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Khasiat dan Kandungan Obat Tanaman Lidah Mertua
Lidah mertua, begitulah orang-orang menyebut tanaman bernama latin sansevieria
trifasciata ini. Mengutip sumber dari Biofarmaka IPB, tanaman obat yang juga dikenal oleh
orang luar (baca: orang barat) sebagai "tanaman ular" (snake plant) atau "tanaman lidah
mertua" (mother-in-law's tongue) ini ternyata memiliki beberapa khasiat untuk mengobati
beberapa penyakit antara lain demam, gatal-gatal, radang saluran pernafasan, batuk, wasir,
influenza, diabetes, dan kanker ganas. Untuk obat luar, tanaman ini banyak digunakan
untuk obat luka memar akibat pukulan, keseleo, luka borok, bisul, juga bisa digunakan
sebagai penyubur rambut dan antibiotik alami serta penghilang rasa sakit.
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Sumber: news.softpedia.com
Tanaman Lidah Mertua

Dari hasil penelitian Catherine Chidinma Ikewuchi, M.Sc. dan Jude Chigozie Ikewuchi, M.Sc
dari Akamai University terungkap bahwa tanaman lidah mertua memiliki beberapa
kandungan asam amino dan protein yang berguna bagi penyembuhan beberapa penyakit
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yang tersebut diatas.
Penulis sendiri sebenarnya sudah menggunakan tanaman ini sebagai obat flu dan radang
tenggorokan. Penulis biasanya merebus daun tanaman lidah mertua secukupnya dan
kemudian airnya diminum untuk meredakan flu dan radang tenggorokan, kemudian diiringi
dengan mengunyah dan menelan jahe mentah setiap akan tidur malam. Cara ini memang
sedikit "menyiksa", terutama bagi mereka yang tidak menyukai rasa pahit saat meminum
air rebusan daun tanaman lidah mertua atau rasa pedas saat mengunyah jahe, namun cara
tersebut ampuh mengobati radang tenggorokan dan meredakan flu, terutama saat musim
pancaroba tiba. Resep ini penulis dapatkan dari resep orangtua yang juga lebih memilih
menggunakan obat-obatan herbal daripada menggunakan obat buatan pabrik.
Dari pengamatan penulis, penggunaan tanaman lidah mertua sebagai tanaman obat serta
bahan jamu belum maksimal adanya. Orang indonesia lebih mengenal tanaman kumis kucing
atau jahe sebagai tanaman bahan jamu dan obat herbal. Umumnya, orang lebih
mengidentikan tanaman lidah mertua sebagai tanaman hias ketimbang tanaman herbal atau
bahan jamu. Tentunya ini harus disayangkan karena banyak sekali manfaat dari tanaman
lidah mertua jika dilakukan penelitian lebih lanjut, pengolahan yang baik sabagai bahan
dasar jamu, dan memasyarakatkan tanaman ini sebagai tanaman herbal.
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