan minyak zaitun minimal sehari sekali untuk 
meminyaki rambut. 

 

 

26. Sulit Tidur 
Mungkin Anda termasuk dalam 40% orang dewasa yang 

mengalami insomnia, gangguan tidur yang sangat umum terjadi 
terutama di kota-kota besar yang tingkat stresnya tinggi. 
Gangguan ini mencakup kesulitan untuk tertidur, terbangun dan 
sulit sekali untuk tidur kembali atau selalu terbangun lebih awal. 

Jika ini hanya berlangsung beberapa hari disebut dengan 
insomnia sementara, jika beberapa minggu disebut dengan 
insomnia jangka pendek. Masalah ini akan menjadi kronis jika 
terjadi pada setiap malam dalam seminggu dan baru berakhir 
setelah sebulan atau bahkan lebih. 

Insomnia itu sendiri bukanlah suatu penyakit tetapi lebih 
tepatnya adalah suatu gejala dari masalah laina tau beberapa 
masalah lain. Entah itu masalah fisik, emosi atau tingkah laku. 

 

� Tindakan Penanganan 

1. Jangan terlalu banyak makan sebelum tidur. Makanlah 
pada waktu berjarak paling cepat 2 jam dari waktu tidur. 

2. Minum susu hangat akan membantu terlelap. Kalsium dan 
protein dalam susu membantu menenangkan syaraf. 

3. Latihan pada sore hari baik dilakukan asalkan jangan 
terlalu keras dan tidak dekat dengan waktu tidur (kira-kira 
2-3 jam sebelum tidur). Gerak badan akan membuat darah 
turun ke kaki dan kondisi ini baik untuk memicu kondisi 
relaks. 

4. Tidurlah dengan lampu dipadamkan agar melatonin dapat 
bekerja sempurna merangsang pusat tidur dan memicu 
berbagai proses pemulihan. 

5. Kenakan pakaian yang longgar agar dapat bernapas dengan 
leluasa. 

6. Kenakan kaus kaki bila perlu. Terutama bila tidur di 
ruangan ber-AC. Rasa dingin di kaki bisa membuat kaki 
kram dan membuat sering terbangun di malam hari. 

7. Jangan membaca di tempat tidur karena bisa 
memperpanjang fase pra-tidur. 

8. Berolah raga teratur. Olah raga sebaiknya dilakukan pada 
pagi hari dan bukan beberapa menit menjelang tidur. 

9. Hindari makan dan minum terlalu banyak menjelang tidur. 
Makanan yang terlalu banyak akan menyebabkan perut 
menjadi tidak nyaman, sementara minum yang terlalu 
banyak akan menyebabkan Anda sering ke belakang 
untuk buang air kecil. 

10. Tidurlah dalam lingkungan yang nyaman. Saat tidur, 
matikan lampu, matikan hal-hal yang menimbulkan suara, 
pastikan Anda nyaman dengan suhu ruangan tidur Anda. 
Jauhkan jam meja dari pandangan Anda karena benda itu 
dapat membuat Anda cemas karena belum dapat terlelap 
sementara jarum jam kian larut. 

11. Kurangi mengonsumsi minuman yang bersifat stimulan 
atau yang membuat Anda terjaga seperti teh, kopi. Alkohol 
dan rokok juga tidak boleh dikonsumsi, selain haram 
keduanya juga akan menyebabkan Anda terjaga yang 
tentu saja tidak Anda perlukan bila Anda ingin tidur. 

12. Makananlah makanan ringan yang mengandung sedikit 
karbohidrat menjelang tidur, bila tersedia, tambahkan 
dengan segelas susu hangat. 

13. Mandilah dengan air hangat 30 menit atau sejam sebelum 
tidur. Mandi air hangat akan menyebabkan efek sedasi 
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atau merangsang tidur. Selain itu, mandi air hangat juga 
mengurangi ketegangan tubuh. 

14. Gunakanlah tempat tidur Anda khusus untuk tidur. Hal ini 
akan membantu tubuh Anda menyesuaikan diri dengan 
lingkungan tempat tidur. Saat Anda berbaring di tempat 
tidur, maka akan timbul rangsangan untuk tidur. 

15. Tidur dan bangunlah dalam periode waktu yang teratur 
setiap hari. Waktu tidur yang kacau akan mengacaukan 
waktu tidur Anda selanjutnya. 

16. Selesaikanlah seluruh masalah yang masih mengganjal 
dalam pikiran. Bila belum selesai, jadikan ia sebagai 
agenda agar tidak mengganggu pikiran. 
 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Resep 1 

Segelas susu hangat dan madu dapat menjadi obat mujarab 
agar lebih lelap tidur. Susu banyak mengandung asam amino 
triptofan yang dapat membantu pengeluaran serotonin 
sehingga memudahkan tidur. Triptofan juga memacu 
pengeluaran hormon melatonin. Suplemen triptofan telah 
dilarang di AS karena pernah menyebabkan penyakit gangguan 
darah serius akibat produknya terkontaminasi. Namun, tidak 
ada risiko bagi orang-orang yang mau mengonsumsi bahan 
makanan kaya triptofan seperti susu atau daging kalkun 
sebagai upaya mengurangi insomnia. 

Resep 2 

Biji pala kering dengan ukuran ¼-3/4-nya (2-4 g) ditumbuk 
halus, seduh air panas ½ gelas, campurkan madu secukupnya. 
Aduk dan minum selagi hangat. Ramuan untuk sekali minum 
dan sehari silakan minum 1-2 kali. 

 

 

2. Cuka Appel 

Campurkan 5 sendok cuka appel dalam sebotol madu. Minum 
campuran tersebut sebelum tidur. Jika kantuk belum juga 
muncul, minum lagi setelah satu jam. 

3. Kangkung 

Bisa dimasak dalam bentuk tumis, sayur kuah atau yang lain. 
Sangat mujarab untuk menimbulkan kantuk. 

4. Bawang Putih 

Dimakan sebelum tidur dengan jumlah secukupnya. Bisa juga 
diolah dalam bentuk makanan.  

5. Anggur  

Perbanyak makan anggur karena dalam anggur terdapat 
melatonin, suatu hormon yang dikenal bisa membantu 
mengatur jam biologis manusia. Hormon melatonin umumnya 
akan muncul di malam hari, sehingga mengantarkan orang 
untuk tertidur pulas. 

 

  

27. Anemia 
Setiap orang punya kemungkinan menderita anemia atau 

kurang darah. Bentuk hal yang bisa membuat orang terkena 
anemia. Kurangnya zat besi jadi penyebab utama. Namun 
kekurangan zat folik, vitamin B-12, B-6, terlalu banyak 
menggunakan obat-obatan, haid yang tidak normal dan 
kekurangan zat tubuh lain juga bisa jadi penyebab anemia. Yang 
paling penting untuk menghindari penyakit anemia adalah Anda 
harus menjaga pola makan. Usahakan zat besi serta vitamin 
dalam tubuh seimbang. 

 

� Penanganan 
1. Usahakan makanan Anda lebih bervariasi. Sertakan juga 

makanan yang mengandung banyak zat besi. Dari buah-
buahan seperti appel, pisang, plum dan aprikot. Zat besi 
dalam sayur-sayuran bisa Anda dapat dari asparagus, labu, 
ubi rambat, brokoli, tumbuhan merambat, kacang merah, 
tahu dan biji-bijian. 

2. Konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan 
juga vitamin C. Ini akan membantu meningkatkan 
penyerapan zat besi. Konsumsi vitamin C bersamaan 
dengan ketika Anda mengonsumsi zat besi. 



FREE DOWNLOAD: E-BOOK, SOFTWARE ISLAM KOMPUTER & HANDPHONE, CERAMAH, VIDEO                                            WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

KEWAJIBANMU YANG DIBEBANKAN ATASMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.16:82            KEWAJIBANMU HANYALAH MENYAMPAIKAN. QS.3:20, QS.42:48 

SEKALI-KALI KAU TAK KAN SAMPAI PADA KEBAJIKAN HINGGA KAU NAFKAHKAN HARTA DI JALAN ALLAH. QS.3 ALI IMRAN:19, 61 SHAFF:10-12, 47 HUJURAAT:15 

3. Hindari gula atau kurangi konsumsi gula Anda. Ini akan 
meningkatkan penyerapan zat besi. Hindari makan asem. 
Asem bisa menghambat tubuh menyerap zat besi. 

4. Konsumsi juga makanan yang bermuatan kalsium, vitamin 
E dan zinc sebagai tambahan. Namun jangan di waktu yang 
bersamaan dengan konsumsi zat besi. Zat-zat di atas bagus 
untuk tubuh namun bisa mengganggu penyerapan zat besi. 

5. Tambahkan juga buah-buahan kering seperti kismis dan 
buah prem yang dikeringkan ke menu diet Anda. Kurangi 
konsumsi kopi dan black tea. Minuman ini mengandung 
poliphenol dan tannin yang bisa mengganggu penyerangan 
zat besi. 

6. Haid yang berlebihan dapat menguras darah dalam tubuh 
Anda. Temui dokter jika hal tersebut terjadi. Jika dibiarkan 
terus-menerus dampaknya akan sangat tak baik. 

7. Jika mengonsumsi obat untuk penyakit Anda, usahakan 
atas referensi dokter. Beberapa obat bisa menghambat 
masuknya zat besi dan vitamin B ke dalam tubuh. 

8. Jika Anda seorang vegetarian sebaiknya diskusikan 
masalah kesehatan Anda dengan ahlinya. Vitamin B-12 
banyak didapat dari makanan berdaging, vegan tentu saja 
tidak mengonsumsi daging. 

� Obat Herbal 
1. Madu 

Minum madu sesering mungkin untuk meningkatkan darah 
karena salah satu zat dalam madu adalah asam folat. Dalam 
percobaan Dr. Yurish, pemberian kurma pada anak dapat 
meningkatkan kadar hemoglobin 13% lebih banyak dibanding 
anak yang tidak mengonsumsi madu. 

2. Sari Kurma 

Perbanyak makan kurma setiap hari. Jika ada 3 sendok makan 
kurma perhari diminum setelah makan satu sendok. Kurma 
sangat baik untuk meningkatkan kadar darah dalam tubuh. 

3. Biji-bijian dan sayuran hijau 

 

28. Pelupa 

Seseorang mengalami lupa jika informasi yang masuk tidak 
mendapat perlakuan sebagaimana mestinya. Lupa merupakan 
proses yang masih normal (fisiologis), tapi dapat pula menjadi 
proses yang abnormal (patologis). Ada beberapa macam bentuk 
lupa, yakni mudah lupa (forgetfulness), amnesia, dan demensia. 

Mudah lupa terjadi bila informasi yang diterima berhasil 
melalui proses normal dan akhirnya tersimpan di dalam memori 
jangka panjang. Sayangnya sukar diambil atau diingat kembali 
saat dibutuhkan. Mudah lupa masih tergolong normal. Meskipun 
begitu tidak jarang hal ini merupakan tanda-tanda keadaan 
abnormal. 

Tips Memperbaiki Memori Otak 

1. Tidur Cukup 

Tanpa tidur malam yang nyenak, kita akan merasa lelah dan 
konsentrasi melemah. Dalam bukunya Power Sleep, Dr. James B. 
Maas, professor psikologi dari Cornell University menulis, ‘‘….tidur 
memegang peranan penting untuk memudahkan penyimpanan 
daya ingat dan mempertahankan memori. Tanpa tidur, kesehatan 
mental terganggu.’’ 

2. Latihan daya ingat 

Mind Mapping (peta pikiran) adalah latihan yang sempurna 
untuk melatih daya ingat. Mind mapping adalah sistem 
penggunaan image atau gambar yang digunakan untuk mewakili 
bahan-bahan yang akan dipelajari atau akan dihafal. 

3. Hidup sehat 

Menurut Psikolog pendidikan, Poon Cosiew Win, apa yang kita 
konsumsi sangat penting, karena sangat berpengaruh pada 
kemampuan otak dalam menyimpan informasi. Inilah 
rekomendasinya : 

� Minumlah air minimal delapan gelas sehari 

Air berfungsi menopang sistem memori, khususnya pada 
orang tua. Kekurangan air dapat menimbulkan kebingungan dan 
kesulitan pikiran lainnya. 

� Nutrisi yang cukup 

Vitamin yang penting untuk kinerja memori, seperti : tiamin, 
folic acid dan vitamin B12 dapat ditemui pada roti, sereal, sayuran 
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dan buah-buahan. Ekstrak tumbuhan Ginko Biloba terbukti 
mampu meningkatkan daya ingat mereka yang berusia setengah 
baya hingga tujuh persen. 

� Jangan minum alkohol 

Selain haram mengonsumsi alkohol secara regular dapat 
mengganggu memori jangka pendek. Sehingga hal yang sepele, 
seperti menaruh kacamata juga akan lupa. 

� Kurangi kafein 

Kopi dan teh memang dapat membuat seseorang terjaga, 
semakin banyak meminumnya, maka semakin lama terjaga. Jika 
seseorang banyak terjaga, maka dia akan kurang tidur. Dan kita 
tahu bahwa kurang tidur itu mempengaruhi memori otak. 

� Tidak merokok 

Merokok dapat mengurangi jumlah oksigen di dalam otak, 
sehingga mempengaruhi fungsi memori. Sebuah tes membuktikan 
bahwa mereka yang menghabiskan satu bungkus rokok sehari 
mengalami kesulitan mengingat wajah dan nama dibanding 
dengan non-perokok. 

4. Obat-obatan 

Pil penenang, penenang otot, pil tidur dan anti kecemasan 
mengandung diazepan dan lorazepan, yang dapat mempengaruhi 
daya ingat dan memicu depresi. 

5. Rangsang ingatan 

Memaksimalkan daya ingat dapat dilakukan dengan belajar 
keahlian baru. Hal ini bisa merangsang syaraf-syaraf otak untuk 
berkembang. 

6. Beri perhatian 

Konsentrasilah pada hal yang Anda anggap paling penting dan 
bawa sampai tidur. Revisi kembali keesokan harinya, saat memori 
sedang pada puncaknya. Lakkan seminggu kemudian. Cara ini 
akan meningkatkan daya ingat. Lakukan hal ini empat kali dalam 
sebulan. Jika Anda sudah melakukan lima kali, tiga bulan 
kemudian informasi ini akan tersimpan dalam ingatan Anda. 

7. Hubungkan fakta pada imajinasi 

Memori bekerja lewat hubungan. Maka ciptakan hubungan 
antara informasi dengan teknik menghafal. 

8. Terorganisasi  

Lingkungan kerja yang berantakan menyulitkan kita untuk 
menemukan dan mengingat banyak hal. Catat tugas dan janji 
penting dalam agenda. Ini akan membantu Anda mengingat hal-
hal kecil. 

 

� Obat Herbal 
1. Buah delima 

Hal ini sesuai dengan perkataan sahabat Ali, ‘‘Hendaklah 
kalian mengonsumsi buah delima yang manis, karena itu baik 
untuk organ pencernaan.’’ 

2. Madu dan Kismis 

Hal ini sebagaimana perkataan Az-Zuhri berkata, ‘‘Anda harus 
mengonsumsi madu, karena itu baik untuk membantu 
hafalan.’’ Az-Zuhri juga berkata, ‘‘Siapa yang ingin 
menghafalkan hadits maka hendaklah dia mengonsumsi 
kismis.’’ 

3. Susu kambing atau susu sapi 

Meskipun ini tidak termasuk dalam kategori herbal namun sangat 
bermanfaat untuk hafalan. Hal ini sebagaimana Al-Ju’abi berkata, 
‘‘Saya dulu adalah orang yang tidak mampu menghafal. Kemudian 
para dokter berkata kepada saya, ‘Konsumsilah kue susu.’ 
Kemudian saya mengonsumsinya selama empat puluh hari, setiap 
pagi dan sore tanpa makan makanan yang lainnya. Lalu pikiran 
saya menjadi bersih, hingga saya menjadi seorang hafizh, dan 
mampu menghafal tiga ratus hadits setiap hari.’’ 
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PENUTUP 

Aku Islam sebab lahir di Asia dari ortu Islam 

Amita Bachan Hindu sebab lahir dari ortu Hindu 

Britney Kristen sebab lahir di USA dri ortu Kristen 

Jika aku lahir di amerika dari ortu kristen, Mungkin saat ini aku masih berkalung 

salib�� Jika Britney Spears lahir dari ibu muslim, mungkin kini tetap berkerudung 

Anda juga kira2 demikian,, Singkatnya,, agama kita awalnya ikuti ortu��Tanpa 

tahu agama itu benar / salah��Saat kecil, kita tak bisa melawan orang tua 

Kini,, Saya yakin cuma Allah Tuhan yg benar, tuhan-tuhan yang lain salah! ,, 

Sedang Britney yakin cuma bapak, anak + roh kudus yg benar�� tuhan-tuhan 

lainnya salah! ,, & Amita bachan yakin cuma Brahma, Syiwa + Wisnu yang benar, 

tuhan2 yang lain salah 

Di dunia ada ratusan agama dengan Milyaran pemeluk dengan SEYAKIN-

YAKINNYA 

Tapi, meski ada Ratusan agama dengan kepercayaan Seyakin-yakinnya, itu tidak 

berarti Tuhan ada banyak! Itu tidak berarti ada Tuhan : Allah, bapak, anak, Roh 

kudus, brahma, syiwa, wisnu, budha, zeus, kong hu chu & lainnya 

Beratus agama tak berarti ada beratus Tuhan 

Tetap TUHAN hanya 1 yang Maha Esa 

1 Tuhan berarti hanya 1 agama murni benar dariNYA 

Tidak mungkin semua agama benar..  

Tidak mungkin Tuhan suruh sembah banyak Tuhan ini, itu, sana & sini 

Darimana kita tahu sebuah agama masih benar dan murni 100% dari Tuhan 

sedang lain salah / tercampur? 

Kita tak bisa bertanya pada Tuhan atau para Nabi !! 

Bukti Agama benar BUKAN dari KATA ORANG 

Bukti Agama benar bukan dari tingkah umat 

Bukti Agama benar bukan dari TV & koran 

Sebab semua itu akibat dari orang tak sempurna 

Di Asia banyak orang miskin, bodoh, kumuh, koruptor & penjahat beragama 

Islam, Tapi tak berarti Islam jelek Sebab di Meksiko, Philipina, Romania yang 

miskin, bodoh, koruptor & jahat agamanya Kristen 

Bukti TERKUAT agama benar ialah dari KATA TUHAN, FIRMAN TUHAN / KITAB 

SUCI, Sebab kitab suci diakui sbagai FIRMAN TUHAN / KATA TUHAN. Jika benar 

kitab itu dari Tuhan, maka tak boleh salah atau cela secuil kecil pun dari 

SEGALA SISI 

Kitab yang mengaku dari Tuhan, Tidak boleh ada kesalahan dari segala sisi 

Dari sisi sastra harus paling unggul, Sebab tak mungkin manusia bersastra lebih 

unggul dari Firman Tuhan 

Dari sisi Matematika harus akurat, Sebab Tuhan mustahil keliru berhitung 

Dari sisi geologi, fisika, kimia, biologi, sandi, astronomi, psikologi & dari SEGALA 

SISI harus paling unggul 

Qur'an tidak ada cela dari segala sisi… Penemuan dengan alat modern telah 

ditulis Qur'an 1400 tahun lalu� Bahkan banyak ayat yang belum dapat dibuktikan 

oleh ilmu pengetahuan & Peralatan canggih terakhir 

Sedang Alkitab Kristen & kitab lain banyak terdapat RIBUAN KESALAHAN baik dari 

sastra, matematika, astronomi, DLL 

JADI SEMUA BAHASAN AKAN BERDASAR KITAB!  

Tidak cuma asal bicara kesana sini tanpa ada bukti 

Contohnya: Penemuan abad 20 dgn teleskop, pesawat antariksa, satelit, 

komputer canggih & alat2 modern lain temukan jika alam semesta ini 

mengembang� Bintang & Galaksi satu sama lain saling menjauh 

Alam semesta, yang segalanya terus bergerak menjauhi satu sama lain, berarti 

jika alam semesta tersebut terus-menerus "MENGEMBANG" 

Tanpa bantuan alat2 diatas , tak bisa dipastikan jika alam semesta itu meluas� 

Tapi semua itu ternyata telah ditulis oleh Qur’an 1400 tahun lalu 

QS�51 Adz-Dzaariyaat:47 "Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan dan 

sesungguhnya Kami benar-benar MELUASKANNYA�" 

Meluaskan = Membuat jadi lebih luas 

Padahal diawal abad 20, satu-satunya pendapat tentang semesta ialah semesta 

itu tetap, diam, tak mengembang, tak meluas & sudah ada sejak dulu tanpa 

diciptakan siapapun 



100 AGAMA TAK BERARTI ADA 100 TUHAN, TUHAN TETAP 1 & TURUNKAN AGAMA PUN CUMA 1                                   WWW.ISLAMTERBUKTIBENAR.NET  

ISLAM TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT MASIH BANYAK RAGU & TAK DAPAT BUKTIKAN ISLAM SEBAGAI SATU-SATUNYA AGAMA YANG TERBUKTI BENAR 

ISLAM PUN TAK KAN BANGKIT SELAMA UMAT CINTA DUNIA SERTA TIDAK MENCINTAI ALLAH & RASUL MELEBIHI SEGALANYA. QS.9:24, 33:6, 9:120, 9:15 

 

Apa yg sebabkan Qur’an berani memastikan jika langit itu meluas? Apakah ini 

karangan Rasulullah Muhammad SAW? Tentu saja tidak mungkin� Tidak lain ini 

ialah salah satu bukti jika Qur’an ialah firman Allah� & otomatis ini berarti 

Muhammad ialah Utusan Allah! 

Adakah kitab lain berani mengatakan ini semua? 

Lebih jauh, jika saat ini & lusa ternyata Langit itu MELUAS, maka jika balik ke 

masa lalu, berarti Langit itu MENYEMPIT & akhirnya berasal dari satu titik temu 

bervolume Nol / tiada� Artinya, langit tadinya tiada lalu jadi ada� Semua ini telah 

terbukti pula oleh ilmiah 

QS�21 Anbiyaa':30� "Dan apakah orang-orang 

kafir tidak mengetahui jikasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu ADALAH 

SUATU YANG PADU, KEMUDIAN KAMI PISAHKAN ANTARA KEDUANYA 

Kata "ratq" = "suatu yg padu" dipakai untuk dua zat berbeda yg membentuk 1 

kesatuan� Kata "fataqa" berarti "Kami pisahkan antara keduanya" dan bermakna 

sesuatu jadi ada melalui peristiwa pemisahan / pemecahan struktur dari "ratq" 

Bermakna, segala sesuatu, termasuk "langit dan bumi" yg saat itu belum 

diciptakan, juga terkandung dalam titik tunggal yg masih berada dalam keadaan 

"ratq" ini 

Siapa yg lakukan semua ini? Dari asalnya TIADA jadi ada, terartur & meluas? Para 

ilmuwan & bukti2 ilmiah sepakat jika alam semesta DICIPTAKAN TUHAN 

"Dialah pencipta langit & bumi�" QS�6 An’aam:101 

Tapi, ledakan penciptaan alam semesta ini bukan ledakan asal saja, sebab semua 

harus disertai ukuran tepat, atau semesta jadi berantakan tak terkendali 

QS�25 Furqon:2 "Yang kepunyaan-Nyalah kerajaan langit & bumi & Dia tidak 

mempunyai anak & tidak ada sekutu bagi-Nya dalam kekuasaan & Dia telah 

menciptakan segala sesuatu & Dia TETAPKAN UKURAN2 -NYA DENGAN SERAPIH-

RAPIHNYA�" 

Jika Allah membelah langit saat penciptaan semesta TANPA ukuran tepat, maka: 

* Jika kekerapan alam semesta hanya sedikit lebih tinggi, alam semesta tidak 

akan mengembang akibat gaya2 tarik partikel2 atom, tapi mengerut, & akhirnya 

lenyap pada satu titik 

* Jika kekerapan awal sedikit lebih kecil, maka alam semesta akan cepat sekali 

mengembang tapi partikel2 atom tidak akan tertarik satu sama lain� Sehingga 

Bintang & galaksi tak akan pernah terbentuk� Dan akibatnya, manusia tidak akan 

pernah muncul! 

QS�41 Fushshilat:53 Kami akan perlihatkan pada mereka tanda2 Kami di segala 

wilayah bumi & pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka jika Al Quran 

itu adalah benar� Tiadakah cukup jika Tuhanmu jadi saksi atas segala sesuatu? 

Penciptaan Semesta, jauh lebih dahsyat dibanding menciptakan Nabi Adam dari 

tanah, apalagi ciptakan Nabi Isa dari seorang wanita tanpa bapak 

QS�40 Al-Mu’min:57 “Sungguh penciptaan langit & bumi lebih besar dari 

penciptaan manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” 

Bagi Allah, penciptaan Nabi Isa semudah ciptakan Nabi Adam saja 

QS�3 Ali Imran:59 Sungguh perumpamaan Isa di sisi Allah, ialah seperti Adam� 

Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman padanya: 

"Jadilah", maka jadilah dia 

Melihat dahsyatnya penciptaan Langit & Bumi, maka mustahil Allah Maha Besar 

memiliki keturunan 

QS�6 Al-An’aam:101 "Dia pencipta langit & bumi� Bagaimana Dia mempunyai 

anak padahal Dia tak mempunyai istri� Dia ciptakan segala sesuatu dan Dia 

mengetahui segala sesuatu�" 

Mana bisa Nabi Isa dianggap Tuhan sedang beliau saja menyuruh agar sembah 

Cuma ALLAH? 

Qs�5 Maa’idah:72 Sungguh kafirlah orang2 yg berkata: "Sesungguhnya Allah ialah 

Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih berkata: "HAI BANI ISRAIL, 

SEMBAHLAH ALLAH TUHANKU & TUHANMU" 
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Tentu saja orang kafir tak kan percaya ayat Qur’an ini, maka itu kami buktikan 

dari kitab di tangan mereka sendiri pun tertulis jika Nabi Isa tidak pernah 

menyuruh sembah dirinya,  

Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus padanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: 

Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan HANYA PADA DIA SAJA engkau 

berbakti!" 

Jelas Nabi Isa TIDAK pernah menyuruh: Engkau harus sembah Aku dalam 3 tapi 1 

atau Trinitas! 

Bahkan Yesus saja bersyahadat: 

Yohanes 17 :3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu jika mereka mengenal Engkau, 

SATU-SATUNYA ALLAH YANG BENAR, DAN MENGENAL YESUS KRISTUS YANG 

TELAH ENGKAU UTUS 

Siapa cari agama selain Islam, Maka sekali-kali tak akan diterima darinya Dan 

diakhirat ia termasuk orang merugi. QS.3 Ali Imran:85 

 

Agar jelas, coba klik: 

www.facebook.com/1SLAM.TERBUKTI.BENAR?sk=info atau 

www.facebook.com/home.php?sk=group_131429706933189&view=members 
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