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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Taman Nasional Meru Betiri 

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) memiliki luas wilayah  sekitar 58.000 

ha, yang terbagi atas 57.155 ha daratan dan 845 ha perairan (Surat Keputusan 

menteri kehutanan, 1997).  Menurut Siswoyo (2002) dalam Puspitaningtyas 

(2007) menerangan bahwa secara administratif pemerintahan, TNMB terletak di 

wilayah pemerintahan Kabupaten Banyuwangi (20.415 ha) dan Pemerintahan 

Kabupaten Jember (37.585 ha). Kawasan TN Meru Betiri secara geografis terletak 

antara 113°38'48'' - 113°58'30'' BT dan 8°20'48'' - 8°33'48'' LS. Iklim di kawasan 

TN Meru Betiri berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, termasuk 

tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata antara 1300 mm – 4000 mm per tahun. 

Pada umumnya memiliki topografi datar hingga bergelombang, di dekat pantai 

jenis tanahnya berpasir dan lempung berpasir dengan warna coklat muda hingga 

coklat tua. Meskipun di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, 

namun topografinya tidak selalu datar seperti garis pantai, kadang-kadang 

bergelombang dan berlereng sangat curam dan berbatu-batu. Ketinggian tempat 

mulai dari garis pantai (0 m) hingga 1100 m dpl yang merupakan puncak tertinggi 

tertinggi Gunung Betiri. 
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2.2 Etnobotani 

2.2.1 Definisi Entobotani 

Etnobotani berasal dari kata ethnos dan botany yang berasal dari bahasa 

Yunani berarti bangsa dan tumbuh-tumbuhan. Istilah etnobotani pada awalnya 

diusulkan oleh Harsberger pada tahun 1893 dan didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari pemanfaatan tumbuhan secara tradisional oleh suatu suku bangsa 

yang masih primitif atau terbelakang (Afrianti 2007). Menurut Waluyo (2002) 

diacu dalam Afrianti (2007), etnobotani diartikan sebagai ilmu yang mempelajari 

tumbuh-tumbuhan yang digunakan oleh perkumpulan suku primitif dan berguna 

untuk mengembangkan perkumpulan tersebut. 

Dharmono (2007) mendefinisikan etnobotani merupakan ilmu botani 

mengenai pemanfaatan tumbuhan dalam keperluan sehari-hari dan adat suku 

bangasa. Studi etnobotani tidak hanya mengenai data botani taksonomis saja, 

tetapi juga menyangkut pengetahuan botani yang bersifat kedaerahan, berupa 

tinjauan interpretasi dan asosiasi yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

manusia dengan tanaman, serta menyangkut pemanfaatan tanaman tersebut lebih 

diutamakan untuk kepentingan budaya dan kelestarian sumber daya alam. 

Menurut Purwanto (2000), etnobotani berpotensi mengungkapkan sistem 

pengetahuan tradisional dari suatu kelompok masyarakat atau etnik tentang 

konservasi in-situ berupa habitat, keanekaragaman sumberdaya hayati dan 

budaya. Penelitian mengenai etnobotani mampu mengungkapkan pemanfaatan 

berbagai jenis sumberdaya tumbuhan secara tradisional oleh masyarakat setempat. 

Etnobotani merupakan instrumen yang mampu mengungkapakan pengetahuan 
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tradisional menjadi ilmu yang bermanfaat dan berharga dengan mengaitkan 

dengan persoalan aktual yang dihadapi manusia modern. 

Istilah etnobotani juga digunakan untuk menjelaskan interaksi masyarakat 

setempat (etno atau etnis) dengan lingkungan hidupnya, khususnya dengan 

tumbuh - tumbuhan. Studi etnobotani ini dapat membantu masyarakat dalam 

mencatat atau merekam kearifan lokal yang mereka miliki selama ini, untuk masa 

mendatang. Sehingga studi etnobotani dapat memberi kontribusi yang besar dalam 

proses pengenalan sumber alam hidup yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan 

pengumpulan kearifan lokal dari dan bersama masyarakat setempat (Ndero & 

Thijssen 2004 ). 

Etnobotani mempelajari bagaimana mengungkap keterkaitan budaya 

masyarakat dengan sumberdaya tumbuhan di lingkungannya secara langsung 

ataupun tidak langsung. Ilmu ini menekankan pada hubungan mendalam budaya 

manusia dengan alam nabati sekitarnya, dan mengutamakan persepsi dan konsepsi 

budaya kelompok masyarakat dalam mengatur sistem pengetahuan anggotanya 

menghadapi tetumbuhan dalam lingkup hidupnya. Banyak faktor yang 

menyebabkan masyarakat lokal kehilangan sumberdaya alam baik flora dan fauna 

bahkan intelektualitas lokalnya. Salah satu penyebabnya adalah laju modernitas 

yang menghilangkan potensi hayati oleh pembangunan dan beralihnya pola fikir 

sehingga menggeser pengetahuan masyatakat local (Ramdhan, 2015). 
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2.1.2 Ruang Lingkup 

Menurut Purwanto (2000) diacu dalam Arizona (2011) mendeskripsikan ruang 

lingkup bidang penelitian etnobotani, sebagai berikut :  

1. Etnoekologi, mempelajari sistem pengetahuan tradisional tentang fenologi 

tumbuhan, adaptasi dan interaksi dengan organisme lainnya, pengaruh 

pengelolaan tradisional terhadap lingkungan alam.  

2. Pertanian tradisional mempelajari sistem pengetahuan tentang varietas 

tanaman dan sistem pertanian, pengaruh alam dan lingkungan pada seleksi 

tanaman serta sistem pengelolaan sumberdaya tanaman.  

3. Etnobotani kognitif, mempelajari tentang persepsi tradisional terhadap 

keanekaragaman sumberdaya alam dan tumbuhan, melalui analisis simbolik 

dalam ritual dan mitos, dan konsekuensi ekologisnya.  

4. Budaya materi, mempelajari sistem pengetahuan tradisional dan pemanfaatan 

tumbuhan dan produk tumbuhan dalam seni dan teknologi.  

5. Fitokimia tradisional, mempelajari tentang pengetahuan tradisional 

penggunaan berbagai spesies tumbuhan dan kandungan bahan kimianya, 

contoh bahan insektisida lokal dan tumbuhan obat-obatan.  

Dalam kajian etnobotani terdiri dari pola pemanfaatan tumbuhan dan 

interaksinya dengan manusia termasuk upaya pelestarian terhadap sumber botani 

tersebut. Dalam hal pemanfaatan tumbuhan mencakup kepada hampir seluruh 

aspek kebutuhan hidup masyarakat seperti pangan, obat, bangunan, hiasan, pakan 

dan kebutuhan hidup lainnya. Dokumentasi sebagai salah satu usaha utama dalam 

etnobotani merupakan pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. 



 

9 
 

Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, rekaman foto, majalah, film 

dokumenter. Dalam hal botani dokumentasi juga dilakukan dengan cara 

pengumpulan spesies. 

Pengkajian etnobotani dibatasi oleh ruang lingkup bahwa etnobotani adalah 

cabang ilmu pengetahuan yang mendalami tentang persepsi dan konsepsi 

masyarakat tentang sumberdaya nabati di lingkungannya. Dalam hal ini kajian di 

arahkan dalam upaya untuk mempelajari kelompok masyarakat dalam mengatur 

sistem pengatuan anggotanya menghadapi tetumbuhan dalam lingkungannya, 

yang digunakan tidak saja untuk keperluan ekonomi tetapi juga untuk kepentingan 

spiritual dan nilai budaya lainnya. Pemanfaatan yang dimaksud di sini adalah 

pemanfaatan baik sebagai bahan obat, sumber pangan, dan sumber kebutuhan 

hidup manusia lainnya. Disiplin ilmu lain yang terkait dalam penelitian etnobotani 

adalah antara lain anthropologi, sejarah, pertanian, ekologi, kehutanan, geografi 

tumbuhan (Sudarsono & Waluyo 1992). 

2.3 Kearifan Lokal Masyarakat 

Masyarakat lokal telah lama hidup secara berdampingan dengan sumberdaya 

alam yang ada di sekitarnya. Mereka tidak melakukan perusakan besar-besaran 

terhadap sumberdaya alam, di sebagian besar tempat yang ada di sekitarnya 

tersebut. Dalam sejarah perkembangan manusia, tumbuhan memiliki peranan 

yang penting dalam perkembangan budaya masyarakat. Namun, saat ini 

masyarakat lokal sedang dihadapkan pada perubahan lingkungan secara besar-

besaran akibat meningkatnya interaksi masyarakat dengan dunia luar, sehingga 
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seringkali timbul perbedaan yang mencolok antara generasi tua dengan generasi 

muda (Primack et al, 1998).  

Pengetahuan merupakan kapasitas manusia untuk memahami dan 

menginterpretasikan baik hasil pengamatan langsung maupun pengalaman 

sehingga dapat digunakan untuk meramalkan ataupun sebagai dasar pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan (Kartikawati, 2004). Bangsa Indonesia yang 

mendiami di seluruh pulau-pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke 

terdiri dari suku-suku yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan adat 

istiadat yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi 

ke generasi. Kehidupan suku-suku tersebut terutama yang mempunyai interaksi 

dekat dengan sumberdaya dan lingkungannya secara turun-temurun pula mewarisi 

pola hidup tradisional yang dijalani oleh leluhurnya. Masyarakat setempat yang 

hidup secara tradisional tersebut dikenal dengan istilah-istilah tribal people 

(masyarakat suku), indigenous people (orang asli), native people (penduduk asli) 

atau tradisional people (masyarakat tradisional) (Primack et a, 1998).  

Kearifan tradisional sering diistilahkan dengan sebutan pengetahuan 

tradisional atau pengetahuan lokal. Kearifan tradisional menurut Keraf (2002) 

diacu dalam Desuciani (2012) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun 

perilaku manusia dalam kehidupan didalam komunitas ekologis. Sementara 

pengetahuan adalah salah satu unsur kebudayaan yang muncul dari pengalaman-

pengalaman individu akibat interaksi antara individu dengan lingkungannya, 

kemudian diimplementasikan menjadi konsep-konsep, pendirian-pendirian, dan 
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pedoman-pedoman tingkah laku bermasyarakat. Kearifan tradisional menyangkut 

pengetahuan, pemahaman adat dan kebiasaan tentang manusia, alam, dan 

bagaimana hubungan diantara semua penghuni komunitas ekologis harus 

dibangun. Berdasarkan hal tersebut di atas menyebutkan bahwa :  

1. Kearifan tradisional adalah milik komunitas bukan individu.  

2. Kearifan tradisional yang juga berarti pengetahuan tradisional, lebih bersifat 

praksis mencakup bagaimana memperlakukan setiap kehidupan di alam 

dengan baik.  

3. Kearifan tradisional lebih bersifat holistik karena menyangkut pengetahuan 

dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam 

semesta.  

4. Berdasarkan kearifan tradisional masyarakat adat juga memahami semua 

aktivitasnya sebagai aktivitas moral.  

Tradisi berarti adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang 

masih dijalankan oleh masyarakat tetapi bersifat hukum yang tidak tertulis. 

Tradisional berarti bersifat adat kebiasaan yang turun temurun, hasil kreatifitas 

dan uji coba secara terus menerus dengan inovasi internal dan eksternal dalam 

usaha menyesuaikan dengan kondisi baru.  

Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di 

darat maupun di air (UU No.05 tahun 1990 Pasal 1 ayat 4 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No.08 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan 

dan satwa liar bertujuan agar spesies tumbuhan dan satwa liar dapat 
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didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan 

pendayagunaan spesies tumbuhan dan satwaliar atau bagian-bagiannya serta hasil 

dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman dan keseimbangan 

ekosistem.  

Masyarakat lokal telah lama hidup secara berdampingan dengan 

keanekaragaman hayati atau sumberdaya alam yang ada di sekelilingnya. Dalam 

sejarah perkembangan manusia, tumbuhan memiliki peranan yang sangat penting 

dalam perkembangan budaya masyarakat (Afrianti 2007). Menurut Zuhud et al. 

(2004), tumbuhan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok kegunaan di 

antaranya tumbuhan obat, tumbuhan aromatik, tumbuhan pangan, tumbuhan 

penghasil warna, tumbuhan penghasil pestisida nabati, tumbuhan hias, tumbuhan 

penghasil pakan ternak, tumbuhan untuk keperluan ritual dan keagamaan, 

tumbuhan penghasil tali, anyaman, kerajinan, tumbuhan penghasil kayu bakar, 

tumbuhan penghasil minuman dan tumbuhan penghasil bahan bangunan. Selain 

beragamnya pemanfaatan (fungsi) tumbuhan di atas, setiap bagian tumbuhan yang 

dimanfaatkan juga berbeda-beda, misalnya saja bagian yang dimanfaatkan adalah 

buah, daun, umbi, akar, kulit, bunga, biji, getah, batang dan sebagainya. 

2.4 Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat menurut Depkes RI sebagaimana yang tercantum dalam Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan No. 149/SK/Menkes/IV/1978 adalah sebagai 

berikut: 
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a) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat 

tradisional atau jamu 

b) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pemula 

bahan baku obat (prokursor) 

c) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang diekstraksi dan ekstrak tumbuhan 

tersebut digunakan sebagai obat 

Tumbuhan obat sejak zaman dahulu memainkan peranan penting dalam 

menjaga kesehatan, mempertahankan stamina dan mengobati penyakit. Oleh 

karena itu penggunaan tumbuhan obat sebagai bahan baku obat tradisional masih 

berakar kuat dalam kehidupan masyarakat saat ini. Semula, untuk kelangsungan 

hidupnya, manusia menggantungkan semua keperluan pada alam sekitarnya, 

termasuk untuk menjaga kesehatan (Pramesthi 2008). Sejalan dengan sejarah 

perkembangan manusia, pengetahuan tentang penyakit dan pengalaman tentang 

pengobatan penyakit, semakin lama semakin banyak ragamnya, sesuai dengan 

budaya, kemampuan bangsa, lingkungan, serta ragam flora dan fauna yang ada 

(Metananda, 2012). 

Pengolahan tumbuhan obat sebelum dikonsumsi, dapat berbagai macam cara. 

Mulai dari daun atau bunga yang direbus, sari yang diperas dari daun dan tapal 

yang dapat diperoleh dari akar atau kulit kayu atau juga bahan simplisia yakni 

bahan alam yang digunakan sebagai bahan obat yang belum mengalami proses 

apapun kecuali dikeringkan (Anonim, 1980). Pengetahuan tentang pemanfaatan 

tumbuhan obat ini merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengalaman, 
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yang secara turun-temurun telah diwariskan oleh generasi terdahulu kepada 

generasi berikutnya termasuk generasi saat ini. 

Budaya pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku pengobatan tradisional 

telah menjadi catatan sejarah seperti yang tertulis dalam berbagai kitab daerah, 

seperti kitab Primbon dan serat Centhini dari Jawa, Tombo dari Sumatera, Usadha 

Sari atau Lontar Usadha dari Bali, Usadha Bone di Sulawesi Selatan, dan lain-

lain. Etnis atau suku bangsa memiliki konsep tertentu dalam memanfaatkan 

kekayaan lingkungan sekitarnya dalam suatu hubungan yang harmonis. Sumber 

utama tumbuhan obat adalah hutan alam yang terdapat di sekitar pemukiman 

penduduk, sehingga secara otomatis masyarakat telah ikut menjaga sumber alami 

tumbuhan obat (Permanasari, 2001). 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-temurun telah 

digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman (Anonim, 2005).  

Pengobatan tradisional dan obat tradisional telah menyatu dengan masyarakat, 

digunakan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan baik di desa maupun di 

kota-kota besar. Kemampuan masyarakat untuk mengobati sendiri, mengenai 

gejala penyakit dan memelihara kesehatan. Untuk ini pelayanan kesehatan 

tradisional merupakan potensi besar karena dekat dengan masyarakat, mudah 

diperoleh dan relatif lebih murah daripada obat modern. Undang-undang No.09 

tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan pasal 2 ayat 4 yang berbunyi: Usaha-

usaha pengobatan tradisional berdasarkan ilmu atau cara lain daripada ilmu 

kedokteran diawasi oleh pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat. 




