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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini, minat masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan alam 

semakin meluas. Berbagai ramuan obat dari alam sejak dahulu sudah 

digunakan oleh nenek moyang kita. Indonesia diperkirakan memiliki 

100.000 jenis pengobatan tradisional dari 65.000 desa. Pengobatan 

tradisional merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan 

dasar penduduk di bidang kesehatan. Pengobatan yang menggunakan 

bahan tumbuhan secara tradisional pada umumnya tidak menimbulkan 

efek samping yang berarti seperti pengobatan kimiawi (Latief, 2012). 

Banyak ahli dari berbagai negara seperti Jerman, India, Cina, 

Australia, dan Indonesia melakukan penelitian dan pengujian dengan 

berbagai tumbuhan yang secara tradisional dipakai oleh masyarakat untuk 

penyembuhan penyakit tertentu, hasil penelitian dan pengujian secara 

ilmiah menyimpulkan bahwa penggunaan tumbuhan tertentu sebagai 

ramuan obat untuk penyakit tertentu dapat dipertanggungjawabkan (Latief, 

2012). 

Indonesia memiliki keaneragaman hayati terbesar kedua di dunia 

setelah Brazil. Indonesia memiliki kurang lebih 30.000 jenis tanaman dan 

2.500 jenis merupakan tanaman obat. Obat tradisional yang biasa 

digunakan di Indonesia adalah jamu. Jamu merupakan warisan budaya 
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pengobatan tradisional yang telah dikenal sejak dulu dan dilestarikan 

secara turun–temurun dari generasi ke generasi yang digunakan untuk 

memelihara kesehatan dan mencegah penyakit (Djodjoseputro, 2012). 

Jamu sudah banyak dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. 

Berdasarkan data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Tahun 2010 

menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang pernah mengkonsumsi 

jamu sebanyak 59,12% yang terdapat pada semua kelompok umur, jenis 

kelamin, di desa maupun perkotaan dan sebanyak 95,60% merasakan 

manfaat dari mengkonsumsi jamu pada semua kelompok umur dan status 

ekonomi, di pedesaan maupun di perkotaan tetapi manfaatnya masih 

sebatas pengobatan sendiri (Kemenkes RI, 2010). 

Diabetes Melitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif, 

yaitu penyakit akibat fungsi atau struktur dari jaringan atau organ tubuh 

yang secara progresif menurun dari waktu ke waktu karena usia atau 

karena pilihan gaya hidup (Subroto, 2006). Diabetes melitus  juga sering 

dikenal dengan penyakit kencing manis, hal ini  karena di dalam air 

kencing (urine) terdapat gula yang rasanya manis. Pada keadaan normal, 

air kencing tidak mengandung gula dan tidak terasa manis (Kariadi, 2009). 

Menurut laporan World Health Organization (WHO) bahwa pada 

Tahun 2000 terdapat 1,0 juta penduduk mengalami kematian akibat 

diabetes dengan prevalensi sekitar 2,0 % dan pada Tahun 2012 dilaporkan 

bahwa terdapat 1,5 juta penduduk mengalami kematian akibat diabetes 

dengan prevalensi sekitar 2,7 %. Dari seluruh kematian akibat DM di 



3 
 

dunia, 70 % kematian terjadi di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia (WHO, 2014). 

Berdasarkan data dari WHO (2000) diketahui bahwa prevalensi 

penyakit DM seluruh dunia sebanyak 171 juta penderita  pada Tahun 

2000, dan akan meningkat 2 kali, menjadi 366 juta pada Tahun 2030. 

Prevalensi DM di Indonesia mencapai jumlah 8.426 juta pada Tahun 2000 

yang diperkirakan akan meningkat pada Tahun 2030 sebesar 21.257 juta, 

hal ini berarti terjadi kenaikan tiga kali lipat dalam waktu 30 Tahun. 

Berdasarkan data statistik WHO, dari 10 besar negara yang memiliki 

penderita diabetes terbanyak, Indonesia menepati peringkat ke-4 di dunia 

(Herliana, 2013). 

Berdasarkan data Riskesdas Tahun 2013 dilaporkan bahwa 

prevalensi DM sebanyak 2,1% lebih tinggi dibandingkan  pada Tahun 

2007 sebanyak 1,1%. Prevalensi DM pada perempuan lebih tinggi dari 

pada laki-laki dan cenderung lebih banyak pada masyarakat yang tingkat 

pendidikannya tinggi dari pada tingkat pendidikan rendah, hal ini 

kemungkinan akibat pola hidup yang tidak sehat (Kemenkes RI, 2013). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mencari atau 

memilih alternatif pengobatan, antara lain: mudahnya menggunakan 

pelayanan kesehatan yang tersedia, adanya faktor-faktor yang menjamin 

terhadap pelayanan kesehatan yang ada dan adanya kebutuhan pelayanan 

kesehatan (Notoatmodjo, 2007). Hasil penelitian Desni (2009), 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan, 
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sikap, dan perilaku kepala keluarga dengan pengambilan keputusan di 

pengobatan tradisional.  

Hasil penelitian Santoso dkk, (2000) menunjukkan bahwa alasan 

pasien diabetes melitus berobat ke pengobatan tradisional karena biaya 

yang lebih murah dibandingkan pengobatan konvensional, cocok, 

pelayanan yang baik, biasa ke pengobatan tradisional, takut ke pelayanan 

kesehatan konvensional, ketakuan akan efek samping karena obat 

konvensional yang mengandung bahan kimia, dan ke pelayanan kesehatan 

konvensional belum sembuh. 

Pengobatan tradisional yang dilakukan penderita DM yang 

menggunakan tanaman obat mempunyai fungsi yakni pengendalian atau 

mengontrol gula darah, mencegah timbulnya komplikasi diabetes dan 

memperbaiki kerusakan jaringan sel. Bahkan, ada beberapa jenis obat 

tradisional yang dapat meregenerasi sel-sel beta sehingga penderita dapat 

sembuh total (Subroto, 2006). 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan peneliti, yang dilakukan di 

Rumah Riset Jamu Hortus Medicus, diketahui bahwa jumlah kunjungan 

pasien penyakit DM termasuk dalam 10 penyakit terbesar, yang setiap 

Tahunnya meningkat. Pada Tahun 2012 sebanyak 1.227 penderita 

meningkat pada Tahun 2013 sebanyak 4.211 penderita. (Laporan Tahunan 

RRJ Hortus Medicus 2012 dan 2013). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan 

penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan 
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pengobatan alternatif jamu pada pasien diabetes melitus, karena DM 

merupakan penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh masyarakat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang berhubungan 

dengan pemilihan pengobatan alternatif jamu pada pasien diabetes melitus 

(DM) di Rumah Riset Jamu Hortus Medicus Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu, Karanganyar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemilihan 

pengobatan alternatif jamu pada pasien diabetes melitus (DM) di 

Rumah Riset Jamu Hortus Medicus (RRJHM) Balai Besar Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT) 

Tawangmangu, Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hubungan pengetahuan dengan pemilihan  pengobatan 

alternatif jamu pada pasien penderita DM di RRJHM. 

b. Mengetahui hubungan sikap dengan pemilihan pengobatan 

alternatif jamu pada pasien penderita DM di RRJHM. 
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c. Mengetahui hubungan jarak berobat dengan pemilihan  pengobatan 

alternatif jamu pada pasien penderita DM di RRJHM. 

d. Mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan pemilihan  

pengobatan alternatif jamu pada pasien penderita DM di RRJHM. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya penderita 

DM tentang pengobatan alternatif jamu di Rumah Riset Jamu Hortus 

Medicus (RRJHM) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT). 

2. Bagi pasien diabetes melitus 

Pasien DM lebih yakin akan pengobatan alternatif jamu di Rumah 

Riset Jamu Hortus Medicus (RRJHM) Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional (B2P2TOOT). 

3. Bagi RRJHM 

Sebagai media promosi atau iklan untuk mengenalkan pengobatan 

jamu untuk penderita DM. 

4. Bagi peneliti lain 

Sebagai data dasar dan refrerensi untuk penelitian selanjutnya 

tentang pengobatan DM dengan obat tradisional.  

 


