
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak suku tradisional, salah satunya adalah suku Tengger yang 

hidup disekitar lereng gunung Bromo. Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten 

Malang merupakan salah satu Desa Suku Tengger yang mampu mempertahankan budaya di 

tengah derasnya arus globalisasi, karena ada beberapa desa yang telah tergerus arus globalisasi 

seperti Tosari dan Gubuklakah. Desa Ngadas yang terletak di lereng Gunung Semeru yang 

merupakan daerah yang memilki medan yang sulit terutama jika ditempuh dari kabupaten 

Malang. Dalam kondisi seperti ini maka kebudayaan yang dimilki Suku Tengger yang tetap 

terjaga kuat di desa ini. Salah satu bentuk kebudayaan lokal yang masih terjaga adalah 

penggunaan obat tradisional dari tanaman untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan 

penyakit. Desa Ngadas sendiri cukup terisolir dari pusat kota sehingga kemampuan pengobatan 

yang ada bisa sangat membantu tanpa harus berobat jauh kekota yang berjarak 10 km dengan 

medan terjal berbatu. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa dalam hal ini penulis memilih 

Desa Ngadas ( suku Tengger) sebagai lokasi (Jokororo,2011). 

Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional sendiri telah dilakukan oleh nenek 

moyang kita sejak berabad-abad yang lalu, terbukti dari adanya naskah lama pada daun lontar 

Husodo (Jawa), Usada (Bali), Lontarak pabbura (Sulawesi Selatan), dokumen Serat Primbon 

Jampi, Serat Racikan Boreh Wulang nDalem dan relief candi Borobudur yang menggambarkan 

orang sedang meracik obat (jamu) dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya ( Sukandar , 2006 ). 

Pengobatan tradisional sendiri menurut Undang-undang No 36/2009 tentang Kesehatan 



melingkupi bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan 

sarian galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun temurun telah 

digunakan untuk pengobatan. Sesuai dengan pasal 100 ayat (1) dan (2), sumber obat tradisional 

yang sudah terbukti berkhasiat dan aman digunakan akan tetap dijaga kelestariannya dan dijamin 

Pemerintah untuk pengembangan serta pemeliharaan bahan bakunya. Pengobatan tradisional 

merupakan salah satu unsur budaya yang melekat pada suatu komunitas masyarakat. Kelestarian 

kebudayaan masyarakat ini biasanya ditunjang oleh pola kehidupan yang dianut masyarakat itu 

sendiri. Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia sebagian besar masih mememegang 

kebudayaan nenek moyangnya dengan teguh. Indonesia memilki sekitar 30.000 jenis tanaman 

obat, dan dari semua itu baru 5 yang menjadi produk herbal terstandar. Tentu sangat disayangkan 

jika keanekaragaman jenis tumbuhan obat yang sedemikian melimpah tidak dioptimalkan 

pemanfaatnnya (Anonymous,2011) 

Dalam data KOR Susenas 2001 terdapat 889.413 responden yang mewakili penduduk 

Indonesia. Responden tersebut diketahui penduduk yang mempunyai keluhan sakit dalam 

sebulan sebelum survai sebanyak 225.057 orang (25,3%).   penduduk yang mengeluh sakit, 

sebanyak 129.836 orang (57,7%) melakukan pengobatan sendiri, antara lain menggunakan obat 

tradisional 41.129 orang (31,7%). Minat masyarakat Indonesia terhadap penggunaan obat-obatan 

tradisional atau jamu terus mengalami peningkatan dari tahun- ketahun. Terlihat dari data Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 yang menunjukkan, sebesar 50%  penduduk Indonesia 

pernah mengonsumsi jamu, dan 96,6 persen di antaranya mengatakan jamu berkhasiat untuk 

meningkatkan kesehatan. Tahun 2011 ini ada 36 rumah sakit yang telah menyelenggarakan 

Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dan 20 persen (100 

Kabupaten/Kota) yang melaksanakan program pelayanan kesehatan tradisional. 



Sebagian besar dari 10.880 apotek (data tahun 2008) dan ribuan toko obat berizin yang 

ada di Indonesia sudah memajang berbagai merk obat tradisional di etalasenya. Omset penjualan 

obat tradisional tahun 2000 yang lalu mencapai 1,5 trilyun rupiah. Selain itu, permintaan pasar 

dunia terhadap suplemen diet yang terbuat dari berbagai campuran bahan obat mencapai 40 

milyar dollar AS, produk yang bahan bakunya berasal dari tanaman obat mencapai 19,8 milyar 

dollar AS. Sedangkan Gabungan Pengusaha (GP) Jamu dan obat tradisional, memiliki target 

omzet penjualan jamu nasional pada tahun 2011, naik 10% menjadi Rp 10,12 triliun, dibanding 

realisasi omset 2010 yang mencapai Rp 9,2 triliun ( Hidayat,2011). 

Famili pada duatu jenis tanaman tertentu merupakan tingkatan terjelas dalam 

memberikan pencirian dalam suatu identifikasi. Dalam menentukan jenis tumbuhan pada 

tingkatan spesias yang menjadi dasar utamanya adalah persamaan ciri tanaman pada tingkat 

famili yaitu pada umumnya pada bagian alat reproduksi arau bunga, yang dapan dilihat dari 

bentuk dan struktur.(Steenis, 2008). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini ditetapkan pada 

tingkatan Famili tumbuhan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah  

1. Famili tumbuhan apa saja yang biasanya digunakan sebagai obat oleh warga Desa 

Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang? 

1.3   Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui famili tumbuhan apa saja yang biasanya digunakan sebagai obat 

oleh warga Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. 



1.4  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dokumentasi bagi warga 

Desa Ngadas dalam menginventarisasi jenis tumbuhan yang bisa digunakan sebagi obat. Bagi 

masyarakat luas dapat menambah khasanah pengetahuan tentang jenis tumbuhan obat. Bagi 

peneliti memeberikan informasi tentang jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai obat dan 

tentang kearifan lokal budaya suku Tengger dalam memanfaatkan lingkungan. 

 

1.5  Batasan Istilah 

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu memberikan definisi 

istilah sebagai berikut : 

1. Identifikasi yaitu pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti 

dari seseorang atau benda sehingga kita dapat menetapkan dan mempersamakan 

keterangan tersebut dengan acuan yang telah ditetapkan, dengan kata lain bahwa dengan 

identifikasi kita dapat mengetahui identitas seseorang atau suatu benda dan dengan 

identitas tersebut kita dapat mengenal seseorang dengan membedakan dari yang lain 

(Simpson, 2006). Pada penelitian ini identifikasi dimaksudkan menentukan nama jenis 

dan klasifikasi tumbuhan obat yang ditemukan berdasarkan ciri yang dimiliki. 

2. Suku Tengger adalah salah satu subkelompok orang Jawa yang tinggal di wilayah sekitar 

Pegunungan Bromo,Jawa Timur, dan memilki budaya yang khas. Kekhasannya terlihat 

dari dialek bahasa, upacara adat yang berdasarkan sistem kepercayaan,serta prilaku yang 

sesuai adat istiadat yang berlaku            ( Sumbi, 2008). 



3. Tumbuhan obat adalah semua jenis tanaman baik keseluruhan atau sebagian yang bisa 

digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau menjaga ketahanan tubuh ( Prapti Utami, 

2003) 

1.6   Batasan Penelitian 

1. Identifikasi dilakukan dengan teknik indentifikasi Simpson, 2006 yaitu bisa dilakukan 

dengan 5 kegiatan yaitu menggunakan kunci identifikasi, deskripsi berdasarkan literatur, 

specimen pembanding, foto atau gambar serta institusi yang berkompenten. Identifikasi 

penelitian dilakukan berdsarkan identifikasi menggunakan Buku Flora ( Steenis, 2008), 

Buku Taksonomi Tumbuhan Obat ( Gembong, 1993) Buku Tanaman Obat Indonesia   ( 

Agromedia, 2008), Atlas Tumbuhan Obat Indonesia jilid 4 ( Dalimartha Setiawan, 2006) 

dan buku lain yang relevan dan disebutkan sumbernya.    

2. Kegiatan penelitian difokuskan pada pekarangan rumah warga di Desa Ngadas, dengan 

pertimbangan terlalu luasnya lokasi dan kemudahan mengumpulkan data. 

3. Pemanfaatan tanaman obat yang dimaksud adalah usaha-usaha yang telah dilakukan 

warga Desa Ngadas dalam pemanfaatan suatu jenis tanaman tertentu sebagi obat atau 

sekedar menjaga kebugaran tubuh. 

 


