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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia memiliki hutan dengan kekayaan sumber plasma nutfah 

yang tinggi dengan keanekaragaman species yang beragam. Khusus untuk  

keanekaragaman tumbuhan,  di  Indonesia  terdapat  11% tumbuhan  dunia  

atau  sekitar  30.000  jenis tumbuhan berada  di  Indonesia,  diperkirakan 100 

sampai dengan 150 familia tumbuh-tumbuhan dan beberapa genus tumbuhan 

Indonesia menduduki posisi tertinggi. Hal ini menunjukkan sebagian besar 

potensi untuk dimanfaatkan sebagai tanaman buah-buahan, tanaman industri, 

tanaman rempah-rempah, dan tanaman obat-obatan(Sudirga, 2004). Indonesia 

mempunyai sekitar 25% tumbuhan berbunga, yaitu sekitar 20.000 species dan 

40% diantarannya merupakan tumbuhan endemik Indonesia. Indonesia 

memiliki lebih kurang 4.000 species Orchidacceae, 386 species tumbuhan 

berkayu dari famillia Dipterocarpacea, 500 species tumbuhan berkayu dari 

famillia Mytaceae dan Moraceae, 737 species tumbuhan berkayu dari famillia 

Ericaceae, 4.000 species paku-pakuan, 332 species dari jenis rotan 122 

species Bambu, dan 400 species dari jenis pohon 

Meranti(Dipterocarpaeae)(Adi, 2015). 

Keanekaragaman tumbuhan tersebut perlu dieksplorasi secara mendalam 

untuk mengetahui jumlah tumbuhan dari tahun ke tahun. Eksplorasi adalah 

kegiatan pelacakan, penjelajahan, mencari dan mengumpulkan berbagai jenis 

sumberdaya genetik tertentu (tumbuhan obat) untuk dimanfaatkan dan 

sebagai salah satu upaya melindunginya dari kepunahan (Kusumo dkk, 2002). 

Eksplorasi merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan pada hutan-

hutan Indonesia salah satunya Hutan Alam Girimanik di Kabupaten 

Wonogiri. Hutan Alam Girimanik merupakan salah satu kawasan hutan alam 

yang berada di desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, 

Propinsi Jawa Tengah. Secara  astronomis, kawasan Hutan Girimanik terletak 

antara 110º41’-111º18’ BT dan 7º32’-8º15’ LS (Gerhanawati, 2010). Hutan 
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ini  memiliki luas 10,6 ha dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menjadikan tempat ini sebagai tempat 

wisata,  karena didalam hutan ini memiliki 3 buah air terjun didalamnya yaitu 

air terjun Manik Moyo, Air terjun Tejo Moyo, dan Air terjun Condromoyo 

sehingga menjadi daya tarik bagi para pengunjung selain menjadi kawasan 

hutan alam. Hutan Alam Girimanik memiliki lingkungan yang subur sehingga 

banyak tumbuhan yang hidup di hutan ini salah satunya adalah tumbuhan 

obat. Hasil penelitian Bramantyo,dkk (2006) menunjukkan eksplorasi yang 

dilakukan di Kabupaten Bangli Bali diperoleh 27 suku, 40 genus dan 51 jenis 

tumbuhan koleksi dan diperkirakan sebanyak 12 jenis diantaranya merupakan 

koleksi baru bagi kebun raya Bali. 

  Hal ini menjadi indikator bahwa di Hutan Girimanik memiliki potensi 

yang besar tentang keanekaragaman tumbuhan obat yang tumbuh pada hutan 

tersebut. Menurut penelitian Kunwar and Bussmann (2008) mengenai 

Ethnobotany in the Nepal Himalaya bahwa jumlah tumbuhan obat akan 

menurun dengan meningkatnya ketingggian. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-

faktor lingkungan seperti suhu udara, kelembaban udara, kelembaban tanah 

dan intensitas cahaya sangat mempengaruhi pertumbuhan jenis tumbuhan 

seperti luasan tutup tajuk dapat meningkatkan nilai dominansi relatif jenis 

tumbuhan tersebut(Widhiastuti dkk, 2006). 

  Tumbuhan obat menjadi salah satu bahan obat yang sering digunakan 

masyarakat Indonesia secara turun-temurun dalam mengobati penyakit. 

Seiring perubahan dan perkembangan zaman serta meningkatnya 

pengetahuan tentang penyakit, kini pemanfaatan tumbuhan obat sebagai 

bahan dasar pembuatan obat juga semakin meningkat. Namun demikian, 

pemanfaatan obat yang berasal dari tumbuhan tidak disertai dengan usaha 

melestarikan dan menjaga tumbuhan obat sehingga ini membuat populasi 

tumbuhan obat yang ada di alam semakin menurun karena eksploitasi yang 

berlebihan oleh manusia. Tumbuhan  obat  adalah  seluruh  species tumbuhan 

yang diketahui atau dipercaya mempunyai khasiat obat. Tumbuhan obat 

tersebut dikelompokkan menjadi tumbuhan  obat  tradisional, tumbuhan obat  
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modern,  dan  tumbuhan  obat  potensial (Zuhud et al., 1991 dalam Abdiyani, 

2008). 

  Tumbuhan obat di Indonesia merupakan salah satu jenis kelompok 

tumbuhan di hutan dan kebun yang mengalami penurunan jumlah populasi. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa-beberapa faktor, yaitu (1) kerusakan habitat 

yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk pemukiman tempat tinggal dan 

produksi, (2) kurangnya perhatian terhadap budidaya tumbuhan obat sebagai 

bahan baku obat-obatan, dan (3) kemampuan generasi tumbuhan obat yang 

lambat, terutama jenis tumbuhan tahunan, yang berada di alam sehingga 

membuat jumlah populasi tumbuhan obat di alam berkurang jumlahnya 

(Djauhariya dan Sukarman, 2002). Jumlah species  tumbuhan  obat  yang  

telah  berhasil diindentifikasi  di  Indonesia  sekitar  1.845 species, dan 95 

species di antaranya merupakan tumbuhan obat liar yang saat ini dieksploitasi 

dalam jumlah besar, sehingga 54 jenis tumbuhan obat  terancam  punah.  

Sekitar  1.300  species tumbuhan  hutan  tropika  Indonesia  diketahui sebagai 

tumbuhan obat yang tersebar di  hutan  hujan  rendah  (42%),  hutan  hujan 

pegunungan  (18%),  hutan  musim  (18%), hutan  savana  (15%),  hutan  

mangrove  (3%), dan hutan pantai sebanyak 4% (Abdullah dkk, 2010).  

 Perlunya eksplorasi lebih lanjut tentang tumbuhan obat akan 

menambah informasi ilmiah yang belum tersedia tentang tumbuhan obat dan 

memberi informasi kepada masyarakat yang belum mengenal jenis-jenis 

tumbuhan obat untuk berpatisipasi dalam menjaga dan merawat jenis-jenis 

tumbuhan obat karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang potensi 

sumberdaya hayati khususnya tumbuhan obat dapat mengacam kelestarian 

hutan yang masih tersisa di kawasan Hutan Alam Girimanik. Berdasarkan 

permasalahan tersebut penulis telah melakukan penelitian dengan judul 

“Eksplorasi Tumbuhan Obat pada Ketinggian 1400-1600 m. dpl di 

Kawasan Hutan Alam Girimanik Setren Kecamatan Slogohimo 

Wonogiri”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang jelas, maka perlu adanya 

suatu pembatasan, yaitu sebagai berikut: 

1. Objek penelitian :  Eksplorasi tumbuhan obat di kawasan Hutan Alam 

Girimanik Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri. 

2. Subyek penelitian : Tumbuhan obat pada ketinggian sekitar 1400 m. dpl 

sampai 1600 m. dpl di kawasan Hutan Alam Girimanik Desa Setren 

Kecamatan Slogohimo Wonogiri. 

3. Parameter penelitian : Karakteristik tumbuhan, habitat dan habitus 

tumbuhan, dan faktor abiotik (suhu udara, kelembaban udara, pH, dan 

kelembaban tanah). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah pada 

penelitian, yaitu bagaimana jenis-jenis tumbuhan obat pada ketinggian 1400-

1600 m. dpl di kawasan Hutan Alam Girimanik Desa Setren Kecamatan 

Slogohimo Wonogiri? 

  

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat pada 

ketinggian 1400-1600 m. dpl di kawasan Hutan Alam Girimanik Desa Setren 

Kecamatan Slogohimo Wonogiri. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Mampu mengetahui jenis-jenis tumbuhan obat pada ketinggian sekitar 

1400 m. dpl sampai 1600 m. dpl di kawasan Hutan Alam Girimanik 

b. Mampu melakukan cara eksplorasi, identifikasi, dan inventarisasi 

tumbuhan obat dengan benar. 
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2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang tumbuhan obat pada ketinggian sekitar 

1400 m. dpl sampai  1600 m. dpl untuk menjaga, merawat dan 

melestarikannya untuk mencegah kepunahan tumbuhan obat di Hutan 

Alam Girimanik. 

 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menggali potensi tumbuhan 

obat yang ada di Indonesia khususnya pada Hutan Alam Girimanik 

b. Memberikan pengetahuan tentang tingkat keanekaragaman hayati 

tumbuhan obat yang dapat bermanfaat sehingga dapat menjadi acuan 

untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti di Hutan alam 

Girimanik. 

 


