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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan satu diantara pusat keragaman hayati terkaya di 

dunia, sehingga Indonesia disebut sebagai negara megabiodiversity yang 

artinya mempunyai banyak keunikan genetiknya, tinggi keragaman jenis 

spesies, ekosistem, dan endemisnya (Sutoyo, 2010). Menurut Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (2007), kekayaan alam tumbuhan di dunia 

mencapai 40.000 spesies tumbuhan, dimana terdapat 30.000 tumbuhan yang 

hidup di Indonesia. Diketahui sekurang-kurangnya 9.600 spesies tumbuhan 

dari 30.000 tumbuhan yang hidup di Indonesia tersebut berkhasiat sebagai 

obat dan kurang lebih 300 spesies telah digunakan sebagai bahan obat 

tradisional. Keanakaragaman tumbuhan di Indonesia ini berkaitan dengan 

sistem pemanfaatan tumbuhan yang khas pada setiap daerah dan berbeda 

dengan daerah lainnya. 

Di Indonesia, proporsi penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional 

sebagian besar dilakukan oleh golongan tua (lansia) (Supardi & Susyanty, 

2010). Sehingga pengetahuan akan penggunaan tumbuhan sebagai obat 

tradisional lebih dikuasai oleh golongan tua, sedangkan generasi muda saat 

ini (remaja) memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai penggunaan 

tumbuhan sebagai obat tradisional. Salah satu faktor penyebabnya yaitu 

adanya modernisasi (Rasna, 2010). Hal tersebut dapat mengakibatkan 

terjadinya kepunahan informasi mengenai penggunaan tumbuhan obat. Maka 

perlu dilakukan suatu upaya yang efektif untuk mencegah hal tersebut, salah 

satunya dengan melakukan pendokumentasian tumbuhan dan penggunaanya 

pada masyarakat yaitu melalui studi etnofarmakologi. 

Penelitian tentang studi etnofarmakologi akhir-akhir ini sering 

dilakukan di Indonesia. Namun, penelitian tentang studi etnofarmakologi 

yang menitikberatkan pada salah satu gangguan sistem tubuh manusia masih 

jarang sekali dilakukan. Oleh karena itu peneliti mengangkat gangguan pada 

sistem pernapasan. 
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Menurut data American Lung Association (2008), penyakit saluran 

pernapasan memiliki prevalensi yang cukup tinggi. Gangguan ini merupakan 

penyebab kematian ke-tiga tersering di dunia setelah gangguan jantung dan 

kanker. Kasus penyakit pernapasan di Kabupaten Cilacap seperti ISPA 

(Infeksi Saluran Pernapasan Atas) menduduki peringkat pertama dari pola 10 

besar penyakit di UPT Puskesmas Kabupaten Cilacap tahun 2015 yaitu 

mencapai 79977 kasus (Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 2015). 

Cilacap merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri 

atas 24 kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Dayeuhluhur. 

Dayeuhluhur merupakan wilayah tertinggi di Kabupaten Cilacap dengan 

ketinggian 198 m dari permukaan laut dan dikelilingi hutan dengan luas 

5.371,40 hektar atau sekitar 29,02% (Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, 

2014). Wilayah topografi  kecamatan Dayeuhluhur yaitu perbukitan beriklim 

sejuk. Jenis tanah yang dimiliki di Kecamatan Dayeuhluhur merupakan tanah 

yang subur yang cocok digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan 

hutan (Pemerintah Kabupaten Cilacap, 2012).  

Menurut Nugraeni (2003), telah ditemukan beberapa macam 

tumbuhan obat di Kecamatan Dayeuhluhur. Namun, pemanfaatan tumbuhan 

obat oleh masyarakat Kecamatan Dayeuhluhur belum pernah diteliti. Maka 

perlu adanya penelitian mengenai pemanfaatan tumbuhan obat oleh 

masyarakat yaitu berupa pendokumentasian tanaman dan penggunaannya 

melalui studi etnofarmakologi sebagai upaya untuk mencegah punahnya 

informasi mengenai penggunaan tumbuhan obat, serta dalam rangka 

mendukung program pemerintah (Program Saintifikasi Jamu) yaitu penelitian 

berbasis pelayanan yang mencakup Pengembangan Tanaman Obat menjadi 

Jamu Saintifik yang terdiri dari 4 tahapan, studi etnofarmakologi merupakan 

tahap awal untuk mendapatkan base line data terkait penggunaan tanaman 

obat secara tradisional (Aditama, 2015).  
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B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka timbul perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis tumbuhan apa saja yang digunakan sebagai obat tradisional pada 

gangguan sistem pernapasan yang terdapat di Kecamatan Dayeuhluhur 

Kabupaten Cilacap? 

2. Bagaimanakah pengolahan jenis-jenis tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat tradisional pada gangguan sistem pernapasan di Kecamatan 

Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Studi Etnofarmakologi Tumbuhan sebagai Obat 

Tradisional pada Sistem Pernapasan oleh Masyarakat di Kecamatan 

Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap adalah : 

1. Untuk mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional pada gangguan sistem pernapasan yang terdapat di Kecamatan 

Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengetahui pengolahan jenis-jenis tumbuhan yang digunakan 

sebagai obat tradisional pada gangguan sistem pernapasan di Kecamatan 

Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi dan data mengenai tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat tradisional pada gangguan sistem pernapasan bagi peneliti, 

masyarakat umum, pemerintah daerah, dan pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

2. Sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya mengenai tumbuhan yang 

digunakan sebagai obat pada gangguan sistem pernapasan. 

3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melindungi 

keanekaragaman hayati yang ada disekitarnya. 
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