
 
 

 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Desa Burno secara geografis merupakan wilayah yang terletak di bawah 

kaki gunung Bromo Tengger Semeru yang memiliki kekayaan alam beragam. 

Menurut PEMKAB (2013) luas wilayah Desa Burno adalah 2580.10 hektar. 

Sebesar 92,83% dari luasan Desa Burno adalah kawasan hutan dengan luas hutan 

rakyat sebesar 400 ha. Salah satu keragaman yang dimiliki oleh masyarakat Desa 

Burno adalah tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Masyarakat di Desa 

Burno memanfaatakan keanekaragaman sumber daya alam tumbuhan untuk 

keperluan di kesehariannya dan memiliki pengetahuan terkait berbagai macam 

keanekaragaman hayati khususnya tumbuhan obat yang diolah secara tradisional. 

Adapun pengobatan tradisional merupakan upaya pengobatan dengan cara berbeda 

dengan ilmu kedokteran yang didasari oleh beberapa tradisi tertentu.  

Di Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki keanekaragaman 

tumbuhan sekitar 30.000 jenis tumbuhan dan 7.500 jenis tumbuhan yang memiliki 

khasiat obat yang sudah diketahui dan 1.200 jenis tanaman yang sudah 

dimanfaatkan sebagai jamu (PT. Sido Muncul.2015). Desa Burno merupakan salah 

satu tempat yang menarik untuk dilakukan penelitian sebagai wadah penambahan 

ilmu pengetahuan terkait tumbuhan obat, karena keanekaragaman serta penggunaan 

tumbuhan obat di masyarakat tersebut. Tumbuhan obat dapat menguntungkan 

untuk keperluan pengobatan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. 

Pemanfaatan tumbuhan obat relatif murah dengan memanfaatkan tumbuhan yang 

ada di alam. Sehingga Hal ini dapat mengundang perhatian banyak orang untuk 
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menggunakan pengobatan alami dan mengembangkan prinsip back to nature 

sebagai pengobatan berbagai macam penyakit (Savitri, 2016).  

Aneka ragam tumbuhan obat biasanya digunakan oleh masyarakat dan 

dipercayai masyarakat dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Sementara 

itu, anekaragam organ dari jenis-jenis tumbuhan obat, seperti batang, daun, bunga, 

buah,biji, umbi, rimpang dan lain-lain  dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat 

tradisional (Galib, 2014). Cara pengolahan tumbuhan obat sangat beragam mulai 

dari ekstraksi, perebusan, dekeringkan, dibuat jamu dan dibuat minyak oles. 

Dengan pengolahan sederhana tersebut membantu masyarakat pedesaan untuk 

memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, untuk melakukan pengolahan 

tumbuhan obat secara tradisional atau mandiri dengan memanfaatkan tumbuhan 

yang berasal dari alam.  

Namun yang menjadi masalah bagi peminat obat-obatan tradisional saat ini 

adalah kurangnya informasi dan minat masyarakat terkait pengetahuan 

pemanfaatan dan cara pengolahan tumbuhan obat yang nantinya akan berdampak 

kepada pengikisan pengetahuan lokal. Maka perlu dilakukan pencarian informasi 

terkait hal pemanfaatan tumbuhan obat agar pengetahuan tersebut masih dapat 

dikenal di kalangan masyarakat dalam maupun luar yang lebih besar tidak hanya 

sebatas pengetahuan oleh peramu saja, sehingga menjadi salah satu arsip yang ada 

di Desa Burno.  

Pengetahuan tradisional terkait bagaimana cara pemanfaatan tumbuhan 

yang telah diturunkan dari generasi ke generasai dapat mengalami erosi. Disisi lain 

eksploitasi sumber daya alam akan terjadi peningkatan seiring dengan 



3 
 

 
 

perkembangan industri yang semakin pesat. Untuk itu informasi tentang 

pemanfaatan tumbuhan (etnobotani) terutama bidang pengobatan tradisional 

masyarakat menjadi sangat penting untuk diketahui.   

Penelitian-penelitian tentang manfaat tumbuhan obat pada masyarakat 

pedesaan dinilai sangat penting dilakukan karena hal tersebut dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan dan mengungkap manfaat tumbuhan sehingga dapat 

dikenal luas dikalangan masyarakat (Wabisana, 1991). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dikemukakan 

bahwa masyarakat Kecamatan Senduro masih meggunakan pengobatan secara 

tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dari alam maupun tumbuhan yang 

di tanam sendiri. Berdasarkan hasil wawancara lisan dengan keluarga Bapak Anton 

(Penderita penyakit tumor usus) ia masih menggunakan bahan alami untuk upaya 

penyembuhan dan juga menjalani pengobatan secara tradisional, ia mengolah 

beberapa tumbuhan obat secara tradisional, Infomasi pengobatan tradisional 

tersebut ia dapatkan dari masyarakat setempat yang sembuh dari beberapa penyakit 

dengan menggunakan pengobatan dari bahan alami yang ada di sekitaran pedesaan 

tanpa obat-obatan kimia. 

Masyarakat juga sering mendatangi dukun kampung di Desa Burno untuk 

melakukan pengobatan terhadap berbagai macam penyakit yang dalam 

pengobatannya juga menggunakan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan 

dikarenakan beberapa warga masyarakat mempercayai guna-guna atau dipelet 

sehingga adanya beberapa pengobatan alternatif di Desa Burno Kecamatan Senduro 
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Desa Burno juga merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai desa 

penghasil tanaman kapulaga. Namun masyarakat masih belum banyak 

memanfaatkannya sebagai tanaman obat dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat 

Desa Burno hanya mengambil lalu menjual tanaman kapulaga sebagai pemenuhan 

perekonomiannya. Kapulaga merupakan salah satu tumbuhan rempah-rempah dan 

obat-obatan yang memiliki manfaat berdasarkan bagian tumbuhannya antara lain: 

bijinya untuk minyak kardamon. Kandungan pada cardamom oil  ini salah satunya 

adalah terpineol, terpynyl asetat, sineol dan lainnya. Selain itu, biji dari kapulaga 

dapat dimanfaatkan untuk obat asma, bau mulut, batuk dan gatal ditenggerokan 

dengan cara mengunyahnya. Umbi dari kapulaga juga dapat digunakan sebagai obat 

deman dengan cara direbus dan airnya diminum selanjutnya batang dan daun dari 

kapulaga dimanfaatkan sebagai obat gosok untuk encok dengan cara ditumbuk 

halus dan digosokkan di daerah yang sakit. (Santoso, 1989). 

Menggiatkan kembali tindakan back to nature dalam bidang kesehatan perlu 

dilakukannya kajian atau studi terkait herba. Penelitian Palanichamy et al (2018) 

mengemukakan bahwa potensi bioaktif dari tanaman obat salah satunya telah 

diisolasi dan dilaporkan memberikan senyawa timbal untuk penemuan obat baru 

seperti antimikroba, antioksidan, dana gen antikanker dll, ia menjelaskan bahwa 

tanaman obat telah digunakan sebagai obat alternatif untuk meningkatkan 

kesehatan dan umur panjang pada manusia di Indonesia.  

Menurut Handayani (2015) pada penelitiannya mengemukakan bahwa 

pemanfaatan tumbuhan obat yang berada di sekitar Cagar Alam Gunung Simpang 

dilakukan untuk menggali informasi terkait jenis tumbuhan apa saja yang bermafaat 
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sebagai obat yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga harapannya dalam 

penelitian ini dapat menjadi sumber informasi baru terkait tumbuhan obat yang 

dapat dikaji lebih lanjut dan menjadi sumber belajar khususnya yang memuat isi 

jenis tumbuhan obat apa saja yang teridentifikasi, bagaimana cara pemanfaatan dan 

penggunaan tumbuhan obat serta sebagai media informasi sekaligus konservasi 

terhadap pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Lumajang khususnya di 

Desa Burno. 

Dengan adanya studi pemanfaatan tumbuhan obat tradisional dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk menambah informasi dan sumber belajar Biologi 

karena di Desa Burno di Kabupaten Lumajang merupakan Desa yang kearifan lokal 

dan keanekaragaman flora dan fauna yang sangat cocok dijadikan fasilitas belajar 

mengenai informasi pemanfaatan tumbuhan obat sebagai upaya pengetahuan 

tentang keanekaragaman hayati melalui inventarisasi dan dokumentasi tumbuhan 

obat tradisional atau lokal yang memudahkan masyarakat untuk mengakses sumber 

informasi dari hasil akhir penelitian ini yang dimasukkan ke dalam sumber belajar 

Biologi. 

Untuk menciptakan sumber informasi untuk belajar penulis melakukan 

penelitian terkait Pemanfaatan Tumbuhan Obat Tradisional Untuk Berbagai 

Macam Penyakit Oleh Masyarakat Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten 

Lumajang Jawa Timur Sebagai Sumber Belajar.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis sebelumnya, penulis memiliki 

rumusan beberapa masalah, sebagai berikut: 

1. Jenis-jenis tumbuhan obat tradisional apa saja yang digunakan masyarakat 

di Desa Burno? 

2. Bagaimana pemanfaatan tumbuhan obat tradisional oleh masyarakat  di 

kawasan Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang? 

3. Jenis penyakit apa saja yang dapat diobati menggunakan tumbuhan obat 

tradisional oleh masyarakat di Desa Burno? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan obat tradisional apa saja yang ada 

di Desa Burno? 

2. Untuk Mendeskripsikan cara pemanfaatan tumbuhan obat tradisional oleh 

masyarakat Desa Burno? 

3. Untuk mendeskripsikan Jenis penyakit apa saja yang dapat diobati 

menggunakan tumbuhan obat tradisional oleh masyarakat di Desa Burno? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1   Secara Teoritis 

a. Bagi perkembangan ilmu penegtahuan, dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan. 
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b. Bagi masyarakat dapat menambah wawasan masyarakat tentang cara 

pemanfaatan tumbuhan obat dan menjaga kelestarian tumbuhan obat yang 

ada di sekitar Desa Burno Kabupaten Lumajang. 

c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan pemanfaatan 

berbagai tumbuhan sebagai bahan obat-obatan secara langsung dan 

pemanfaatannya terhadap berbagai macam penyakit 

d. Bagi lembaga penelitian dapat menambah khasanah keilmuan, dan sumber 

pustaka untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

1.4.2   Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar, sumber data 

tentang pemanfaatan tumbuhan obat guna membangun masyarakat yang sehat, 

mandiri dan sejahtera. 

 

1.5.  Batasan Penelitian 

1. Lokasi penelitian difokuskan pada Desa Burno karena desa tersebut berada 

diantara bawah kaki Gunung Semeru dan Gunung Bromo Tengger Semeru 

yang memiliki banyak keanekaragaman flora dan fauna  

2. Pemanfaatan tumbuhan obat meliputi kajian jenis tumbuhan obat, cara 

pemanfaatannya, dan penyakit yang dapat diobati dengan tumbuhan obat 

3. Sumber informasi responden yang meliputi: peramu jamu, dukun bayi, 

dukun pijat, sesepuh desa, masyarakat penderita penyakit tertentu, 

masyrakat setempat dan pengobatan alternatif. 
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1.6. Definisi Operasionl 

Adapun defenisi operasional dalam penelitian berdasarkan judul sebagai 

berikut: 

1. Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang bagian tumbuhannya (daun, batang, 

bunga atau akar) dapat dipergunakan sebagai obat. Tumbuhan diperoleh 

dengan cara sengaja ditanam maupun tumbuhan yang tumbuh secara liar. 

Tumbuhan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan 

disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. 

2. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan 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. (Yuliarti, 2010) 

3. Desa  Burno terletak di kecamatan Senduro Kabupaten lumajang. Luas 

wilayah desa burno adalah 40,72 km. Desa burno di dominasi oleh 

masyarakat berusia produktif. Total pekerja yang ada di desa burno 

mencapai 2461 jiwa, yaitu petani berjumlah 935 jiwa, buruh tani 966 jiwa, 

industri kerajinan 98 jiwa, pekerja kontruksi 259 jiwa , pedagangan 150 

jiwa, dan pekerjaan lainnya.  Melimpahnya sumber daya alam desa burno 

juga tidak lepas dari lokasinya yang berada di kaki gunung semeru. Dari 

data yang terhimpun pada tahun 2016 terdapat beberapa hasil pertanian 

unggulan yaitu produksi buah pisang yang berjumlah 4996 ton, buah alpukat 

79,14 ton, buah durian 306 ton, serta buah salak 77,67 ton. 
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4. Sumber belajar Sumber belajar merupakan semua sumber yang dapat 

digunakan oleh siswa untuk menciptakakan kemudahan untuk belajar. 

Sumber belajar dapat berupa pesan, orang, bahan. Alat, teknik, dan 

lingkungan sekitar. Salah satu fungsi dari sumber belajar ialah untuk 

meningkatkan produktivitas belajar siswa (Jalinus dan ambiyar, 2016) 

 


