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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Inventarisasi 

Menurut kamus besar Indonesia (2007), ada dua pengertian inventarisasi, 

yaitu inventarisasi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, 

sekolah, rumah tangga, dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas 

dan inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan atau pengumpulan data 

tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, 

kebudayaan dan sebagainya. sedangkan menurut Purnama (2007), inventaris 

adalah daftar barang-barang persediaan. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

inventarisasi adalah serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan, mencatat, 

mendokumentasikan sampai menganalisis suatu data atau barang. Inventarisasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengumpulan sampai analisis 

spesies tumbuhan bermanfaat di Kurubhoko, Desa Nginamanu, Kabupaten Ngada. 

 

2.2 Penilaian Etnobotani 

Istilah etnobotani mulai digunakan pada tahun 1895 oleh seorang ahli 

etnobotani Amerika Serikat, Harshberger, akan tetapi pengetahuan tentang 

etnobotani telah lama dikenal lama sebelun itu. Pada tahun 77 M, seorang dokter 

bedah Yunani, Dioscorides mempublikasikan “de Materia Medica”, yaitu sebuah 

katalog tentang kurang lebih 600 tumbuhan di mediteranea. Katalog ini juga 
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mencakup informasi tentang bagaimana orang-orang Yunani memanfaatkan 

tumbuhan terutama untuk pengobatan ( Wikipedia, 2005). Mason (2005) 

mengatakan bahwa etnobotani adalah studi tentang pemanfaatan tumbuhan oleh 

manusia. Studi tersebut menggunakan berbagai macam sumber-sumber sejarah 

(petualang, tulisan klasik tentang tumbuhan abad sebelumnya dan lain-lain). 

Etnobotani juga didefenisikan sebagai studi mengenai bagaimana orang-

orang kampung menggunakan tumbuhan, misalnya untuk makanan, obat-obatan, 

bahan pewarna, bangunan, upacara ritual, dan sebagainya (Aliadi, 2000). 

Etnobotani membantu mendokumentasikan bahan-bahan tersebut yang pada 

akhirnya menjadi manfaat bagi perkembangan industri pangan, industri obat-

obatan baik tradisional maupun modern, industri kimia, industri karet, industri 

kertas, dan sebagainya. 

Etnobotani merupakan ilmu yang mempelajari hubungan yang 

berlangsung antara masyarakat tradisional dengan lingkungan nabati. Etnobotani 

secara harafiah berarti ilmu yang mengkaji pengetahuan botani masyarakat lokal 

atau tradisional. Etnobotani saat ini digambarkan sebagai hubungan timbal balik 

antara manusia dengan tumbuhan. Etnobotani bertujuan untuk membantu dalam 

menerangkan budaya dari suku-suku bangsa dalam pemanfaatan tumbuhan 

sebagai bahan makan, pakaian, obat-obatan, bahan pewarna dan sebagainya. 

Sistem pengetahuan lokal (indegeneus knowledge) pada mulanya 

merupakan pengetahuan masyarakat lokal yang didapat secara intuisi dan coba-

coba. Kemudian mereka mengembangkan sistem pengetahuan tersebut secara 

terus menerus dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kebudayaan 
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masyarakat. Sistem pengetahuan lokal merupakan ungkapan budaya yang 

didalamnya terkandung tata nilai, etika, norma, aturan dan keterampilan dari suatu 

masyarakat yang memenuhi tantangan atau kebutuhan hidupnya. Pengkajian 

terhadap sistem pengetahuan lokal juga telah mampu memberikan gambaran 

mengenai kearifan tradisi masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya alam 

dan sosial secara bijaksana dan tetap memelihara keseimbangan lingkungan 

(Prananingrum, 2007). 

 

2.3. Pemanfaatan Spesies Tumbuhan 

Pemanfaatan jenis tumbuhan alam merupakan salah satu keahlian yang telah 

langka dijumpai bahkan pada beberapa tempat hanya menjadi sebuah kearifan 

oleh masyarakat setempat. Penggunaan/pemanfaatan jenis tumbuhan oleh 

masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam Tangale menjadi eksistensi vitalisasi 

sebuah kawasan konservasi bagi kehidupan manusia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa teridentifikasi sebanyak 30 jenis tumbuhan yang digunakan 

oleh masyarakat, 24 jenis sebagai tumbuhan obat, dua jenis hasil hutan bukan 

kayu dan empat jenis plasma nutfah untuk sumber kegunaan lain. Jenis-jenis 

tumbuhan tersebut umumnya merupakan habitus herba, pohon, sebagian kecil 

liana dan umbi-umbian (Nurrani, 2008). 

Pemanfaatan tumbuhan obat tradisional sudah lama dilakukan oleh nenek 

moyang kita sejak jaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun dari 

generasi ke generasi secara lisan maupun tulisan. Penelitian mengenai 

pemanfaatan tumbuhan obat untuk pengobatan tradisional Suku Tontemboan di 
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Minahasa Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan 

penghisian kuisioner. Responden adalah pengobat tradisional (Batra). 

Berdasarkan hasil penelitian tercatat 26 jenis tumbuhan obat dari 18 famili yang 

terdiri dari herba 11 jenis, perdu 10 jenis dan pohon 5 jenis yang dimanfaatkan 

untuk mengobati berbagai macam penyakit (Wakur, 2013). 

Masyarakat Gili Ketapang memiliki Pengetahuan Pribumi unik, yang mereka 

dapatkan melalui proses adaptasi tanpa meninggalkan budaya dan tradisi asli 

mereka yaitu Madura. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis 

tumbuhan yang dimanfaatkan, bagian-bagian dari tumbuhan yang dimanfaatkan, 

dan mengetahui cara pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat Gili Ketapang 

dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan adalah Metode 

Kepustakaan (Desk Study) dan Metode Participatory Ethnobotanical Appraisal 

(PEA). Teknik Purporsive Sampling digunakan untuk menentukan informan 

kunci, teknik Snowball Sampling digunakan untuk menentukan informan 

selanjutnya atas rekomendasi informan kunci. Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Adawiyah, 2015 menunjukkan terdapat 22 jenis tumbuhan dari 16 suku yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat gili ketapang. Bagian tumbuhan yang banyak 

dimanfaatkan adalah buah, diikuti batang, daun, ranting dan terakhir bunga. 

Pemanfaatan tumbuhan ada 6 cara yaitu sebagai bahan pangan, perahu dan kapal, 

perangkap ikan, obat, kayu bakar, bahan bangunan, pakan ternak dan kerajinan 

ukir (Adawiyah, 2015).  

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional oleh masyarakat Desa Pangandaran 
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Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bersifat kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi dan wawancara semistruktur terhadap informan kunci. Penentuan 

informan kunci dilakukan dengan teknik snowball. Hasil wawancara menunjukan 

terdapat 51 jenis tumbuhan yang dimanfaatkan untuk mengobati 27 jenis penyakit 

yang umum diderita oleh masyarakat Desa Pangandaran. Tumbuhan-tumbuhan 

tersebut diperoleh dari pekarangan dan kebun serta diolah oleh masyarakatdengan 

cara direbus, ramuan, dimakan langsung, dan direndam (Mutaqin, 2016). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemanfaatan jenis 

tumbuhan oleh masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Ambawang, jenis tumbuhan 

dan bagian yang digunakan serta bentuk, metode dan nilai pakai tanaman. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2014 hingga Januari 2015 di Desa 

Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Responden dipilih 

menggunakan metode bola salju, sedangkan informasi tentang pemanfaatan jenis 

tumbuhan diperoleh dari wawancara dengan responden. Tanggalnya adalah 

dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif 

dilakukan untuk mencari tahu jenis tanaman, bagian yang digunakan, prosedur, 

metode dan bentuk penggunaan. Analisis kuantitatif yang digunakan Frekuensi 

Sitasi (FIC), Nilai Bagian Tanaman (PPV) dan Nilai Penggunaan Spesifik (IUV). 

Penelitian Temuan menunjukkan bahwa sistem pemnafaatan jenis tumbuhan oleh  

masyarakat Dayak Kanayatn dikategorikan berdasarkan kegunaannya. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat 45 jenis tanaman yang digunakan dalam 

pengobatan tradisional yaitu 28 jenis untuk penyembuhan penyakit non-
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supernatural, dan 17 spesies untuk menyembuhkan penyakit supranatural. Bagian-

bagian tanaman yang digunakan adalah batang, buah, daun, bunga, akar, rimpang, 

umbi dan getah. Kedua tanaman segar dan kering digunakan. Cara penggunaan 

adalah dengan cara grinding, perebusan, gosok, melampirkan, membakar dan 

memukul dan menjadikannya komponen dari ritual penyembuhan (Fadilah, 2015). 

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Etnobotani Tumbuhan oleh 

masyrakat di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang 

bertujuan untuk mengetahui tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Desa Baruga, bagaimana cara mengolah tumbuhan tersebut untuk 

pemanfaatan dan bagian-bagian tumbuhan apa yang dimanfaatkan. Pengambilan 

sampel dilakukan Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dengan 

3 dusun yaitu : Dusun Langaru, Dusun Lagaroang dan Dusun Samudra. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan teknik pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sampling. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. 

Data dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai 

dengan tujuan penelitian yang nantinya akan disajikan dalam bentuk tabel, foto 

atau gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Baruga terdapat 40 

spesis dari 30 famili tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan 

pengobatan tradisional. Cara mengolah tumbuhan tersebut dalam pengobatan 

tradisonal yaitu direbus lalu di minum, ditumbuk lalu di minum, dihaluskan lalu 

dioleskan, di bakar lalu diminum, di parut lalu dioleskan, di parut lalu di minum, 

di kunyah lalu di minum. Namun masyarakat di Desa Baruga lebih sering 
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menggunakan ramuan dengan cara direbus lalu diminum kepasien yang sakit. 

Bagian yang paling banyak digunakan masyarakat Desa Baruga sebagai bahan 

pengobatan pada penggunaan daun (Irmawati, 2016). 

Indonesia dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan tropis yang dapat 

dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Selain bahan baku juga 

pengetahuan tradisional pemanfaatan tumbuhan obat dari berbagai masyarakat 

sangat beragam. Namun demikian pengetahuan masyarakat dari kawasan 

Indonesia bagian timur, seperti masyarakat lokal di Pulau Seram, Propinsi 

Maluku, masih belum banyak diungkapkan. Oleh karena itu penelitian tumbuhan 

obat yang dilakukan di Besi, Seram Utara dan Hualoy, Kairatu di Pulau Seram 

dilakukan. Data ini dapat melengkapi data kekayaan, keanekaragaman dan 

pengetahuan jenis tumbuhan obat masyarakat Indonesia. Metoda penelitian 

dilakukan melalui wawancara secara terbuka dan pengamatan langsung di 

lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak kurang dari 45 jenis 

termasuk 40 marga dan 28 suku tumbuhan dicatat dimanfaatkan untuk tumbuhan 

obat. Beberapa diantaranya adalah daun gatal, sinan (Laportea decumana) yang 

sering dimanfaatkan masyarakat di Maluku dan Papua. Juga puli (Alstonia 

scholaris) dan gaharu (Gyrinops versteegii) yang termasuk tumbuhan langka, 

namun gaharu ada yang sudah menanamnya. Selain untuk tumbuhan obat juga 

perawatan tubuh seperti penggunaan bedak dari kulit kayu yang jarang ditemukan 

di daerah lain yaitu kulit kayu jambu air (Syzygium aqueum) dan jambu makoi 

(Syzygium malaccense) (Susiarti, 2015). 
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Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga 

kehidupan, mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

instrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kegiatan pemanfaatan hutan 

lindung sudah sejak lama Sdilakukan masyarakat sekitar hutan. Hutan 

kemasyarakatan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat 

mengelola hutan lindung secara lestari. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) 

mengetahui jenis tanaman penyusun vegetasi hutan berdasarkan atas golongan 

tanaman kehutanan dan tanaman pertanian; 2) mengetahui kerapatan tiap 

golongan tanaman; dan 3) mengetahui stratifikasi tajuk hutan. Untuk mengetahui 

kondisi vegetasi hutan di areal garapan Kelompok Tani Rukun Makmur 1, 

dilakukan penelitian survai vegetasi dengan metode garis berpetak agar diperoleh 

gambaran tentang vegetasi hutan yang terbentuk melalui penerapan sistem HKm. 

Pengamatan dilakukan dengan pembuatan petak contoh sebanyak 31 buah. Pada 

penelitian ini ditemukan 36 jenis tanaman yang terdiri atas golongan kayu rimba 

14 jenis, MPTs rimba 10 jenis, MPTs pertanian 9 jenis, tanaman pertanian 

tahunan 3 jenis, dan tidak ada tanaman pertanian semusim. Kerapatan tanaman 

untuk tiap golongan tanaman yaitu golongan kayu rimba 412,44 individu/ha, 

MPTs rimba 44,28 individu/ha, MPTs pertanian 25,40 individu/ha, dan pertanian 

tahunan 1.729,03 individu/ha. Stratifikasi tajuk yang terbentuk terdiri atas lima 

strata yaitu strata A, B, C, D, dan E (Septiawan, 2017). 

Penelitian mengenai etnobotani suku Zingiberaceae sebagai obat tradisional 

pada berbagai golongan etnis di Kodya Banjarbaru bertujuan untuk mengkaji 

tingkat pengetahuan dan pemanfaatan suku Zingiberaceae sebagai obat 
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tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh jenis anggota suku 

Zingiberacea digunakan dalam pengobatan tradisional, yaitu Alpinia galanga, 

Curcuma domestica, Curcuma xanthorrhiza, Kaempferia galanga, Zingiber 

officinale, Kaempferia pandurata, dan Curcuma aeruginosa. Tingkat pemanfaatan 

suku Zingiberaceae dari hasil penelitian belum merata untuk tiap jenisnya yaitu 

dengan melihat dari Indeks Nilai Penting (INP). Empat jenis dari suku 

Zingiberaceae (Lengkuas, Temulawak, Temu ireng dan Temu kunci) penggunaan 

tanaman tersebut masih dibawah 20 % dari jumlah responden untuk tiap etnis 

maupun pada tiap lokasi kecamatan, sedangkan tingkat pemanfaatan tanaman 

kunyit dan jahe memiliki INP = 6 (tingkat penggunaannya diatas 20 % pada 

ketiga lokasi kecamatan dan digunakan oleh ketiga kelompok etnis). Kaempferia 

galanga memiliki INP = 3 untuk pengobatan jenis penyakit gangguan pernapasan, 

Zingiber officinale INP = 3 untuk pengobatan demam, adapun Curcuma 

xanthorrhiza memiliki INP = 3 untuk pengobatan jenis penyakit dalam dan 

menetralkan darah (Kuntorini, 2005). 

  


