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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Anindita Ahimsa (2010) 

Judul yang diteliti oleh Anindita yaitu “Pengaruh Kebiasaan 

Mengkonsumsi Minuman Kunyit Asam Terhadap Keluhan Dismenorea 

Primer Pada Remaja Putri Di Kotamadya Surakarta”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui adanya pengaruh kebiasaan mengkonsumsi 

minuman kunyit asam terhadap keluhan dismenorea primer pada remaja 

putri di kotamadya Surakarta. Metode dalam penelitian ini adalah analitik 

dengan pendekatan Cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 

remaja putri di Sekolah Menengah Pertama yang berlokasi di Kecamatan 

Serengan Surakarta. Pengambilan sampel untuk penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuisoner. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji Chi Square. 

Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian di 

kotamadya Surakarta dan uji Chi Square. Persamaan dalam penelitian ini 

yaitu jenis penelitian analitik dengan pendekatan Cross sectional, sama-

sama meneliti dismenorea, populasi Sekolah Menengah Pertama, sampel 

remaja putri, teknik pengambilan sampel purposive sampling, 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

2. Hamella Clarasarie Putrie (2014) 

Judul penelitian yang dilakukan Putrie (2014) adalah “ Hubungan 

Antara Tingkat Pengetahuan, Usia Menarche, Lama Menstruasi dan 

Riwayat Keluarga dengan Kejadian Dismenore pada Siswi di SMP N 2 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan, usia menarche, lama 

menstruasi dan riwayat keluarga dengan kejadian dismenore pada siswi di 

SMP N 2 Kartasura Kabupaten Sukaharjo. Metode dalam penelitian ini 

adalah pendekatan observasional dengan rancangan Cross Sectional. 
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Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswi kelas VII dan VIII SMP 

N 2 Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Sampel diambil dari siswi sebanyak 

69 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah  univariat 

secara deskriptif dan bivariat menggunakan uji statistik Chi-square dan uji 

Fisher’s Exact. 

 Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian di Kartasura 

Kabupaten Sukaharjo, uji statistik Chi-square dan uji Fisher’s Exact. 

Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

dismenorea, sampel remaja putri, jenis penelitian dengan pendekatan 

observasional dengan rancangan Cross Sectional, populasi Sekolah 

Menengah Pertama, pengumpulan data menggunakan kuesioner. 

B. Landasan Teori 

1. Haid atau menstruasi 

a. Pengertian 

Menstruasi atau haid adalah proses pelepasan dinding rahim 

(lapisan dalam endometrium) yang disertai dengan perdarahan yang 

terjadi secara berulang setiap bulan, kecuali pada saat terjadi 

kehamilan (Anurogo & Wulandari, 2011). Menstruasi atau haid adalah 

perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan 

(deskkuamasi) endokrin. Panjang siklus haid adalah antara tanggal 

mulainya haid yang lalu dan mulai haid berikutnya. Hari mulainya 

perdarahan disebut hari pertama siklus, karena jam mulainya haid tidak 

diperhitungkan dan tepatnya waktu keluar haid dari ostium uteri 

eksternum tidak dapat diketahui, maka panjang siklus mengandung 

kesalahan ± 1 hari ( Hanifah, 2002). 

Lama haid biasanya anatara 3-5 hari, ada yang 1-2 hari diikuti 

darah sedikit-sedikit kemudian, dan ada yang sampai 7-8 hari. Pada 

umumnya 4- 6 hari, tetapi antara 2-8 hari masih dianggap normal. Pada 

setiap perempuan biasanya lama haid itu tetap. Jumlah darah yang 

keluar rata- rata 33,2 ± 16 cc. Pada perempuan yang lebih tua biasanya 
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darah yang keluar lebih banyak. Perempuan dengan enemia defisiensi 

besi jumlah darah haidnya juga lebih banyak (Hanifah, 2002).  

Sebelum fase menstruasi terdapat fase-fase lainnya. Siklus 

bulanan wanita, secara fisiologis harus melewati 3 fase. Fase-fase 

tersebut antara lain: 

1) Fase proliferasi 

Fase ini terjadi sebelum ovulasi dan bertujuan untuk mempertebal 

endometrium. Pengaruh estrogen yang disekresi oleh ovarium, 

mengakibatkan sel-sel stroma dan sel-sel epitel berproliferasi 

dengan cepat sehingga sel stroma bertambah banyak dan akan 

ditemui banyak pembuluh darah di dalamnya, kelenjar juga 

bertambah banyak (Nur melin, 2016; Guyton dan Hall, 2007). 

2) Fase sekretorik 

Fase ini terjadi setelah ovulasi dan bertujuan untuk menciptakan 

kondisi endometrium yang cocok untuk implantasi hasil fertilisasi. 

Progesteron dan estrogen bersama-sama disekresi oleh korpus 

luteum. Namun, yang lebih berperan dalam fase ini adalah hormon 

progesteron. Progesteron akan memberikan efek pembengkakan 

yang nyata dan perkembangan sekretorik dari endometrium, 

kelenjar makin berkelok-kelok, suplai darah ke dalam 

endometrium juga bertambah (Nur melin,2016) 

3) Fase menstruasi 

Merupakan suatu fase yang terjadi jika ovum yang telah dilepaskan 

tidak dibuahi yang akibatnya korpus luteum berinvolusi sehingga 

estrogen dan progesteron akan menurun drastis. Hal ini 

mengakibatkan dilepaskannya vasokonstriktor prostaglandin 

sebagai mediator inflamasi. Kemudian jaringan deskuamasi, darah 

di dalam kavum uteri, ditambah efek kontraksi dari prostaglandin 

dan zat-zat lain di dalam lapisan yang berdeskuamasi sehingga 

semuanya akan merangsang kontraksi uterus yang menyebabkan 

dikeluarkannya semua isi uterus (Nur melin, 2016). 
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2. Dismenorea 

a. Pengertian  

Dismenorea adalah nyeri selama menstruasi yang disebabkan 

adanya jumlah prostaglandin F2α yang berlebihan pada darah 

menstruasi, yang merangsang hiperaktivitas uterus dan terjadi kejang 

otot uterus (Wilson & Price, 2006).  

Dismenorea (nyeri haid) merupakan gejala yang timbul 

menjelang dan selama mentruasi ditandai dengan gejala kram pada 

abdomen bagian bawah (Djuanda, Adhi.dkk, 2008; Hartinah, 2016). 

Menurut Wiknjosastro (2005), Dismenorea adalah nyeri haid yang 

mengakibatkan rasa tidak enak di perut bawah sebelum dan selama 

haid dan sering kali menimbulkan rasa mual. 

b. Patofisiologi  

Sampai saat ini patofisiologi terjadinya dismenorea masih 

belum jelas karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Namun 

saat ini yang paling dipercaya dalam meningkatkan rasa nyeri pada 

dismenorea primer adalah prostaglandin dan leukotrien (Harel, 2006). 

Pada dasarnya dismenorea primer memang berhubungan dengan 

prostaglandin endometrial dan leukotrien. Setelah terjadi proses 

ovulasi sebagai respons peningkatan produksi progesteron, asam 

lemak akan meningkat dalam fosfolipid membran sel. Kemudian asam 

arakidonat dan asam lemak omega-7 lainnya dilepaskan dan memulai 

suatu aliran mekanisme prostaglandin dan leukotrien dalam uterus. 

Kemudian berakibat pada termediasinya respons inflamasi, tegang saat 

menstruasi (menstrual cramps), dan molimina menstruasi lainnya. 

Hasil metabolisme asam arakidonat adalah prostaglandin (PG) F2-alfa, 

yang merupakan suatu siklooksigenase (COX) yang mengakibatkan 

hipertonus dan vasokonstriksi pada miometrium sehingga terjadi 

iskemia dan nyeri menstruasi. Selain PGF2-alfa juga terdapat PGE-2 

yang turut serta menyebabkan dismenorea primer. Peningkatan level 

PGF2-alfa dan PGE-2 jelas akan meningkatkan rasa nyeri pada 
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dismenorea primer juga. Selanjutnya, peran leukotrien dalam 

terjadinya dismenorea primer adalah meningkatkan sensitivitas serabut 

saraf nyeri uterus. Peningkatan leukotrien tidak hanya pada remaja 

putri tetapi juga ditemukan pada wanita dewasa. Namun peranan 

prostaglandin dan leukotrien ini memang belum dapat dijelaskan 

secara detail dan memang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain 

peranan hormon, leukotrien, dan prostaglandin, ternyata dismenorea 

primer juga bisa diakibatkan oleh adanya tekanan atau faktor kejiwaan. 

Stres atau tekanan jiwa bisa meningkatkan kadar vasopresin dan 

katekolamin yang berakibat pada vasokonstriksi kemudian iskemia 

pada sel (Hillard, 2006). 

Sedangkan untuk mekanisme patologik pada dismenorea 

sekunder adalah disebabkan oleh beberapa penyakit yang berhubungan 

dalam hal reproduksi wanita. Dismenorea sekunder sering terjadi 

akibat fibrosis uterus, endometriosis, adenomiosis, dan penyakit tulang 

panggul (pelvis) lainnya (Hillard, 2006).  

c. Gejala saat mengalami dismenorea 

Menurut Anisa (2015), Gejala pada dismenorea primer adalah 

nyeri pada garis tengah abdomen bagian bawah yang mulai muncul 

beberapa jam sebelum atau bersamaan dengan mulainya menstruasi. 

Nyeri dirasakan paling berat pada hari pertama atau kedua, bersamaan 

dengan waktu pelepasan maksimal prostaglandin ke dalam cairan 

menstruasi. Nyeri juga dapat menjalar ke permukaan dalam paha. 

Beberapa gejala yang menyertai dismenorea primer adalah mual/ 

muntah, pusing, nyeri kaki bagian belakang, diare, konstipasi, dan 

bahkan pingsan.   

d. Jenis dismenorea 

Menurut Wiknjosastro (2002), Dismenorea dibagi menjadi 2 

yaitu, dismenorea primer dan dismenorea sekunder  

a) Dismenorea primer  

Disminorea primer adalah nyeri haid yang dijumpai tanpa kelainan 

pada alat-alat genital yang nyata. Dismenorea primer terjadi 
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beberapa waktu setelah menarche biasanya setelah 12 bulan atau 

lebih, oleh karena  siklus-siklus haid pada bulan-bulan pertama 

setelah menarche umumnya berjenis anovulator yang tidak disertai 

dengan rasa nyeri. Rasa nyeri timbul tidak lama sebelumnya atau 

bersama-sama dengan permulaan haid dan berlangsung untuk 

beberapa jam, walaupun pada beberapa kasus dapat berlangsung 

beberapa hari. Sifat rasa nyeri ialah kejang berjangkit-jangkit, 

biasanya terbatas pada perut bawah, tetapi dapat menyebar ke 

daerah pinggang dan paha. Bersamaan dengan rasa nyeri dapat 

dijumpai rasa mual, muntah, sakit kepala, diare, iritabilitas, dan 

sebagainya (Wiknjosastro,2002).  

b) Dismenorea sekunder 

Dismenorea sekunder disebabkan oleh kelainan ginekologi. 

Dismenorea sekunder terjadi bila terdapat kelainan genital pada 

rongga pelvis. Kelainan ini dapat timbul pada wanita dengan 

endometriosis atau penyakit peradangan pelvis, penggunaan alat 

kontrasepsi dalam rahim, dan tumor atau polip yang berada di 

dalam rahim (Nur melin, 2016). 

e. Derajat dismenorea 

Dismenorea dapat dibagi menjadi 4 tingkat keparahannya, 

yaitu: (Novia dan puspitasari,2008)  

1) Derajat 0  :  tanpa rasa nyeri dan aktivitas sehari-hari tidak  

terpengaruh. 

2) Derajat 1  :  nyeri ringan dan memerlukan obat rasa nyeri seperti 

parasetamol, antalgin, ponstan, namun aktivitas 

sehari-hari jarang terpengaruh. 

3) Derajat 2 :  nyeri sedang dan tertolong dengan obat penghilang 

nyeri tetapi mengganggu aktivitas sehari-hari.  

4) Derajat 3 :  nyeri sangat berat dan tidak berkurang walaupun 

telah meminum obat dan tidak mampu bekerja. 

Kasus ini harus diatasi segera dengan berobat ke 

dokter.   

 

Pengetahuan dan Pola...,  Aulia Muzafaroh,  Fakultas Farmasi UMP, 2017



 

 
 

9 

f. Penanganan dismenorea 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani 

disminorea untuk menurunkan angka kejadian disminorea dan 

mencegah keadaan disminore tidak bertambah berat (Wiknjosastro, 

2002): 

1) Perlu dijelaskan kepada penderita bahwa disminorea adalah 

gangguan siklus menstruasi yang tidak berbahaya untuk kesehatan. 

Hendaknya dalam masalah ini diadakan penjelasan dan diskusi 

mengenai informasi dismenorea, penanggulangan yang tepat serta 

pencegahan agar dismenorea tidak mengarah pada tingkat yang 

sedang bahkan ke tingkat berat. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa ketahanan tubuh meningkat dan gangguan menstruasi dapat 

dicegah. Nasehat mengenai makan bergizi, istirahat dan olahraga 

cukup dapat berguna dan terkadang juga diperlukan psikoterapi. 

2) Pemberian obat analgesik 

Obat analgesik yang sering digunakan adalah preparat kombinasi 

aspirin, fenasetin, dan kafein. Contoh obat paten yang beredar 

dipasaran antara lain novalgin, ponstan, acetaminophen dan 

sebagainya. 

3) Terapi hormonal 

Tujuan terapi hormonal adalah menekan ovulasi. Tindakan ini 

bersifat sementara dengan maksud untuk membuktikan bahwa 

gangguan benar berupa Dismenorea primer, sehingga wanita dapat 

tetap melakukan aktifitas sehari-hari. Tujuan ini dapat dicapai 

dengan pemberian pil kombinasi kontrasepsi. 

4) Terapi dengan obat nonsteroid antiprostaglandin 

Obat ini memegang peranan penting terhadap dismenorea primer. 

Termasuk disini indometasin dan naproksen. Kurang lebih 70% 

penderita mengalami perbaikan. Hendaknya pengobatan diberikan 

sebelum haid mulai, satu sampai tiga hari sebelum haid, dan pada 

hari pertama haid. 
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Produk herbal, jamu atau fitofarmaka saat ini memang sedang 

menjadi alternatif utama bagi para remaja putri yang ingin mengurangi 

rasa nyeri tanpa mendapatkan efek samping. Salah satu produk herbal 

yang biasa dikonsumsi dimasyarakat untuk mengurangi nyeri haid 

adalah jamu kunyit asam. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat 

Indonesia hanya percaya bahwa memiliki kebiasaan minum jamu 

kunyit asam dapat mengurangi keluhan dismenorea. Namun, 

masyarakat tidak mengetahui kandungan dari kunir tersebut 

(Wieseretal, 2007; Hartinah, 2016). 

Jamu kunyit asam memiliki khasiat dasar sebagai analgetika 

dan antiinflamasi. Agen aktif dalam kunyit yang berfungsi sebagai 

antiinflamasi dan antipiretika yaitu curcumine. Sedangkan sebagai 

analgetika adalah curcumenol. Buah asam jawa, memiliki agen aktif 

alami anthocyanin sebagai antipiretika dan antiinflamasi. Kandungan 

curcumine pada kunyit dan anthocyanin pada asam jawa akan 

menghambat proses inflamasi yang berperan sebagai inhibitor enzim 

siklooksigenase (COX) (Hoppe, 2010; Wieser, et al., 2007; Hartinah, 

2016). 

g. Faktor yang mempengaruhi dismenorea 

Menurut Wiknjosastro (2002) terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi dismenorea antara lain: 

1) Faktor kejiwaan (stress) 

Pada gadis-gadis yang secara emosional tidak stabil, apalagi jika 

mereka tidak mendapat penerangan yang baik tentang proses haid, 

mudah timbul dismenorea. 

2) Faktor konstitusi  

Faktor ini berhubungan dengan faktor kejiwaan sebagai penyebab 

timbulnya dismenorea yang dapat menurunkan ketahanan 

seseorang terhadap nyeri. Faktor ini antara lain: 

a) Anemia 

Anemia adalah defisiensi eritrosit atau hemoglobin atau dapat 

keduanya hingga menyebabkan kemampuan mengangkut  
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oksigen berkurang. Sebagian besar penyebab anemia adalah 

kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan 

hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan zat besi. 

Kekurangan zat besi ini dapat menimbulkan gangguan atau 

hambatan pada pertumbuhan baik sel tubuh maupun sel otak 

dan dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, termasuk 

daya tahan tubuh terhadap rasa nyeri. 

b) Penyakit menahun 

Penyakit menahun yang diderita seseorang perempuan akan 

menyebabkan tubuh kehilangan terhadap suatu penyakit atau 

terhadap rasa nyeri. Penyakit yang termasuk penyakit menahun 

dalam hal ini adalah asma dan migrain 

3) Faktor Obstruksi Kanalis Servikalis 

Teori tertua menyatakan bahwa dismenorea primer disebabkan 

oleh stenosis kanalis servikalis. Pada perempuan dengan uterus 

dalam hiperantefleksi mungkin dapat terjadi stenosis kanalis 

servikalis, akan tetapi hai ini sekarang tidak dianggap sebagai 

faktor yang penting sebagai penyebab dismenorea. Banyak 

perempuan yang menderita dismenorea tanpa stenosis servikalis 

dan tanpa uterus dalam hiperantefleksi. Sebaliknya terdapat banyak 

perempuan tanpa keluhan dismenorea, walaupun ada stenosis 

servikalis dan uterus terletak dalam hiperantefleksi atau 

hiperretrofleksi. Mioma submukosum bertangkai atau polip 

endometrium dapat menyebabkan dismenorea karena otot-otot 

uterus berkonteraksi keras dalam usaha untuk mengeluarkan 

kelainan tersebut. 

4) Faktor endokrin  

Kejang pada dismenorea primer dapat disebabkan oleh kontraksi 

yang berlebihan. Hal ini disebabkan karrena endometrium dalam 

fase sekresi memproduksi  prostaglandin F2 α yang menyebabkan 

kontraksi otot-otot polos. Jika jumlah prostaglandin F2 α brlebih 

akan dilepaskan ke dalam peredaran darah, maka selain 
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dismenorea, dijumpai pula efek umum seperti diare, nausea, 

muntah. 

5) Faktor alergin  

Teori ini dikemukakan setelah adanya asosiasi antara dismenorea 

dengan urtikaria, migraine atau asma bronkhiale. Smith menduga 

bahwa sebab alergi ialah toksin haid. 

Beberapa faktor risiko dari dismenorea primer menurut French (2005): 

a) Usia kurang dari 20 tahun 

b) Usaha untuk mengurangi berat badan 

c) Depresi atau ansietas 

d) Kekacauan dalam menjalin hubungan social 

e) Menstruasi berat 

f) Nuliparitas 

g) Merokok 

h) Riwayat keluarga positif pernah menderita juga 

i) Lama periode menstruasi panjang 

Beberapa faktor risiko dari dismenorea sekunder menurut 

Calis, et al. (2009) : 

a) Endometriosis 

b) Penyakit inflamasi pelvis (pelvic inflammatory disease), terutama 

akibat penyakit menular seksual 

c) Kista ovarium 

d) Fibroid atau polip uterus 

3. Remaja  

Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, 

pada masa ini terjadi perubahan-perubahan baik fisiologi maupun 

psikologi. Salah satu perubahan fisiologis yang terjadi pada remaja putri 

yaitu perkembangan organ reproduksi yang ditandai dengan timbulnya 

haid atau menstruasi, yang terjadi pertama kali pada usia 10-16 tahun 

(Anurogo & Wulandari, 2011). 

Pengetahuan dan Pola...,  Aulia Muzafaroh,  Fakultas Farmasi UMP, 2017



 

 
 

13 

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 

tahun. Menurut Agustiani (2006), Secara umum masa remaja dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu: 

a. Masa remaja awal (12-15 tahun) 

Pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak 

dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan 

tidak tergantung pada orang tua. Tampak dan memang merasa lebih 

dekat dengan teman sebaya. 

b. Masa remaja pertengahan (15-18 tahun) 

Pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir 

yang baru, merasa ingin mencari identitas diri, ketertarikan pada lawan 

jenis, mengembangkan kematangan tingkah laku. 

c. Masa remaja akhir (19-22 tahun) 

Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran 

orang dewasa. 

4. Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah 

orang melakukan pengindaraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan 

terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2012, hal. 138). 

Tingkatan pengetahuan di dalam kognitif, mencangkup 6 tingkatan, yaitu 

(Notoatmodjo, 2012, hal. 138-140): 

a. Tahu, diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari antara lain dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, 

menyatakan, dan sebagainya. 

b. Memahami, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 
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paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan. 

c. Aplikasi, diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya) atau 

penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, dan prinsip. 

d. Analisis, adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih di dalam satu 

struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Ukuran 

kemampuan seperti dapat menggambarkan, membedakan, memisahkan 

dan mengelompokan. 

e. Sintesis, yaitu kemampuan untuk meletakan atau menghubungan 

bagian-bagian di dalam suatu bentu keseluruhan yang baru. Ukuran 

kemampuan adalah ia dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkaskan dan menyesuaikan. 

5. Penggunaan  

Penggunaan obat tradisional di indonesia merupakan bagian dari 

budaya bangsa dan banyak di manfaatkan masyarakat sejak berabad-abad 

yang lalu. Namun pada umumnya efektivitas dan keamanannya belum 

sepenuhnya didukung oleh peneliti yang memadai (Sulasmono dan Harti, 

2010). 

6. Obat Tradisional 

Obat tradisional menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat 

tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, 

bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari 

bahan tersebut yang secara turun tumurun telah digunakan untuk 

pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di 

masyarakat. 
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Menurut Salan (2009) terdapat beberapa keuntungan yang 

diperoleh dalam menggunakan ramuan tradisional, yaitu: 

1. Pada umumnya harga ramuan tradisional lebih murah jika 

dibandingkan dengan obat-obatan buatan pabrik, karena bahan baku 

obat-obatan buatan pabrik sangat mahal dan harganya sangat 

tergantung pada banyak komponen. 

2. Bahan ramuan tradisional sangat mudah didapatkan disekitar 

lingkungan, bahkan dapat ditanam sendiri untuk persediaan keluarga. 

Pengolahan ramuannya juga tidak rumit, sehingga dapat dibuat 

didapur sendiri tanpa memerlukan peralatan khusus dan biaya yang besar. 

Hal tersebut sangat berbeda dengan obat-obatan medis yang telah 

dipatenkan, yang membutuhkan peralatan dalam proses pembuatannya dan 

butuh waktu sekitar 25 tahun agar diakui oleh Badan Kesehatan Dunia 

(WHO). 

7. Jamu Gendong 

Jamu gendong adalah obat tradisional yang didasarkan pada 

pengalaman secara turun temurun, baik secara lisan maupun secara 

tertulis. Resep yang digunakan tidak secara khusus dipelajari, tetapi hanya 

berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan nenek 

moyang. Oleh sebagian masyarakat jamu gendong dianggap jamu sehat, 

sehingga pemanfaatannya tidak terbatas atau tidak mengenal usia, jenis 

kelamin, dan kondisi kesehatan. Berdasarkan kenyataan ini, sampai kini 

jamu gendong oleh masyarakat digunakan  untuk menjaga kesehatan, 

penyegar badan, dan perawatan tubuh (Suharmiati,2003). 

8. Kunyit 

a. Profil 

Kunyit (Indonesia) adalah suatu tanaman yang sudah dikenal di 

berbagai belahan dunia. Nama lain tanaman ini antara lain saffron 

(Inggris), kurkuma (Belanda), kunir (Jawa), konyet (Sunda), dan lain 
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sebagainya (Melin, 2016). Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan 

tinggi 40-100 cm. Batang merupakan batang semu, tegak, bulat, 

membentuk rimpang dengan warna hijau kekuningan dan tersusun dari 

pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk bulat telur (lanset) 

memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan 

menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut 

dan bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan 

mahkota sekitar 3 cm dan lebar 1,5 cm, berwarna putih atau 

kekuningan. Ujung dan pangkal daun runcing, tepi daun yang rata. 

Kulit luar rimpang berwarna jingga kecoklatan, daging buah merah 

jingga kekuning-kuningan (Scartezzini dan Speroni, 2000; Anindita, 

2010). 

b. Taksonomi  

Berikut adalah taksonomi tumbuhan kunyit: 

Kingdom   : Plantae  

Divisio        : Spermatophyta 

Sub-divisio : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili   : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma 

Species  : Curcuma domestica Val. atau Curcuma longa L. 

(Chattopadhyay, et al., 2004). 

 

 

            Gambar 2.1 Kunyit (Infarkes, 2015) 
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c. Kandungan  

  Kunyit mengandung protein (6,3%), lemak (5,1%), mineral 

(3,5%), karbohidrat (69,4%), dan moisture (13,1%). Terdapat minyak 

esensial (5,8%) yang diperoleh melalui distilasi uap dari 

rhizome/rimpang tanaman kunyit yang mendandung phellandrene 

(1%), sabinene (0.6%), cineol (1%), borneol (0.5%), zingiberene 

(25%) dan sesquiterpenes (53%). Curcumin (diferuloylmethane) (3–

4%) membuat warna rhizoma kunyit menjadi kuning dan terdiri dari 

curcumin I (94%), curcumin II (6%) dan curcumin III (0.3%). Derivat 

dari curcumine, berupa demethoxy, bisdemethoxy, dan curcumenol 

juga diperoleh melalui distilasi uap rhizomanya. Kandungan bahan 

alami kunyit asam bisa mengurangi keluhan dismenore primer seperti 

curcumine dan anthocyanin akan bekerja dalam menghambat reaksi 

cyclooxygenase (COX-2) sehingga menghambat atau mengurangi 

terjadinya inflamasi. Sehingga akan mengurangi atau menghambat 

kontraksi uterus. Mekanisme penghambatan kontraksi uterus melalui 

curcumine yaitu dengan mengurangi influx ion kalsium ke dalam 

kalsium pada sel-sel epitel uterus. Kandungan tannins, saponins, 

sesquiterpenes, alkaloid, dan phlobotam akan mempengaruhi sistem 

saraf otonom sehingga bisa mempengaruhi otak untuk bisa 

mengurangi kontraksi uterus. Selain itu sebagai agen analgetika, 

curcumenol akan menghambat pelepasan prostaglandin yang 

berlebihan. (Chattopadhyay, et al., 2004; Nur Melin, 2016). 

d. Manfaat 

Di Indonesia, khususnya daerah Jawa, kunyit banyak 

digunakan sebagai ramuan jamu karena berkhasiat menyejukkan, 

membersihkan, mengeringkan, menghilangkan gatal, dan 

menyembuhkan kesemutan. Manfaat utama tanaman kunyit, yaitu 

sebagai bahan obat tradisional, bahan baku industri jamu dan 

kosmetik, bahan bumbu masak, peternakan, dan lain lain. Di samping 

itu rimpang tanaman kunyit itu juga bermanfaat sebagai analgetika, 

antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, pencegah kanker, antitumor, 

dan menurunkan kadar lemak darah dan kolesterol, serta sebagai 

pembersih darah (Nur Melin, 2016). 
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9.  Asam Jawa 

a. Profil 

Asam jawa termasuk tumbuhan tropis. Asal-usulnya 

diperkirakan dari savana Afrika timur di mana jenis liarnya ditemukan, 

salah satunya di Sudan. Semenjak ribuan tahun, tanaman ini telah 

menjelajah ke Asia tropis, dan kemudian juga ke Karibia dan Amerika 

Latin. Di banyak tempat yang bersesuaian, termasuk di Indonesia, 

tanaman ini sebagian tumbuh liar seperti di hutan-hutan savana (El-

Siddig, et al., 2006; Anindita, 2010). 

Pohon asam berperawakan besar, selalu hijau (tidak 

mengalami masa gugur daun), tinggi sampai 30 m dan diameter 

batang di pangkal hingga 2 m. Kulit batang berwarna coklat keabu-

abuan, kasar dan memecah, beralur-alur vertikal. Tajuknya rindang 

dan lebat berdaun, melebar dan membulat. Daun majemuk menyirip 

genap, panjang 5-13 cm, terletak berseling, dengan daun penumpu 

seperti pita meruncing, merah jambu keputihan. Anak daun lonjong 

menyempit, 8-16 pasang, masing-masing berukuran 0,5-1 × 1-3,5 cm, 

bertepi rata, pangkalnya miring dan membundar, ujung membundar 

sampai sedikit berlekuk (El-Siddig, et al., 2006; Anindita, 2010). 

Bunga tersusun renggang, di ketiak daun atau di ujung ranting, 

sampai 16 cm panjangnya. Bunga kupu-kupu dengan kelopak 4 buah 

dan daun mahkota 5 buah, berbau harum. Mahkota kuning keputihan 

dengan urat-urat merah coklat, sampai 1,5 cm. Buah polong yang 

menggelembung, hampir silindris, bengkok atau lurus, berbiji sampai 

10 butir, sering dengan penyempitan di antara dua biji, kulit buah 

(eksokarp) mengeras berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik, 

dengan urat-urat yang mengeras dan liat serupa benang. Daging buah 

(mesokarp) putih kehijauan ketika muda, menjadi merah kecoklatan 

sampai kehitaman ketika sangat masak, asam manis dan melengket. 

Biji coklat kehitaman, mengkilap dan keras, agak persegi (El-Siddig, 

et al., 2006). 
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b.   Taksonomi 

 Berikut adalah taksonomi tumbuhan asam jawa: 

 Kingdom : Plantae 

 Divisio  : Magnoliophyta 

 Kelas        : Magnoliopsida 

 Ordo  : Fabales 

 Famili  : Fabaceae 

 Subfamili : Caesalpinioideae 

 Genus  : Tamarindus 

 Species  : Tamarindus indica L.  

  (El-Siddig, et at., 2006) 

 

 

 

Gambar 2.2 Asam Jawa (El-Siddig, 2006) 

c. Kandungan 

Kandungan bahan aktif terpenting dari buah asam jawa adalah xylose 

(18%). Sedang bahan lain yang bisa diperoleh antara lain galaktosa 

(23%), glukosa (55%), dan arabinose (4%). Bahan lain yang bisa 

diperoleh dari buah ini melalui dilusi menggunakan asam dan 

pemanasan adalah xyloglycans, tannins, saponins, sesquiterpenes, 

alkaloids, dan phlobatamins (Pauly, 1999). Selain agenagen yang dapat 

ditemukan di atas, ternyata baru-baru ini juga ditemukan agen aktif 

yang sangat bermanfaat dalam bidang medis, yaitu anthocyanin (Nair, 

et al., 2004; Anindita, 2010). 

d.  Manfaat 

Buah asam jawa memiliki banyak manfaat medis yang telah dipercaya. 

Terutama kandungan xylose, xyloglycans, dan anthocyanin yang 

terdapat dalam buah tersebut. Xylose dan xyloglycans sangat 
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bermanfaat dalam hal kosmetika medis. Sedangkan yang paling 

bermanfaat dalam hal antiinflamasi dan antipiretika adalah 

anthocyanin karena agen tersebut mampu menghambat kerja enzim 

cyclooxygenase (COX) sehingga mampu menghambat dilepaskannya 

prostaglandin (Nair, et al., 2004). Sedangkan bahan tannins, saponins, 

sesquiterpenes, alkaloids, dan phlobatamins akan sangat bermanfaat 

untuk menenangkan pikiran dan mengurangi tekanan psikis ( Anindita, 

2010). 
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