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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun penelitian ini, dilakukan peninjauan terhadap 

penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Peneliti memperhatikan dan menganalisis beberapa 

penelitian sebagai perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu 

etnofarmakologi. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun 

penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya 

bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu 

berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Menurut Batoro, Setiadi, Chikmawati & Purwanto (2010) tercatat 116 

jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat oleh masyarakat di Bromo 

Tengger Semeru Jawa Timur yang terdiri dari 48 suku. Sebagian besar 

tumbuhan tersebut merupakan kelompok tumbuhan terna dan sebagian kecil 

pohon dan tumbuhan  rendah seperti Usnea sp. Jenis-jenis tumbuhan obat 

tersebut dipergunakan untuk menanggulangi 60 macam gejala penyakit 

menggunakan satu jenis tumbuhan atau beberapa jenis tumbuhan. Cara 

penggunaanya yaitu dengan cara diramu, ditumbuk, dikunyah, dibibik, 

direbus, digosok, ditetes, dan diikuti dengan teknik pengobatan disebut 

suwuk.  

Menurut Siharis & Fidrianny (2016) ditemukan 34 jenis tumbuhan 

yang digunakan oleh masyarakat suku Moronene Tobu Hukaea-Laea sebagai 

tumbuhan obat. Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah 

bagian daun.  

Menurut Sudirga (2012) tumbuhan yang digunakan sebagai obat di 

Desa Trunyan meliputi 79 genus, 42 famili, 29 ordo, 10 sub kelas, 2 kelas dan 

1 divisi. Dari 90 jenis tumbuhan obat tersebut, jenis tumbuhan dari famili 

Zingiberaceae (temu-temuan) yang paling banyak ditemukan (10 %). 

Sedangkan jenis tumbuhan yang paling sering digunakan sebagai bahan obat 
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tradisional di Desa Trunyan adalah bawang merah (Allium cepa var 

ascalonicum) sebanyak (6,12%). Sedangkan bagian tumbuhan yang paling 

banyak digunakan sebagai bahan obat tradisional di Desa Trunyan adalah 

bagian daun (46,21%). 

Menurut Novianti (2015) terdapat 24 suku tumbuhan dan 36 spesies 

tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat di Desa Cisangkal Kecamatan 

Cihurip Kabupaten Garut, dengan suku tumbuhan paling banyak digunakan 

adalah Zingiberaceae. Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan 

adalah daun. Cara pengolahan tumbuhan yang paling banyak adalah direbus.  

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat 

digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji mengenai studi 

etnofarmakologi.  

Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya yaitu penelitian studi etnofarmakologi ini lebih 

menitik beratkan pada salah satu gangguan sistem tubuh manusia yaitu 

gangguan sistem pernapasan. Sementara pada skripsi lain lebih mengkaji 

studi etnofarmakologi untuk semua penyakit secara umum. 

 

B.  Landasan Teori 

1. Etnofarmakologi 

Etnofarmakologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tentang kegunaan tumbuhan yang memiliki efek farmakologi dalam 

hubungannya dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh suatu 

suku bangsa (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015). Kajian 

etnofarmakologi merupakan kajian dalam suatu bahan (Hartanto, 2014). 

Menurut Mirdeilami, Barani, Mazandarani & Heshmati (2011) 

etnofarmakologi adalah studi tentang tumbuhan dan efek farmakologinya 

untuk mencegah dan mengobati penyakit serta mengevaluasi fungsi 

komponen dari dalam tanaman tersebut. Kelangsungan hidup manusia 

sangat bergantung pada alam mengarah pada masyarakat pedesaan yang 

memiliki pengetahuan unik dan endemik tentang tanaman obat untuk 

mencegah dan menyembuhkan penyakit yang diderita. 
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2.  Obat Tradisional 

a.  Definisi Obat Tradisional 

Menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, obat tradisional adalah bahan atau ramuan dari tumbuhan, 

hewan atau mineral dan sediaan sarian atau campurannya yang 

secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan 

norma yang berlaku di masyarakat.  

Pada kenyataanya bahan alam yang berasal dari tumbuhan 

porsinya lebih besar dibandingkan yang berasal dari hewan ataupun 

mineral. Oleh sebab itu, sebutan Obat Tradisional (OT) hampir 

selalu identik dengan Tanaman Obat (TO) karena sebagian besar OT 

adalah berasal dari TO (Katno & Pramono, 2002) 

b.  Kelebihan dan Kelemahan Obat Tradisional 

Menurut Katno & Pramono (2002) dalam Ningsih (2016) 

penggunaan obat tradisional dinilai relatif lebih aman dibandingkan 

penggunaan obat konvensional, sehingga saat ini makin banyak 

peminatnya. Kelebihan lainnya adalah obat tradisional memiliki efek 

samping yang relatif rendah, dalam suatu ramuan dengan kandungan 

yang beranekaragam memiliki efek yang sinergis, banyak tumbuhan 

yang dapat memiliki lebih dari satu efek farmakologis, dan lebih 

sesuai untuk berbagai penyakit metabolik dan generatif. 

Kelemahannya adalah efek farmakologisnya kebanyakan lemah, 

bahan bakunya belum terstandar, dan belum dilakukan serangkaian 

pengujian untuk memastikan efektivitas dan keamanannya. 

c. Battra (Pengobat Tradisional) 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

(2012),  Battra adalah orang yang mengetahui tentang tumbuhan 

obat, meramu obat, dan melakukan praktek pengobatan tradisional. 

Pengetahuan tentang pengobatan tradisional diperoleh 

batrra/informan secara turun-temurun. 

Menurut WHO (2000), pengobatan tradisional adalah jumlah 

total pengetahuan, ketrampilan dan praktek-praktek yang 
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berdasarkan teori-teori, keyakinan dan pengalaman masyarakat yang 

memiliki adat budaya yang berbeda, digunakan dalam pemeliharaan 

kesehatan serta dalam pencegahan atau pengobatan penyakit secara 

fisik dan juga mental (Dermawan, 2013). 

3.  Tumbuhan Obat 

a.  Definisi Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat merupakan sebagian tumbuhan atau bagian 

yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu baik secara 

tunggal maupun campuran yang dianggap dan dipercaya dapat 

menyembuhkan suatu penyakit atau dapat memberikan pengaruh 

terhadap kesehatan. Tumbuhan obat adalah jenis tumbuhan yang 

sebagian, seluruh tumbuhan dan tumbuhan tersebut digunakan 

sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan (Lestari, 2016).  

b.  Faktor Pemilihan Tumbuhan Obat 

Menurut Ismail (2015) banyak faktor yang menjadi alasan 

masyarakat kembali menggunakan pengobatan herbal diantaranya:  

1) Pendapatan : harga obat dari bahan kimia semakin mahal 

sehingga tidak terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, 

karena alasan tersebut masyarakat memilih menggunakan 

pengobatan herbal.  

2) Sosial budaya : masyarakat lebih banyak menggunakan obat 

tradisional secara turun temurun karena diwariskan oleh orang 

tua mereka, disamping itu, adanya orang ahli yang mempunyai 

kemampuan supranatural ditempat pengobatan tradisional juga 

menjadi salah satu alasan mengapa mereka menggunakan 

pengobatan tradisional tersebut. 

3) Informasi : semakin banyaknya informasi yang diperoleh 

masyarakat tentang pemilihan obat tradisional, kemungkinan 

masyarakat memilih obat tradisional semakin tinggi karena 

informasi dapat menambah wawasan responden terutama 

tentang obat tradisional. 
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4.  Sistem Pernapasan Manusia  

a. Pengertian Pernapasan  

Pernapasan adalah saluran proses ganda yaitu terjadinya 

pertukaran gas di dalam jaringan (pernapasan dalam), yang terjadi di 

di dalam paru-paru disebut pernapasan luar. Pada pernapsan melalui 

paru-paru atau respirasi eksternal, oksigen (O2) dihisap melalui 

hidung dan mulut. Udara ditarik ke dalam paru-paru pada waktu 

menarik napas dan didorong keluar paru-paru pada waktu 

mengeluarkan napas (Pearce, 2009).  

 

Gambar 2.1. Anatomi saluran pernapasan (Pearce, 2009) 

b.  Organ pada Saluran Pernapasan 

1) Nares Anterior adalah saluran-saluran di dalam lubang hidung. 

Saluran-slauran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal 

sebagai vestibulum (rongga) hidung. Vestibulum ini dilapisi 

epitelium bergaris yang bersambung dengan kulit.  

2) Rongga Hidung dilapisi selaput lendir yang sayang kaya akan 

pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring dan selaput 

lendir semua sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam 

rongga hidung. 

3) Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak 

sampai persambungannya dengan usofagus pada ketinggian 

tulang rawan krikoid. Maka letaknya di belakang hidung 

(nasofaring), di belakang mulut (orofaring), dan di belakang 

laring (faring-laringed). 
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4) Laring (tenggorok) terletak di depan bagian terendah farin yang 

memisahkannya dari kolumna vertebrata, berjalan dari faring 

sampai ketinggian vertebrata servikalis dan masuk ke dalam 

trakea di bawahnya. 

5) Trakea atau barang tenggorok kira-kira sembilan sentimeter 

panjangnya. Trakea berjalan dari laring kira-kira ketinggian 

vertebrata torakalis kelima dan di tempat ini bercabang menjadi 

dua bronkus (bronki). Trakea tersusun atas enam belas sampai 

dua puluh lingkaran tak lengkap berupa cincin tulang rawan 

yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi 

lingkaran di sebelah belakang trakea, selain itu juga mamuat 

beberapa otot. 

6) Paru-paru, merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru mengisi 

rongga dada. Terletak di sebelah kanan dan kiri dan di tengah 

dipisahkan oleh jantung beserta pembuluh darah besarnya dan 

struktur lainnya yang terletak di dalam medistinum.  

7) Bronkus Pulmonalis, trakea terbelah menajdi dua bronkus 

utama, bronkus ini bercabang lagi sebelum masuk paru-paru. 

Dalam perjalanannya menjelajahi paru-paru, bronkus-bronkus 

pulmonaris bercabang dan beranting lagi banyak sekali (Pearce, 

2009). 

c.  Mekanisme Kerja Sistem Pernapasan 

Menurut Irianto (2008) mekanisme terjadinya pernapasan 

terbagi dua yaitu:  

1) Inspirasi (menarik napas)  

Sebelum menarik napas (inspirasi) kedudukan diafragma 

melengkung ke arah rongga dada, dan otot-otot dalam keadaan 

mengendur. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma 

akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar 

tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. 

Keadaan ini menambah besarnya rongga dada. Mendatarnya 

diafragma dan terangkatnya tulang rusuk, menyebabkan rongga 
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dada bertambah besar, diikuti mengembangnya paru-paru, 

sehingga udara luar melalui hidung, melalui batang tenggorok 

(bronkus), kemudian masuk ke paru-paru.  

2) Ekspirasi (menghembus napas)  

Bila otot antar tulang rusuk dan otot diafragma 

mengendur, maka diafragma akan melengkung ke arah rongga 

dada lagi, dan tulang rusuk akan kembali ke posisi semula. 

Kedua hal tersebut menyebabkan rongga dada mengecil, 

akibatnya udara dalam paru-paru terdorong ke luar. Inilah yang 

disebut mekanisme ekspirasi. 

d.  Gangguan Sistem Pernapasan 

Gangguan sistem pernapasan merupakan penyebab utama 

morbiditas dan mortalitas. Infeksi saluran pernapasan jauh lebih 

sering terjadi dibandingkan dengan infeksi sistem organ yang lain 

(Price & Wilson, 2005). Macam-macam kelainan dan gangguan 

yang umum pada sistem pernapasan menurut Penatalaksanaan 

Terapi Penyakit Sistem Pernapasan (2016) antara lain : 

1)  Asma 

a)  Definisi 

Menurut Global Initiative for Asthma (GINA) tahun 

2015, asma didefinisikan sebagai suatu penyakit yang 

heterogen, yang dikarakteristir oleh adanya inflamasi kronis 

pada saluran pernafasan. Hal ini ditentukan oleh adanya 

riwayat gejala gangguan pernapasan seperti mengi, nafas 

terengah-engah, dada terasa berat/tertekan dan batuk, yang 

bervariasi waktu dan intensitasnya, diikuti dengan 

keterbatasan aliran udara yang bervariasai.  

b)  Patofisiologi 

Para ahli mengemukakan bahwa asma merupakan 

penyakit inflamasi pada saluran nafas, yang ditandai dengan 

bronkokonstriksi, inflamasi dan respon yang berlebihan 

terhadap rangsanagn (hyperresponsiveness). Selain itu juga 
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terdapat penghambatan terhadap aliran udara dan penurunan 

kecepatan aliran udara akibat penyempitan bronkus. 

akibatnya terjadi hiperinflasi distal, perubahan mekanis 

paru-paru, dan meningkatnya kualitas bernafas. Selain itu 

juga terjadi peningkatan sekresi mukus. 

c)  Manifestasi Klinis 

Penanda utama untuk mendiagnosis adanya asma 

antara lain mengi pada saat menghirup nafas, riwayat batuk 

yang memburuk pada malam hari, dada sesak yang terjadi 

berulang, dan nafas tersengal-sengal, hambatan pernapasan 

yang reversible secara bervariasi selama siang hari, adanya 

peningkatan gejala pada saat olahraga, infeksi virus, 

eskposur allergen, dan perubahan musim, terbangun malam-

malam dengan gejala seperti di atas. 

2)  Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

a)  Definisi 

Menurut “The National Hearth, Lung, and Blood 

Institute (NHLBI)” dan WHO, Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD = PPOK) didefiniskan sebagai 

penyakit yang bisa dicegah atau diatasi, yang dikarakteristir 

dengan adanya keterbatasan aliran udara yang menetap, 

yang biasanya bersifat progresif, dan terkait dengan adanya 

respon inflamasi kronis saluran napas dan paru-paru 

terhadap gas atau partikel berbahaya. Serangan akut dan 

komorbiditas berpengaruh terhadap keparahan penyakit 

secara keseluruhan. 

b)  Patofisiologi 

Dua gambaran klinis yang terjadi pada PPOK adalah 

bronkithis kronis atau emfisema.  

(1)  Bronkithis kronis 

Secara normal silia  dan mucus  di bronkus 

melindungi dari  inhalasi iritan, yaitu dengan 
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menangkap dan mengeluarkannya. Iritasi yang terus-

menerus seperti asap rokok atau polutan dapat 

menyebabkan respon yang berlebihan pada mekanisme 

pertahanan ini. Asap rokok menghambat pembersihan 

mukosiliar (mucociliary clearance). Iritasi asap rokok 

juga menyebabkan inflamasi bronkiolus (bronkiolitis) 

dan alveoli (alveolitis). Akibatnya makrofag dan 

neutrophil berinfiltrasi ke epitel  dan memperkuat 

tingkatan kerusakan epitel. bersama dengan adanya 

produksi mucus terjadi sumbatan bronkiolus dan 

alveoli. Dengan banyak mucus yang kental dan lengket 

serta menurunnya pembersihan mukosiliar 

menyebabkan risiko infeksi. 

(2)  Emfisema 

Pada emfisema terjadi kerusakan dinding dalam 

asinus sehingga permukaan untuk pertukaran gas 

berkurang. Tipe emfisema sentritobular adalah yang 

berkaitan dengan PPOK. Emfisema tipe ini menyerang 

dinding bronkiolus. Dinding-dinding mulai berlubang, 

membesar, dan bergabung dan akhirnya cenderung 

menjadi satu ruang. 

c)  Manifestasi Klinis 

Diagnosa PPOK ditegaskan berdasarkan adanya 

gejala-gejala meliputi batuk kronis, produksi sputum 

berlebih, dyspnea, dan riwayat paparan suatu faktor risiko. 

3)  Rinitis Alergi 

a)  Definisi  

Rinitis Alergi adalah inflamasi pada membran 

mukosa nasal  yang disebabakan oleh penghirupan senyawa 

alergik yang kemudian memicu respon imunologi spesifik 

yang melibatkan antibodi immunoglobulin E (IgE). 
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b)  Patofisiologi 

Alergen akan berikatan dengan sel T yang akan 

mengaktifkan sel B menjadi sel plasma yang memproduksi 

Imunoglobulin E (IgE). IgE akan berikatan dengan 

reseptornya dipermukaan sel mast. Paparan antigen 

berikutnya akan berikatan dengan IgE yang sudha berikatan 

dengan sel mast. Ikatan crosslinking  antara antigen dengan 

IgE akan memicu pelepasan mediator dari sel mast, seperti 

histamine, yang menyebabkan berbagai gejala alergi. 

c)  Manifestasi Klinis 

Gejala rinitis alergi antara lain hidung berair, bersin-

bersin, hidung tersumbat, pilek, radang konjungtiva, rasa 

gatal di mata, hidung, atau telinga. 

4)  Batuk 

a)  Definisi  

Batuk adalah proses ekspirasi (penghempusan nafas) 

yang eksplosif yang memberikan mekanisme proteksi 

normal untuk membersihkan saluran pernapasan dari 

adanya sekresi atau benda asing yang mengganggu. 

b)  Patofisiologi 

Batuk diawali dengan insipirasi dalam diikuti 

dengan penutupan glottis, relaksasi diafragma, dan 

kontraksi otot melawan glottis yang menutup. Hasilnya 

akan terjadi tekanan positif pada intratoraks yang 

menyebabkan penyempitan trakea. Kekuatan eksplosif 

menyapu secret dan benda asing yang ada di saluran nafas. 

5)  Bronkithis 

a)  Bronkithis akut 

(1)  Definisi 

Bronkithis akut merupakan kejadian infeksi 

saluran pernapasan yang paling sering yang disebabkan 

oleh 95% infeksi virus dan 5-20% infeksi bakteri. 
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(2)  Patofisiologi 

Bronkithis akut dikarakterisir oleh adanya 

infeksi pada cabang trakeobronkial. Infeksi ini 

menyebabkan hipermia dan adema pada membrane 

mukosa, yang kemudian menyebabkan peningkatan 

sekresi bronkial. Karena adanya perubahan pada 

membrane mukosa ini, maka tejadi kerusakan pada 

lapisan pembersihan mukosiliar.  

(3)  Manifestasi Klinis 

Tanda dan gejala bronkithis akut diawali 

dengan manifestasi infeksi saluran pernapasan seperti : 

hidung berair, tidak enak badan, menggigil, pegal-

pegal, sakit kepala, dan tenggorkan sakit. 

b)  Bronkithis Kronis 

(1)  Definisi 

Deskripsi standar tentang bronkithis kronis 

adalah batuk berdahak yang terjadi selama 2 sediktinya 

3 bulan dalam setahun untuk 2 tahun berturut-turut. 

(2)  Patofosiologi 

Pasien bronkithis kronis  lebih kerap mengalami 

infeksi saluran nafas karena terjadinya kegagalan 

pembersihan mukosiliar terhadap inhalasi kronis 

berbagai senyawa iritan. Faktor adanya kegagalan 

pembersihan mukosiliar adalah adanya proliferasi sel 

goblet (sel yang memproduksi mucus) dan pergantian 

epitel yang bersilia dan yang tidak bersilia. Hal ini 

menyebabkan ketidakmampuan bronkus pada penderita 

bronkithis kronis untuk membersihkan dahak yang 

kental dan lengket. 

(3)  Manifestasi Klinis 

Gejala dari bronkithis kronis yaitu batuk, 

sekresi dahak yang berlebihan, dan kesulitan bernapas. 
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Menurut Respirologi (2015) gangguan pada sistem 

pernapasan yang lain yaitu : 

1)  Tuberkulosis Paru 

a)  Definisi 

Tuberkulosis Paru (TBC) adalah penyakit radang 

parenkim paru karena infeksi kuman Mycobacterium 

tuberculosis. 

b)  Patofisiologi 

Penyakit tuberkulosis ditularkan melalui udara 

secara langsung dari penderita TBC kepada orang lain. 

Droplet yang mengandung basil TBC yang dihasilkan dari 

batuk dapat melayang di udara hingga kurang lebih dua jam 

tergantung pada kualitas ventilasi ruangan. Droplet akan 

terdampar pada dinding sistem pernapasan. Droplet besar 

akan masuk ke dalam sistem pernapasan bagian atas, 

droplet kecil akan masuk ke dalam alveoli. 

c)  Manifestasi Klinis 

Sebagian besar orang yang mengalami infeksi 

primer tidak menunjukkan gejala yang berarti. Namun pada 

penderita infeksi primer yang menjadi progresif dan sakit, 

gejalanya berupa gejala umum berupa demam dan malaise 

dan gejala respiratorik berupa batuk kering ataupun batuk 

produktif. 

2)  Salesma 

a)  Definisi 

Salesma adalah penyakit infeksi saluran pernapasan 

bagian atas yang disebabkan oleh virus, walaupun tidak 

jarang bakteri juga sebagai penyebab. 

b)  Manifestas Klinis 

Gejala salesma antara lain pengeluaran cairan nasal 

belebihan, sakit tenggorokan, rasa sakit pada bola mata, 

demam, menggigil, lesu, sakit kepala, nyeri otot, malaise, 

dan anoreksia, batuk, dyspnea. 
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3)  Pneumonia 

a)  Definisi 

Pneumonia dalam arti umum adalah peradangan 

parenkim paru yang disebabkan oleh mikoroorganisme 

bakteri, virus, jamur, parasite, namun pneumonia juga 

disebabkan oleh bahan kimia ataupun karena paparan fisik 

seperti suhu atau radiasi. 

b)  Patofisiologi 

Mikroorganisme masuk ke dalam paru melalui 

inhalasi udara dari atmosfer, juga dapat melalui aspirasi dari 

nasofaring atau orofaring, tidak jarang secara 

perkontunitatum dari daerah di sekitar paru, ataupun 

melalui penyebaran secara heterogen. 

c)  Manifestas Klinis 

Gambaran klinis didahului oleh gejala infeksi 

saluran pernapasan akut bagian atas, nyeri ketika menelan, 

kemudian demam dengan suhu sampai diatas 40oC, 

menggigil, batuk yang disertai dahak yang kental, kadang-

kadang bersama pus atau darah. 

Menurut Panduan Paktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan Primer (2016), gangguan respirasi pada 

manusia yaitu : 

1) Laringitis 

a)  Definisi 

Laringitis adalah peradangan pada laring yang dapat 

disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Laringitis juga 

merupakan akibat dari penggunaan suara yang berlebihan, 

pajanan terhadap polutan eksogen, atau infeksi pada pita 

suara. 

b)  Manifestasi Klinis 

Gejala lokal seperti suara parau, seperti suara yang 

kasar atau suara yang susah keluar atau suara dengan nada 
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lebih rendah dari suara yang biasa/normal bahkan sampai 

tidak bersuara sama sekali (afoni), sesak nafas dan stridor, 

nyeri tenggorokan, terutama nyeri ketika menelan atau 

berbicara. Gejala radang umum, seperti demam, malaise. 

Batuk kering yang lama kelamaan disertai dengan dahak 

kental. Gejala common cold, seperti bersin-bersin, nyeri 

tenggorok hingga sulit menelan, sumbatan hidung (nasal 

congestion), nyeri kepala, batuk dan demam dengan 

temperatur yang tidak mengalami peningkatan dari 38oC. 

2)  Tonsilitis 

a)  Definisi 

Tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina yang 

merupakan bagian dari cincin Waldeyer. Cincin Waldeyer 

terdiri atas susunan jaringan limfoid yang terdapat di dalam 

rongga mulut yaitu: tonsil faringeal (adenoid), tonsil 

palatina (tonsil faucial), tonsil lingual (tonsil pangkal lidah), 

tonsil tuba Eustachius (lateral band dinding faring/ 

Gerlach’s tonsil). Penyakit ini banyak diderita oleh anak-

anak berusia 3 sampai 10 tahun. 

b)  Manifestasi Klinis 

Rasa kering di tenggorokan sebagai gejala awal, 

nyeri pada tenggorok, terutama saat menelan, demam yang 

dapat sangat tinggi sampai menimbulkan kejang pada bayi 

dan anak-anak, sakit kepala, badan lesu, dan nafsu makan 

berkurang, suara terdengar seperti orang yang mulutnya 

penuh terisi makanan panas, mulut berbau dan ludah 

menumpuk dalam kavum oris akibat nyeri telan yang hebat. 

Pada tonsilitis kronik, pasien mengeluh ada penghalang / 

mengganjal di tenggorok, tenggorok terasa kering dan 

pernafasan berbau. 
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3)  Faringitis 

a)  Definisi 

Faringitis merupakan peradangan dinding faring 

yang disebabkan oleh virus (40-60%), bakteri (5-40%), 

alergi, trauma, iritan, dan lain-lain. Anak-anak dan orang 

dewasa umumnya mengalami 3-5 kali infeksi virus pada 

saluran pernafasan atas termasuk faringitis setiap tahunnya. 

b)  Manifestasi Klinis 

   Nyeri tenggorokan terutama saat menelan, demam, 

sekret dari hidung, dapat disertai atau tanpa batuk, nyeri 

kepala, mual, muntah, rasa lemah pada seluruh tubuh, nafsu 

makan berkurang. 

5.  Tumbuhan sebagai Obat Tradisional pada Gangguan Sistem 

Pernapasan  
 

a.  Batuk 

1)  Herba Meniran (Phyllanthus niruri L.) 

Ekstrak etanolik herba meniran dengan konsentrasi 0.25, 

0.50, 0.75, 1, 00 dan 1.25% mempunyai aktivitas mukolitik yang 

ditunjukkan dengan kemampuannya mengencerkan mukosa usus 

sapi (Windriyati, Mihadi & Junita, 2007). 

2)  Sirih Merah (Piper crocotum) 

Ekstrak etanol daun sirih merah pada konsentrasi 0,1%; 

0,3%; 0,5%; 0,7% dan 0,9% dalam larutan mukus 80% 

mempunyai aktivitas mukolitik dengan cara menurunkan 

viskositas mukus. Ekstrak etanol daun sirih merah konsentrasi 

0,3% mempunyai aktivitas mukolitik yang setara dengan 

asetilsistein 0,1%. Kandungan senyawa aktif dalam ekstrak 

etanol daun sirih merah adalah alkaloid, saponin, flavonoid dan 

polifenolat (Windriyati, 2015). 
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b.  Asma 

1)  Putri Malu (Mimosa pudica) 

Flavonoid dalam daun putri malu yang diberikan pada 

keadaan asma dapat menghambat aktivasi IL-5 (Interleuken 5) 

sehingga jumlah eosinofil dan pada tubuh akan enzim proteolitik 

berkurang sehingga hipertropi otot polos bronkiolus akan 

berkurang dan menyebabkan perbaikan gambaran histopatologi 

paru. Flavonoid juga dapat menghambat proliferasi sel T 

sehingga tidak menginduksi sel B untuk menghasilkan IgE, 

maka tidak terjadi degranulasi sel mast dan produksi enzim 

protease. Selain itu, flavonoid dapat memblokir transkripsi NF-

Kb yang diinduksi oleh bakteri Phorphyromonas gingivali, 

menghambat IL-12, dan ekspresi TNF-alfa melalui sel epitel dan 

sel dendritik sehingga meminimalisir sel-sel sitokin dan 

kemokin yang mencapai permukaan lumen melalui epitel 

saluran penafasan sehingga mencegah kerusakan sel epitel dan 

terjadinya respon inflamasi (Aji, Aulanni’am & Wuragil, 2012). 

2)  Kelor (Moringa oleifera) 

Glikosida saponin dilaporkan dapar menstabilkan sel 

mast. Flavonoid memiliki aktivitas merelaksasi otot polos dan 

sebagai bronkodilator. Senyawa apigenin dan luteolin diketahui 

dapat menghambat pelepasan histamin basofil dan pelepasan 

neutrofil β glukoronidase dan memiliki aktivitas sebagai 

antialergi (Thakur & Verma, 2013). 

3)  Rumput Fatimah (Labisia pumila) 

Ekstrak diklorometan daun Labisia pumila memiliki 

kemampuan dalam menurunkan aktivitas mediator inflamasi 

yang dimediasi histamine, serotonin, dan bradikinin. Ekstrak 

menghambat kontraksi pembuluh darah di jalur pernafasan 

sehingga menyebabkan terjadinya bronkodilatasi dan 

menghambat mediator inflamasi yang menyebabkan terjadinya 

asma (Okechukwu & Ekeuku, 2012). 
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4)  Ciplukan (Physalis minima L.) 

Kandungan atropin berperan sebagai anti kolinergik 

yang dapat merelaksasikan otot polos saluran nafas yang 

merupakan salah satu terapi pada asma. Ekstrak daun ciplukan 

menimbulkan efek relaksasi otot polos trakea yang bermakna 

pada dosis 0,5 % dan dosis 0,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada dua dosis tersebut mulai menimbulkan respon relaksasi 

trakea. Diduga daun ciplukan bekerja sebagai antikholinergik 

setelah stimulasi oleh histamin, juga dapat melalui efek 

antihistamin atau sebagai agonis pada beta adrenergik 

(Priyantoro, Sudjari & Karyono, 2004). 

c.  Tuberculosis (TBC) 

1) Bunga Tahi Ayam (Lantana camara) 

Bunga Tahi ayam diketahui mampu menghambat daya 

antimikobakteria. Ekstrak polar Lantana camara  menunjukkan 

daya antimikobakteria, yaitu mampu menghambat pertumbuhan 

Mycobacterium tuberculosis pada konsentrasi 1% (wt/vol) 

(Shari, 2009). 

2) Kedondong Hutan (Spondias pinnata) 

Kedondong hutan memiliki potensi sebagai 

antituberkulosis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flavonoid 

dan terpenoid merupakan kandungan kimia yang terdapat pada 

ekstrak n-heksana. Pada konsentrasi konsentrasi 10 mg/mL 

ekstrak memiliki aktivitas antituberkulosis sebesar 100-87% 

sedangkan pada konsentrasi 50 mg/mL sebesar 100-91%. 

Berdasarkan hasil penelitian, ekstrak n-heksana dengan 

konsentrasi 50 mg/mL daun tanaman ini memiliki potensi 

sebagai antituberkulosis (Savitri, Ariantari & Dwija, 2013). 

d.  Bronkithis 

1) Jahe Merah (Zingiber officinale Rosc.) 

Jahe merah memiliki potensi sebagai antibakteri pada 

penyakit bronkithis. Bagian dari tumbuhan yang digunakan 

adalah rimpangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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ekstrak etanol rimpang jahe merah memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Klebsiella pneumoniae isolat sputum penderita 

bronkithis secara in vivo dengan persentase penurunan jumlah 

koloni bakteri sebesar 4,12%, 15,32% dan 17,5%. Gingerol 

merupakan senyawa turunan fenol yang berinteraksi dengan sel 

bakteri melalui proses adsorbsi dengan melibatkan ikatan 

hidrogen (Megasari, Fatimawali & Bodhi, 2015). 

2) Lengkuas Merah (Alpinia purpurata) 

Lengkuas merah dapat digunakan untuk pengobatan 

bronkithis. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Zat aktif pada 

ekstrak lengkuas merah diduga mempunyai efektivitias sebagai 

antibakteri adalah minyak atsiri berwarna kuning kehijauan yang 

terdiri dari flavonoid dan fenil propana. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa ekstrak etanol rimpang lengkuas merah 

dalam dosis yang bertingkat memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Klebsiella pneumoniae isolat sputum penderita 

bronkithis secara in vivo dengan persentase sebesar kelompok 4: 

3,07%, kelompok 5: 5,05%, dan kelompok 6: 19,20% (Kandou 

& Bodhi, 2016). 

3) Bawang Putih (Allium sativum) 

Umbi bawang putih berpotensi sebagai antimikroba 

untuk penyakit bronkithis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dosis umbi bawang putih segar 0,01456g/20g BB, 0,02912g/20g 

BB, dan 0,05824g/20g dalam bentuk ekstrak kental memiliki 

aktivitas antibakteri secara in vivo terhadap K.pneumoniae 

dengan persentase sebesar 3,55%, 15,34%, dan 22,25%. 

Aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol umbi bawang putih 

diduga karena adanya kandungan senyawa allicin (Rotty, 

Fatimawali & Tjitrosantoso, 2015). 

6.  Dayeuhluhur 

a.  Geografis 

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap (2016b), 

Wilayah Kecamatan Dayeuhluhur terletak di sebelah barat-utara dari 

Cilacap, merupakan salah satu dari 24 kecamatan di wilayah 
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Kabupaten Cilacap yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa 

Barat, batas-batas sebagai berikut:  

1) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kuningan 

2) sebelah selatan dengan Kota Banjar 

3) sebelah barat Kota Banjar dan Kabupaten Ciamis 

4) sebelah timur dengan Kecamatan Wanareja. 

Kecamatan Dayeuhluhur berjarak sekitar 123 km dari ibukota 

kabupaten, atau dapat dilalui dengan waktu tempuh 3 sampai 3,5 jam 

perjalanan dengan menggunakan kendaaan bermotor. 

Wilayah Kecamatan Dayeuhluhur bertopografi perbukitan, 

hampir sebagian daerahnya dikelilingi dengan hutan, dengan luas 

5.371,40 hektar atau sekitar 29,02 persen dari wilayah Dayeuhluhur. 

Sedangkan luas wilayah Dayeuhluhur adalah 18.506,10 hektar atau 

sekitar 8,2 persen dari luas wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk luas 

tegalan dan perkebunan adalah 7.697,40 hektar dan sisanya adalah 

perumahan dan lainnya yaitu sekitar 2.455,53 hektar. 

 

Gambar 2.2 Peta Kecamatan Dayeuhluhur (BPS Kabupaten Cilacap, 2016a) 

 

b.  Kesehatan 

Fasilitas kesehatan Puskesmas ada dua yaitu Puskesmas 

Dayeuhluhur I yang berada di desa Dayeuhluhur dan Puskesmas 

Dayeuhluhur II berada di desa Panulisan. Sedangkan untuk Pustu 

berlokasi di 5 desa yaitu desa Panulisan Barat, Datar, Bingkeng, 

Bolang dan Kutaagung. Sedangkan Poskesdes hampir di tiap desa 
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ada, kecuali di desa Datar dan Kutaagung. Selain itu juga terdapat 

Posyandu di tiap desa yang jumlah kesemuanya adalah 63 Posyandu. 

Tenaga kesehatan yang berdomisili di Kecamatan Dayeuhluhur 

sejumlah 3 dokter umum, 28 orang bidan, 26 orang tenaga kesehatan 

lainnya seperti perawat atau mantri kesehatan, dan 40 orang dukun 

bayi (Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap, 2016b).  
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C.  Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka konsep penelitian      

 

Persiapan 

Survei

Peninjauan lapangan lokasi penelitian 
di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten 

Cilacap untuk mendapatkan calon 
informan untuk penelitian

Perizinan 

Mengajukan surat izin (surat pengantar 
dari Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto (UMP), 
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik 
(KESBANGPOL) Cilacap, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Cilacap, surat izin (surat 
pengantar) Kecamatan Dayeuhluhur 

untuk tiap desa

Permohonan 
Ethical 

Clearance

Permohonan persetujuan ke Komisi Etik 
Penelitian Fakultas Kedokteran (FK) 

Universitas Jenderal Soedirman untuk 
ditelaah dan keluar surat persetujuan 

Ethical Clearance.  

Pelaksanaan 
penelitian

Menentukan 
sampel 

Menggunakan teknik purposive 
sampling, informan penelitian ini yaitu 

dukun, dukun bayi, dukun pijat, dan 
tukang jamu.

mengumpulkan 
data sampel 

Menggunakan teknik wawancara semi 
struktur, mengenai jenis-jenis tumbuhan 
dan pemanfaatannya atau penggunaanya 
sebagai obat tradisional pada gangguan 

sistem pernapasan

analisis data 
1. Analisis Deskriptif 

2. Determinasi 

Analisis Kualitatif deskriptif
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D.  Hipotesis 

1.  Berdasarkan letak geografis Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap 

yang bertopografi perbukitan dan sebagian besar dikelilingi pohon, maka 

daerah tersebut diduga masih terdapat bermacam-macam tumbuhan yang 

dapat digunakan sebagai obat. Jenis tumbuhan yang digunakan sebagai 

obat tradisional pada gangguan sistem pernapasan sebagian besar 

merupakan famili Zingiberaceae. 

2.  Cara pengolahan dari jenis-jenis tumbuhan sebagai obat tradisional pada 

gangguan sistem pernapasan di Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten 

Cilacap sebagian besar digunakan dengan cara direbus dan diseduh 

dengan air panas.  
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