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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia kepada saya, sehingga 

saya bisa membuat makalah ini. Minggu lalu tanggal 28 Oktober 2015 saya sudah presentasi 

tentang materi ini, dan sekarang saya di tugaskan untuk membuat makalah dan saya berterima 

kasih kepada guru yang telah memberi ilmu tentang makalah ini kepada saya dan teman-teman. 

Alhamdulillah, shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang menjadi tauladan kita semua. Makalah ini tentang Tumbuhan kaca piring atau nama ilmiah 

nya adalah Gardenia Augusta yaitu tumbuhan yang wangi nya seperti bunga melati.  

Demikian semoga makalah yang saya buat ini bermanfaat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentul, 30 Oktober 2016 

Khansa Surya Fadhilah 

Kelas XI SMA IBS-Mutiara Qur’an Sentul 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Alam semesta terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik (makhluk hidup) 

jumlahnya sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Mulai dari laut, dataran rendah, sampai di 

pegunungan, terdapat makhluk hidup yang jumlahnya banyak dan sangat beraneka ragam. 

Karena jumlahnya banyak dan beraneka ragam, maka kita akan mengalami kesulitan dalam 

mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mengenali dan 

mempelajari makhluk hidup maka kita perlu cara. Cara untuk mempermudah kita dalam 

mengenali dan mempelajari makhluk hidup disebut Sistem Klasifikasi  

(penggolongan/pengelompokan).  Dalam makalah ini saya akan membahas tentang Tumbuhan 

Kaca Piring atau nama ilmiahnya Gardenia Augusta.  

 
Gambar 1 Tanaman Kaca Piring (Gardenia Augusta) 
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BAB II  

PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian 

Kaca Piring dengan nama latin Gardenia Augusta, merupakan salah satu tanaman 

hias sekaligus tanaman obat yang banyak dikenal di Indonesia. Bunga Kaca Piring berwarna 

putih dan sangat harum. Tanaman ini di kenal dengan nama binomial Gardenia jasminoides yang 

berarti "seperti bunga melati" walaupun tidak ada hubungannya dengan marga Jasminum (Bunga 

Melati). Di Bali, tanaman ini dikenal dengan nama jempiring dan bunganya merupakan maskot 

kota Denpasar. Meski tersebar hampir di seluruh Indonesia, bunga Kacapiring bukanlah tanaman 

asli Indonesia. Diduga tumbuhan ini berasal dari China dan Jepang, seperti di China Bunga Kaca 

Piring, bunganya digunakan sebagai penambah rasa pada daun teh, buah nya bisa di makan dan 

dapat digunakan sebagai pewarna kuning pada makanan (seperti kunyit), dan di Jepang, bahan 

pewarna dari buah kering Kacapiring digunakan untuk pencelupan teksil dan pewarna kue 

tradisional (wagashi) dan asinan lobak (takuan). Kacapiring kemudian tersebar ke berbagai 

wilayah lain termasuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-18. Budidaya dan perbanyakan 

tumbuhan ini tidak sulit, bisa menggunakan biji, cangkok, ataupun stek batang. 

Beraroma seperti bunga melati inilah Kacapiring dinamai sebagai “jasminoides” dan 

“Cape Jasmine”. dapat tumbuh di sembarang tempat, baik itu di daerah yang bersuhu dingin 

ataupun di daerah yang bersuhu panas. Meskipun demikian, tanaman ini lebih cocok tumbuh di 

daerah pegunungan yang tingginya lebih dari 400 meter dpl.  

 
Gambar 2 Bunga Kaca Piring 

 
2.2 Morfologi 

https://alamendah.org/2014/04/21/15-tanaman-hias-pembersih-udara-dalam-ruangan/
https://alamendah.org/2014/04/21/15-tanaman-hias-pembersih-udara-dalam-ruangan/
https://alamendah.org/2014/04/21/15-tanaman-hias-pembersih-udara-dalam-ruangan/
https://alamendah.org/2015/01/14/121-nama-latin-tanaman-obat/
https://alamendah.org/2015/01/14/121-nama-latin-tanaman-obat/
https://alamendah.org/2015/01/14/121-nama-latin-tanaman-obat/
https://id.wikipedia.org/wiki/Putih
https://id.wikipedia.org/wiki/Melati
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Denpasar
https://alamendah.org/2011/02/12/bunga-melati-lambang-kesucian-nan-sederhana/
https://alamendah.org/2011/02/12/bunga-melati-lambang-kesucian-nan-sederhana/
https://alamendah.org/2011/02/12/bunga-melati-lambang-kesucian-nan-sederhana/
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 batangnya berkayu, bercabang, ranting mudanya terlapis lilin, dengan warna hijau 
kecoklatan, perdu tegak tinggi nya 1-2 meter.  

 Letak daun saling berhadapan atau berkarang tiga, tebal, dan licin seperti kulit, 
bertangkai pendek, bentuknya elips atau bulat telur sungsang, ujung dan pangkal runcing, 
tepi rata, permukaan atas mengkilap. Panjang daun 4,5 – 13 cm dengan lebar 2 – 5 cm, 
warnanya hijau tua.  

 Berbunga tunggal, bertangkai pendek, warnanya putih, keluar dari ujung ranting, dan 
baunya harum.  

 Buah berbentuk bulat telur, kulit tipis, mengandung pigmen berwarna kuning dan berbiji 
banyak.  

Budidaya dan perbanyakan tumbuhan ini tidak sulit, bisa menggunakan biji, cangkok, ataupun 
stek batang.  

 

2.3 Klasifikasi dan Manfaat 

 

Kerajaan : Plantae.  

Ordo  : Gentianales.  

Famili  : Rubiaceae.  

Genus  : Gardenia.  

Spesies : Gardenia jasminoides J.Ellis.  

Buah bunga kaca piring rasanya pahit, sifatnya dingin dengan afinitas ke meridian jantung, 

hati, paru-paru, lambung, dan sanjiao. Buah bunga kaca piring ini memiliki manfaat untuk : 

1. Menenangkan emosi 

2. Melancarkan aliran empedu ke usus 

3. Anti radang 

4. Antibiotic, pereda demam 

5. Mencegah pendarahan 

6. Mencegah pembekuan darah 

7. Melindungi hati dari kerusakan akibat racun 
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8. Penyakit dengan demam yang memberikan gejala demam tinggi, mudah tersinggung, 

delirium, gangguan kesadaran 

9. Radang hati (hepatitis), sakit kuning (jaundice) di sertai demam, tidak nafsu makan, air 

kencing sedikit (oliguria), dan kencing sakit (disuria) 

10. Radang selaput lender kandung kencing (cystitis) 

11. Radang payudara (mastitis) 

12. Disentri, gigitan ular 

Berikut ini adalah beberapa cara membuat ramuan dari bunga kaca piring untuk penyembuhan 

beberapa penyakit :  

 

1. Obat Demam 

Siapkan 7 lembar daun bunga kaca piring kemudian remas-remas dengan 1 gelas air 

bersih, selanjutnya ambil perasan airnya dan saring. Anda juga bisa menambahkan gula batu 

secukupnya dan aduk rata, minum sekali dalam sehari secara rutin, Insya Alloh dapat 

mempercepat proses penyembuhan demam. 

2. Obat Diabetes Mellitus 

Ambil 12 lembar daun bung kaca piring, rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa menjadi 1 gelas. 

Minum ramuan tersebut sekaligus dan lakukanlah secara rutin 1x dalam sehari.  

3. Obat Sariawan 

 Daun bunga kaca piring 7 lembar 

 Madu 2 sendok makan 

 Gula aren secukupnya 

Cara mengolah : Remas-remaslah daun bunga kaca piring tambahkan dengan 1 cangkir air 

bersih, kemudian saring dan ambil airnya. Langkah berikutnya adalah campurkan madu dan gula 

aren secukupnya, aduk hingga rata, dan minumlah obat tradisional untuk sariawan ini 2x sehari 

secara rutin, dan rasakan manfaatnya. 

 
4. Obat Sembelit 

http://obattradisionalpenyakitamandel.blogspot.com/2013/07/obat-tradisional-untuk-sariawan.html
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Mungkin kita belum mengetahui bahwa ternyata si cantik bunga kaca piring ini memiliki khasiat 

yang luar biasa untuk kesehatan dan sebagai obat tradisional penyakit sembelit yang efektif. Cara 

membuat ramuan penyembuh sembelit ini sangat mudah, kita cukup mengambil 3 biji buah 

bunga kaca piring, kemudian rebus dengan 2 gelas air sampai mendidih dan hingga airnya 

berkurang menjadi 1 gelas, saring dan ambil airnya. Lakukanlah secara rutin hingga keluhan 

sembelit menjadi sembuh. 
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BAB III  

PENUTUP 

 

3.1 Kesimpulan 

Tumbuhan Kacapiring ternyata sangat bermanfaat jika kita telusuri lebih lanjut, makanya 

Allah menciptakan Tumbuhan ini untuk kita rawat dan dijaga, jangan dirusak.  

 ربناماخلقت ھذاباط ال سبحنك فقنا عذاب النار

(Ali Imran: 191) 

Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci 

Engkau, Lindungilah kami dari azab neraka. 
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DAFTAR PUSTAKA 

http://groupardhy48.blogspot.co.id/2014/05/makalah-biologi-klasifikasi-tumbuhan.html 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kacapiring  

http://obattradisionalpenyakitamandel.blogspot.co.id/2014/10/khasiat-bunga-kaca-piring-untuk-
kesehatan.html  

http://www.tanobat.com/kaca-piring-ciri-ciri-tanaman-serta-khasiat-dan-manfaatnya.html  

http://groupardhy48.blogspot.co.id/2014/05/makalah-biologi-klasifikasi-tumbuhan.html
https://id.wikipedia.org/wiki/Kacapiring
http://obattradisionalpenyakitamandel.blogspot.co.id/2014/10/khasiat-bunga-kaca-piring-untuk-kesehatan.html
http://www.tanobat.com/kaca-piring-ciri-ciri-tanaman-serta-khasiat-dan-manfaatnya.html

