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RINGKASAN 
 

Usnea merupakan salah satu genus dari lichen yang sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia dalam pengobatan tradisional. Masyarakat Indonesia telah mengenal lichen sebagai 

salah satu bahan ramuan pengobatan tradisional sejak lama. Permasalahan miskonsepsi di masyarakat 

terkait nama jenis lichen dapat dilihat dari penyebutan jenis lichen. Masyarakat mengenal Usnea dengan 

sebutan kayu angin, rasuk angin atau  masyarakat  Sunda mengenalnya sebagai “janggot kai”, padahal 

terdapat banyak speies didalamnya. Hasil studi di beberapa pasar di daerah kota Bekasi didapatkan bahwa 

jenis Usnea terdapat dalam racikan jamu, yang pada setiap racikan tersebut mengandung jenis yang 

berbeda. Penggunaan jenis lichen yang tidak tepat dalam pengobatan akan memberikan hasil yang kurang 

maksimal, karena setiap jenis lichen mempunyai kandungan metabolit sekunder yang berbeda dan 

memiliki fungsi spesifik dalam pengobatan. Pengambilan jenis lichen yang tidak memiliki khasiat 

spesifik dalam pengobatan dapat mengakibatkan semakin berkurangnya populasinya di hutan yang 

mengancam pada kepunahan spesies.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis dan kandungan metabolit sekunder  

(fitokimia) Usnea yang dimanfaatkan masyarakat daerah  Bekasi. Adanya informasi tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pemanfaatan Usnea secara tepat dalam meramu jamu di masyarakat dalam 

memanfaatkan Usnea untuk jamu. Luaran hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meluruskan dan 

memberikan input pada masyarakat  sebagai dasar pemanfaatan lichen sebagai bahan baku jamu secara 

tepat serta dapat digunakan sebagai dasar prioritas dalam tindakan konservasi. Luaran yang diharapkan 

dari penelitian ini berupa artikel yang siap dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional serta 

dapat memperkaya satuan acara perkuliahan dan bahan ajar.  

Terdapat 6 spesies Usnea yang dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu di pasar tradisional 

kota Bekasi, yaitu U. barbata, U. pectinata, U. intermedia, U. Chaetophora, U. rubrotincta, U. 

flammea, U. esperantiana, U. baileyi. Kandungan metabolit sekunder pada Usnea yang 

ditemukan dipasar tradisional kota Bekasi  adalah adanya berbagai macam asam lichen, selain 

asam lichen kandungan metabolit sekunder Usnea pada uji fitokimia terdeteksi mengandung 

senyawa flavonoid dan saponin. Pemanfaatan Usnea oleh masyarakat di kota Bekasi  yaitu 

sebagai mandi uap, liver, ginjal, jamu kesehatan, habis bersalin, masuk angin, asam urat, kencing 

manis, jamu kesehatan, habis bersalin, gejala masuk angin, jamu kesehatan, masuk angin, dan 

campuran bahan pengobatan semua penyakit. 
 

 

 

Kata kunci: Fitokimia, Usnea , Jamu, Bekasi 
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1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Indonesia terletak di khatulistiwa dengan posisi geografis antara 6
0 

LU–11
0
LS dan 95

0
BT-

141
0
BT, diantara benua Asia dan Australia. Posisi geografis tersebut menjadikan Indonesia 

memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga dikenal dengan negara Megabiodiversity. 

Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dieksplorasi secara maksimal sehingga dapat 

dimanfaatkan. Salah satu jenis tumbuhan yang belum banyak diteliti adalah lichen. Tumbuhan 

ini merupakan salah satu tumbuhan perintis yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. 

Jumlah total jenis lichen di dunia mencapai ± 100.000 (Negi, 2003), sedangkan yang terdapat di 

Indonesia mencapai ± 17.000 (Baron, 1999). 

Usnea merupakan salah satu genus dari lichen yang sudah lama dikenal dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat Indonesia dalam pengobatan tradisional. Masyarakat Indonesia telah mengenal 

lichen sebagai salah satu bahan ramuan pengobatan tradisional sejak lama. Kemampuan untuk 

meracik ramuan tradisonal ini diperoleh secara turun-temurun. Permasalahan miskonsepsi di 

masyarakat terkait nama jenis lichen dapat dilihat dari penyebutan jenis lichen. Masyarakat 

mengenal Usnea dengan sebutan kayu angin, rasuk angin atau  masyarakat  Sunda mengenalnya 

sebagai “janggot kai”, padahal terdapat banyak speies didalamnya. Hasil studi di beberapa pasar 

tradisional di daerah Bekasi, Bandung, dan Bogor didapatkan bahwa jenis Usnea terdapat dalam 

berbagai racikan jamu.  

Hasil survei juga menunjukkan jenis  yang berbeda terdapat dalam satu komponen jamu di 

pasar tradisional. Nayaka et al. (2010) menyatakan, setiap jenis lichen mempunyai kandungan 

metabolit sekunder yang berbeda dan memiliki fungsi spesifik dalam pengobatan, seperti 

contohnya Usnea baileyi sebagai bahan obat kulit dan U. barbata sebagai jamu kesuburan 

wanita. Sehingga penggunaan jenis lichen yang tidak tepat dalam pengobatan akan memberikan 

hasil yang kurang maksimal.  

Usnea sebagai salah satu bahan baku jamu masih tergantung pada alam, sehingga 

pengambilan jenis lichen yang tidak memiliki khasiat spesifik dalam pengobatan dapat 

mengakibatkan semakin berkurangnya populasinya di hutan yang mengancam pada kepunahan 

spesies. Jenis-jenis Usnea yang dimanfaatkan masyarakat daerah Bekasi belum pernah 

dilaporkan, sehingga perlu dilakukan penelitian.  



 
 

6 
 

Berdasarkan paparan diatas, maka diperlukan penelitian tentang inventarisasi, sehingga 

dapat diketahui terkait berbagai macam pemanfaatan Usnea di masyarakat. Identifikasi jenis 

lichen untuk menentukan posisi takson, dan senyawa metabolit sekunder Usnea secara tepat 

dengan menggunakan berbagai macam karakter seperti morfologis, anatomis, mikrokimia, dan 

mikrokristal sangat diperlukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meluruskan dan 

memberikan input pada masyarakat mengenai jenis Usnea dan manfaatnya untuk ramuan jamu 

dan strategi konservasi secara tepat. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa sajakah spesies Usnea yang ditemukan di kota Bekasi? 

2. Apa sajakah kandungan fitokimia berbagai spesies Usnea yang ditemukan? 

3. Bagaiman pemanfaatan Usnea di masyarakat kota Bekasi? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ilmu Pengetahuan 

Informasi mengenai kandungan fitokimia Usnea ke depan dapat digunakan sebagai dasar 

penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan Usnea sebagai tumbuhan obat dan aktivitas 

biologis yang lain. Informasi keanekaragaman dan kandungan fitokimia Usnea dapat melengkapi 

data base biodiversitas Usnea di Indonesia.  

2. Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan pembelajaran di bidang botani, farmasi, 

ekologi, mikrobiologi, dan bidang lainnya yang bersangkutan. 

3. Masyarakat 

Informasi mengenai kandungan fitokimia Usnea yang berpotensi sebagai bahan baku obat 

menjadi sumber referensi masyarakat dalam memanfaatkan Usnea secara maksimal.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Etnobotani berasal dari kata etno dan botani, awalnya didefinisikan sebagai  studi 

pemanfaatkan tumbuhan oleh suku primitif dan suku Aborigin, baik untuk makanan, obat, 

tempat berlindung maupun pakaian. Pada awal abad 20, berkembang pemahaman bahwa 

etnobotani tidak sebatas koleksi dan identifikasi jenis tumbuhan, tetapi lebih jauh tentang 

kehidupan tumbuhan dan kaitannya dengan persepsi masyarakat lokal atau kajian mengenai 

pengetahuan masyarakat lokal dalam memanfaatkan tumbuhan (Cunningham AB. 2001). 

Menurut Harshberger (1998), etnobotani adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara 

manusia dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan 

tumbuhan tersebut sebagai bahan obat tradisional (etnofarmakologi).  

Pada perkembangan selanjutnya, etnobotani merupakan cabang dari etnobiologi, yang 

membahas pengetahuan masyarakat lokal terhadap tumbuhan baik dalam pemanfaatan maupun 

pelestariannya (Cunningham AB., 2001). Status etnobotani sebagai ilmu tidak mengalami 

masalah, akan tetapi status obyek penelitiannya sangat rawan karena cepatnya laju erosi sumber 

daya alam, terutama flora dan pengetahuan tradisional pemanfaatan tumbuhan dari suku bangsa 

tertentu. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pendokumentasian berupa dokumen tertulis, 

foto, majalah, film, atau dilakukan dengan pengumpulan spesimen (Harshberger, 1998). Salah 

satu tumbuhan yang dimanfaatkan masyarakat untuk obat yaitu lichen. 

Lichen adalah organisme hasil asosiasi simbiosis antara dua organisme yang berbeda 

yaitu alga (photobiont) dan jamur (mycobiont) (Dobson, 1992; Hale, 1969; Nash, 1996). 

Berdasarkan tipe pertumbuhan, lichen terbagi menjadi tujuh kelompok yaitu foliose (berbentuk 

seperti daun), fruticose (shrubby atau semak), crustose (berbentuk seperti lapisan kulit), 

squamulose (berbentuk seperti sisik), leprose (permukaan thalus berbubuk), filamentous 

(berbentuk seperti rambut), dan placodiodid (seperti lapisan kulit tetapi terdapat lobus pada 

tepinya) (Dobson, 1992), namun secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu crustose, 

foliose, dan fruticose. 

 Usnea termasuk dalam tipe fruticose lichen. Genus ini memiliki banyak nama daerah 

seperti beard lichen atau old man`s beard (Eropa), tahi angin (Malaysia), kayu angin atau rasuk 

angin (Jawa Tengah dan Yogyakarta), tae angen (Madura),  janggutan resi (Bali), jenggot cina 

(Jawa Timur), cirik angin (Sumatra-Minang), gori ma iho, tai anging (Sulawesi), janggut 

ndurabin, janggut rabitson (Batak), dan janggot kai (Jawa Barat) (Heyne, 1987). Tubuh Usnea 
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disebut talus, yang berdasarkan tipe pertumbuhannya termasuk fruticose. Bentuk talus silinder, 

seperti semak, atau benang (filamentous). Tumbuh tegak (erect), setengah menggantung 

(subpendent) atau menggantung (pendent), menyerupai janggut pada cabang pohon. Morfologi 

talus, bulat (terrate), bersegi (angular atau ridged) atau hampir rata (flattened). Memiliki cabang 

atau tidak bercabang dengan struktur permukaan talus licin atau kasar yang memiliki tonjolan-

tonjolan seperti tanduk yang disebut papila. Struktur dalamnya berbentuk radial dengan  lapisan 

korteks yang tebal, lapisan algae tipis, lapisan medula, dan bagian tengah yang berlubang atau 

berisi benang. Lapisan medula tipis atau tebal, longgar dan berbulu atau padat, berwarna putih 

atau dengan pigmen berwarna kuning sampai merah gelap. Warna talusnya hijau keabu-abuan 

atau hijau kekuning-kuningan. Apotesia umumnya besar seperti perisai, lecanorine, datar, 

berwarna kuning sampai coklat, dan letaknya subterminal (Brodo et al., 2001; Ohmura, 2001). 

Dalam taksonomi, Usnea diklasifikasikan berdasarkan komponen jamur penyusunnya, 

yakni Ascolichen (Ascomycetes) dan Basidiolichen (Basidiomycetes). Usnea termasuk dalam 

Ascolichen (Hale, 1974). Berdasarkan sistem klasifikasi lama genus ini ditempatkan dalam famili 

Usneaceae (Eschweiler, 1824), bersama dengan genus lain yang memiliki karakter yang mirip, 

tetapi hasil penelitian terakhir berdasarkan bentuk tubuh buah, maka Usnea dimasukkan ke 

dalam famili Parmeliaceae, yang memiliki kesamaan dengan anggota Parmeliaceae lain 

(Henssen & Jahns, 1974). Usnea merupakan salah satu genus terbesar famili Parmeliaceae yang 

memilki distribusi luas di dunia, dengan jumlah spesies ≥ 600 spesies (Hawksworth et al., 1995; 

Ohmura, 2001). Genus Usnea dapat dikenali dengan mudah secara morfologi, tetapi untuk 

membedakan antar spesies dalam genus ini sangat sulit. Hal tersebut, karena bentuk morfologi 

yang sangat mirip antar spesies anggota genus Usnea (Clerc, 1998).  

Penelitian lichen yang sudah dilakukan di Indonesia masih terbatas pada eksplorasi 

keanekaragaman (Untari, 2006; Jannah et al., 2009, 2010 & 2011) dan pemanfaatan sebagai 

bioindikator (Pratiwi, 2006; Hardini, 2010), sedangkan penelitian mengenai pemanfaatannya 

dalam masyarakat masih sangat terbatas. Padahal lichen juga dapat dimanfaatkan untuk obat, 

antibiotik, antimutagenik, kosmetik, dan antikanker (Nash, 1996; Negi, 2003). Identifikasi jenis 

yang dilakukan di Indonesia masih terbatas berdasarkan ciri morfologi, anatomi dan kimia, 

walaupun identifikasi berdasarkan karakter morfologi diragukan untuk tingkat spesies. Terdapat 

kasus spesies samar, karena secara morfologi tidak ada karakter untuk pembeda antar spesies. 

Kasus ini banyak ditemukan pada Lichen tipe fruticose yang banyak dimanfaatkan dimasyarakat, 
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misalnya Usnea yang memiliki talus yang sangat mirip antar spesies sehingga sangat sulit 

dibedakan (Articus, 2004). 

Hasil identifikasi yang menunjukkan posisi takson yang jelas akan mempermudah dalam 

pemanfaatannya. Penelitian oleh Wahyuono (1994) mengenai penetapan kadar kandungan utama 

jenis Usnea misaminensis (kayu angin), kayu angin kuning memiliki kandungan senyawa yang 

lebih tinggi daripada kayu angin hijau. Penyebutan nama kayu angin hijau atau kuning 

menimbulkan perspektif yang berbeda tiap orang, sehingga apabila data tersebut dibutuhkan 

untuk pemanfaatan dalam bidang farmasi dapat mengakibatkan adanya miskonsepsi sehingga 

berdampak pada kesalahan jenis lichen yang akan dimanfaatkan. Penelitian metabolit sekunder 

dalam lichen yang sudah pernah dilaporkan di Indonesia hanya terbatas secara kualitatif (Jannat 

et al., 2011), sedangkan secara kuantitatatif hanya pada jenis Usnea misaminensis (Wahyuono, 

1994).  

Kandungan metabolit sekunder seperti lecanoric acid, dan  usnic acid dimanfaatkan 

untuk antioksidan, antimikroba dan induksi apoptosis pada sel kanker (Luo, 2009; Backorova, 

2012, Yoshimura & Huneck, 1996). Kekayaan lichen yang melimpah di Indonesia mencapai  ± 

17.000 jenis (Baron, 1999), sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan secara maksimal untuk 

bahan baku obat di bidang farmasi dan kedokteran. Oleh karena itu masih sangat diperlukan data 

mengenai kandungan metabolit sekunder setiap jenis lichen. Data yang diperoleh tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pemanfaatan dalam bidang farmasi. 
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III. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif, yang bertujuan untuk mengetahui 

jenis, karakter, dan kandungan metabolit sekunder Usnea yang ditemukan di pasar tradisional 

kota Bekasi. Penelitian ini tidak menggunakan variabel maupun perlakuan. 

2. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Usnea yang ditemukan di pasar tradisional daerah Bekasi  

3. Tahapan Penelitian 

A. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera, kaca benda, kaca penutup, silet, 

pinset, beaker glass, pipet tetes, pisau, lup (kaca pembesar), mikroskop stereo, kertas 

milimeter blok, mikroskop cahaya, lampu spiritus, meteran, neraca digital, refrigerator, dan 

inkubator. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuades, asetone, alkohol, kertas karton, 

koran bekas, Paraphenylediamine, Kaliumhydroxid platzchen, Calcium Hypoclorit, GAW 

(H2O : glycerol: ethanol = 1:1:1), GE (asam asetat : glycerol = 1:3), An (aniline : glycerol : 

ethanol = 1:2:2),  oT ( o-toluidine : glycerol : ethanol = 1:2:2). 

B. Skema Penelitian 
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C. Prosedur Kerja 

CI. Tahap Pengambilan Sampel dan Studi Etnobotani 

Data etnobotani dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara semi terstruktur secara 

langsung untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan Usnea sebagai 

bahan jamu di beberapa pasar tradisional Bekasi. Sampel Usnea yang terdapat dalam racikan 

jamu selanjutnya di buat herbarium dan dilakukan identifikasi.   

 

C2. Tahap Pengamatan Karakter Morfologis, Anatomis, Mikrokimia, dan Mikrokristal 

Pengamatan karakter morfologi meliputi warna talus, bentuk talus, bentuk percabangan 

talus, sentral aksis, letak fibril, letak papillae, tipe dan warna medula, asesoris korteks, 

pseudocyphellae, foveoles, warna dan tipe soralia, warna dan tipe soredia, warna dan tipe 

isidia. Pengamatan anatomi dilakukan dengan mengamati irisan membujur talus bagian 

medulla dan sentral aksis. Pengamatan mikromia dilakukan dengan cara mengiris talus lichen 

dan dilihat perubahan warna pada bagian medula setelah ditetesi dengan Kaliumhydroxid 

Platzchen, dan Calcium Hypochlorite. Pengamatan mikrokristal  dilakukan dengan ekstraksi 

talus lichen  menggunakan larutan aseton, kemudian dibiarkan sampai terbentuk kristal 

berwarna putih. Kristal tersebut kemudian ditetesi dengan reagen An (aniline : glycerol : 

ethanol = 1:2:2) dan oT ( o-toluidine : glycerol : ethanol = 1:2:2), selanjutnya bentuk kristal 

diamati di bawah mikroskop. Pengamatan kristal juga dilakukan dengan menggunakan reagen 

GAW (H2O : glycerol: ethanol = 1:1:1) dan GE (asam asetat : glycerol = 1:3), dengan terlebih 

dahulu dilakukan pemanasan, kemudian diamati di bawah mikroskop.  

C3. Tahap Analisis Fitokimia Usnea 

Ekstraksi simplisia Usnea dilakukan dengan menggunakan metode remaserasi  (Yoshimura & 

Huneck, 1996). Simplisia Usnea dibersihkan secara mekanik. Pengeringan simplisia 

dilakukan di udara terbuka yang terlindung dari sinar matahari langsung, kemudian 

dihaluskan dengan blender hingga menjadi serbuk dan dimaserasi menggunakan etanol PA 95 
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% sampai seluruh serbuk terendam dalam maserator. Maserasi dilakukan selama (3 x 24) jam. 

Setiap  24 jam sekali maserat ditampung dan dilakukan pemberian etanol yang baru. Seluruh 

maserat yang diperoleh kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 30 

0
C - 40

0
 C. Selanjutnya dilakukan pengamatan senyawa alkaloid, flavonoid, steroid, saponin 

dan tanin berdasarkan prosedur Liebermann-Burchard Test.  

C4.Teknik Analisis Data 

Jenis-jenis Usnea yang ditemukan dicatat sesuai dengan lokasi pasar tradisional dan 

pemanfaatannya dalam setiap racikan jamu, kemudian dimasukkan ke dalam tabel untuk 

dilakukan identifikasi. Identifikasi lichen dilakukan dengan menggunakan beberapa buku 

identifikasi dan jurnal terbaru. Identifikasi metabolit sekunder berdasarkan bentuk kristal 

menggunakan buku Identification of Lichen Substances karangan Siegfried Huneck & Isao 

Yoshimura (1996). Analisis kandungan fitokimia dilakukan dengan menggunakan literatur 

dari beberapa jurnal terbaru. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di beberapa pasar tradisional  dan toko jamu  dan pasar 

tradisional yang menjual Usnea di kota Bekasi. Lokasi yang mewakili kota Bekasi yaitu Pasar 

Kecapi, Pondok Gede, seroja, dan toko jamu di sekitar jalan setia. Pemilihan lokasi tersebut 

berdasarkan survey pendahuluan dari masyarakat setempat, terutama penjual jamu keliling, 

bahwa daerah tersebut terdapat pedagang yang menjual jamu tradisional. Selain itu, juga 

dilakukan penulusuran secara online terkait pemanfaatan Usnea disekitar kota Bekasi.  

Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling (Tiro & Arbianingsih, 

2011). Data etnobotani diperoleh melalui observasi langsung yang didukung oleh wawancara. 

Sebanyak 20 responden diwawancarai yang terdiri dari pedagang jamu, peracik jamu (tabib), dan 

masyarakat. Wawancara dilakukan dalam panduan kuesioner semiterstruktur (kuesioner sudah 

tervalidasi menggunakan validitas konten dengan penilaian ahli). Informasi yang dikumpulkan 

meliputi jenis Usnea yang ditemukan (nama lokal), jenis Usnea yang digunakan oleh 

masyarakat, asal Usnea diambil, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, bagian-bagian yang 

digunakan, cara menggunakannya, dan asal informasi pengetahuan dalam memanfaatkan. Data 

dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil eksplorasi dan wawancara dengan masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 8 spesies Usnea ditemukan dalam berbagai 

macam racikan obat tradisional. Jenis Usnea yang ditemukan antara lain U. barbata, U. 

pectinata, U. intermedia, U. chaetophora, U. rubrotincta, U. flammea, U. esperantiana, U. 

baileyi (dapat dilihat pada tabel 1). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci 

dijelaskan bahwa Usnea yang diperjualbelikan di daerah Bekasi, tersebut berasal dari  kawasan 

Jawa Timur khususnya kota Kediri. Hal tersebut juga diperkuat dengan ditemukannya tulisan 

pada kemasan racikan jamu yang berlabel Jawa Timur, Kota Kediri.   
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Tabel 1. Usnea yang sudah teridentifikasi dan Pemanfaatannya 

No Nama Spesies Pemanfaatan Kandungan 

1. U. barbata mandi uap, liver, ginjal, jamu 

kesehatan, habis bersalin, masuk angin 

flavonoid, 

saponin, 

asam usnic 

2. U. pectinata asam urat, kencing manis, jamu 

kesehatan, habis bersalin, gejala masuk 

angin 

flavonoid, 

saponin, 

asam usnic, 

asam 

norstictic, 

asam 

obtusatic, 

psoromic 

3. U. intermedia jamu kesehatan, masuk angin Saponin, 

asam usnic, 

asam 

salazinic, 

asam 

protocetraric 

4. U. chaetophora campuran bahan pengobatan semua 

penyakit 

flavonoid, 

saponin, 

asam usnic 

5. U. rubrotincta campuran bahan pengobatan semua 

penyakit 

flavonoid, 

saponin, 

asam usnic, 

asam 

norstictic, 

asam , stictic, 

asam 

protocetraric 

6. U. flammea campuran bahan pengobatan semua 

penyakit 

flavonoid, 

saponin, 

asam usnic, 

asam stictic, 

asam lobaric 

7. U. esperantiana campuran bahan pengobatan semua 

penyakit 

flavonoid, 

saponin, 

asam 

salazinic, 

asam stictic, 

asam usnic 

8. U. baileyi campuran bahan pengobatan semua 

penyakit 

flavonoid, 

saponin, 

asam Usnic, 

asam 

norstictic, 

eumitrin, 

zeorin, asam 

protocetraric 
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     Gambar 1. Usnea terdapat dalam racikan jamu dan dalam bentuk simplisia tunggal 

 

Usnea dimanfaatkan untuk mengobati berbagai macam penyakit baik sebagai simplisia 

tunggal maupun dicampurkan dengan bahan lain. Masyarakat pada umumnya mendapatkan 

informasi bahwa Usnea berkhasiat sebagai obat dari pengalaman secara turun-temurun dari 

orang-orang yang terdahulu. Hal tersebut mengakibatkan banyak ditemukan spesies Usnea  yang 

berbeda ditemukan dalam satu racikan jamu. Selain itu, Usnea juga ditemukan dalam semua 

racikan jamu. Peracik jamu mengemukakan bahwa Usnea merupakan bahan utama yang harus 

ada dalam racikan jamu. Masyarakat menggunakan Usnea untuk mandi uap, liver, ginjal, jamu 

kesehatan, habis bersalin, masuk angin, asam urat, kencing manis, jamu kesehatan, habis 

bersalin, gejala masuk angin, jamu kesehatan, masuk angin, dan campuran bahan pengobatan 

semua penyakit (dapat dilihat pada tabel 1). Hal tersebut hampir sama dengan pemanfaatan 

Usnea oleh masyarakat sunda sebagai jamu sariawan, disentri, masuk angin, erupsi kulit, kaku, 

nyeri haid, wasir, ibu melahirkan, dan bahan bedak wanita bangsawan (Noer, dkk, 2015). 
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Kayu angin juga digunakan untuk campuran obat luar dan kosmetik dalam, seperti 

jerawat, penghalus kulit, pengencang kulit, obat luka-luka, kudis, gatal-gatal dan sebagai 

pelancar peredaran darah, sedangkan untuk campuran obat tradisional dalam untuk bedak kulit 

yang dapat membuat kulit tampak segar berseri-seri dan cerah (Johnny, dkk, 1992).  Selain itu 

Usnea juga terdapat dalam salah satu komponen obat herbal terstandar (OHT) seperti tolak 

angin, obat kecantikan, kesehatan, batuk pilek dan lain-lain yang sudah memiliki merk dagang 

(dapat dilihat pada gambar 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Usnea sebagai salah satu komponen berbagai macam obat herbal terstandar (OHT) 
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Usnea bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, karena mengandung 

berbagai macam metabolit sekunder. Setiap spesies Usnea mengandung perbedaan kandungan 

metabolit sekunder yang spesifik. Kandungan metabolit sekunder seperti lecanoric acid, dan 

usnic acid dimanfaatkan untuk antioksidan, antimikroba dan induksi apoptosis pada sel kanker 

(Luo, 2009; Backorova, 2012). Selain itu, usnic acid juga bisa digunakan untuk bahan pengawet.  

Uji kandungan fitokimia pada sebagian besar Usnea yang ditemukan mengandung 

flavonoid dan saponin. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang 

berfungsi sebagai pigmen tanaman. Fungsi flavonoid yaitu melindungi struktur sel, 

meningkatkan efektifitas vitamin C, antiinflamasi dan sebagai antibiotik. Sedangkan saponin 

merupakan golongan senyawa aktif tumbuhan yang bersifat fenol, mempunyai rasa sepat dan 

memiliki aktivitas antibakteri. Tidak terdeteksinya zat bioaktif lain pada Usnea seperti alkaloid 

dan tanin dalam penelitian ini diduga akibat pengeringan simplisia yang dilakukan masyarakat di 

bawah sinar matahari. Menurut (Suryaningrum, dkk., 2006), panas dan sinar matahari dapat 

merusak kandungan bioaktif dalam ekstrak sampel. 

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang ditemukan di alam. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagaian besar Usnea yang ditemukan menunjukan hasil yang 

positif mengandung senyawa flavonoid, yang ditandai dengan terbentuknya warna merah, kuning 

atau jingga (dapat dilihat pada gambar 1). Warna merah, kuning atau jingga yang dihasilkan 

menandakan adanya flavonoid akibat dari reduksi oleh asam klorida pekat dan magnesium. 

Senyawa flavonoid memiliki khasiat sebagai antioksidan (Agustina, 2016), sehingga flavonoid 

dapat dimanfaatkan untuk memperlancar peredaran darah ke seluruh tubuh, mengurangi resiko 

jantung koroner dan mencegah penyumbatan pada pembuluh darah (Septiani, 2008).  
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                     Gambar 1. Hasil Uji Flavonoid pada sampel Usnea yang positif flavonoid 

 

Hasil positif adanya senyawa saponin ditunjukkan dengan adanya busa yang stabil 

selama 5 menit setelah pengocokan yang kuat. Hasil penelitian menunjukan dari 

keenam spesies Usnea lima diantaranya positif mengandung saponin (dapat dilihat 

pada gambar 2). Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam 

tumbuhan, memiliki rasa pahit dan menyebabkan iritasi pada selaput lendir. 

Timbulnya busa menunjukkan adanya glikosida yang mempunyai kemampuan 

membentuk busa dalam air yang terhidrolisis menjadi glukosa (Nugrahani, 2016) 

sedangkan hasil negatif mengandung saponin ditunjukan pada U. fragilescens dengan 

tidak tebentuknya busa ini dimungkinkan rendahnya kadar saponin yang terdapat 

pada U. fragilescens sehingga dengan metode pengocokan belum bisa terdeteksi. 

Metode lain dari uji saponin yang dapat digunakan yaitu dengan reaksi warna yang 

menggunakan asam asetat dan asam sulfat (reaksi Lieberman-Burchard) serta 

ditunjang dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT) atau dengan pengukuran 

spektrum. Menurut Agustina (2016) saponin memiliki kemampuan dalam mengikat 

kolesterol dan obat luka luar karena dapat menghentikan darah pada kulit, selain itu 

kandungan saponin mempunyai aktivitas biologis sebagai surfaktan alami, 

antimikroba, mengurangi kadar gula darah serta mencegah terjadinya penggumpalan 

darah (Minarno, 2016).  
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         Gambar 2. Hasil Uji Saponin Positif pada Sampel Usnea 

 

Permasalah penting yang perlu diperhatikan adalah semakin berkurangnya populasi 

Usnea di hutan, akibat dari pengambilan Usnea secara terus menerus oleh masyarakat dalam 

jumlah besar, termasuk spesies yang tidak memiliki khasiat secara spesifik bagi pengobatan. 

Sampai saat ini di Indonesia belum diketahui adanya usaha budidaya Usnea, sehingga upaya 

pelestariannya perlu segera dilakukan.  Penelitian mengenai kultur lichen untuk diproduksi 

secara masal masih dikembangkan di negara Australia, sedangkan di negara lain khususnya 

Indonesia belum dikembangkan. Pada prinsipnya teknik kultur jaringan untuk lichen hampir 

sama dengan tanaman lain dengan menggunakan kombinasi medium jamur dan alga (Nash, 

2008). Hal tersebut sangat memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia sebagai tindakan 

konservasi yaitu memanfaatkan dan sekaligus memelihara keberadaan lichen. Selain itu 

pelestarian in situ juga bisa dilakukan dengan upaya pelestarian tumbuhan yang menjadi inang, 

ini merupakan salah satu alternative yang bisa dikembangkan selain cara diatas.    
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat 6 spesies Usnea yang dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu di pasar 

tradisional kota Bekasi, yaitu U. barbata, U. pectinata, U. intermedia, U. 

chaetophora, U. rubrotincta, U. flammea, U. esperantiana, U. baileyi 

2. Kandungan metabolit sekunder pada Usnea yang ditemukan dipasar tradisional kota 

Bekasi  adalah adanya berbagai macam asam lichen, selain asam lichen kandungan 

metabolit sekunder Usnea pada uji fitokimia terdeteksi mengandung senyawa 

flavonoid dan saponin. 

3. Pemanfaatan Usnea oleh masyarakat di kota Bekasi  yaitu sebagai mandi uap, liver, 

ginjal, jamu kesehatan, habis bersalin, masuk angin, asam urat, kencing manis, jamu 

kesehatan, habis bersalin, gejala masuk angin, jamu kesehatan, masuk angin, dan 

campuran bahan pengobatan semua penyakit. 

B. Saran 

Penelitian terhadap kandungan metabolit sekunder secara kualitatif pada spesies 

Usnea ini merupakan penelitian dasar, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

terhadap kandungan metabolit sekunder Usnea yang dimanfaatkan sebagai campuran 

bahan jamu agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dalam potensi pemanfaatannya 

melalui kerjasama dengan pihak-pihak didalam bidang farmasi. 
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LAMPIRAN 

    Lampiran 1. Justifikasi Biaya 

Periset Utama :   Miftahul Jannah, M. Sc. 

Judul Riset      :  Iventarisasi dan Uji Kandungan Fitokimia Kayu Angin (Usnea spp.)    

Sebagai Bahan Baku Jamu di Pasar Tradisional Kota Bekasi 

                                    

Rekapitulasi Biaya        
 

No. Uraian Jumlah (Rp) Persentase 

1. Bahan habis pakai               835.000 27,83% 

2. Bahan ATK dan Penyusunan 

Laporan  
325.000 10,83% 

3. Biaya Transportasi 100.000 3,33% 

4. Biaya Sewa 240.000 8,00% 

5. Biaya Jasa 1.200.000 40,00% 

6.  Honorarium 300.000 10,00% 

    Jumlah biaya                  3.000.000 100 % 

 

 

1. Bahan Habis Pakai       

 

No. Uraian Kuantitas 

Biaya 

Satuan 

(Rp) 

Biaya (Rp) 

1. Aquades 1 L 10.000 10.000 

2. Alkohol 70% 1 L 25.000 25.000 

3. KOH 100 ml   50.000 50.000 

4. Benedict 1 L 90.000 90.000 

5. Asam Sulfat 100 ml 45.000 45.000 

6. Reagen Wagner 100 ml 100.000 100.000 

7. HCI 100 ml 75.000 75.000 

8. FeCl3 100 ml 60.000 60.000 

9. NaOH 100 g 1.000 100.000 

10. Safranin 50 ml 210.000 210.000 

11. Plastik Klep besar 1 paket 30.000 30.000 

12. Botol vial 20 buah 2.000 40.000 

 Jumlah   835.000 

 

2. Bahan ATK dan Penyusunan Laporan 

No. Uraian Kuantitas 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

1. Ballpoint 3 buah 5.000 15.000 

2. Buku log 1 buah 25.000 25.000 
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3. Label 1 set 8.000 8.000 

4. Penggaris 1 buah 5.000 5.000 

5. Spidol Marker 1 buah 15.000 15.000 

6. Map plastik 2 buah 5.000 10.000 

7. CD 3 buah 4.000 12.000 

8. Pensil 2 buah 5.000 10.000 

9. Fotokopi dan print 

literatur 

3 buku 25.000 75.000 

9. Print, penggandaan dan 

penjilidan proposal dan 

laporan 

3 eks 50.000 150.000 

 Jumlah   325.000 

 

3. Biaya Transportasi 

No. Uraian Kuantitas 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

1. Transport pengambilan 

sampel 

2 kali  50.000 100.000 

 Jumlah   100.000 

 

4. Biaya Sewa 

No. Uraian Kuantitas 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

1. Sewa laboratorium 3 bulan  50.000 150.000 

2. Sewa alat laboratorium 3 bulan 30.000 90.000 

 Jumlah   240.000 

 

5. Pembuatan Preparat 

No. Uraian Kuantitas 
Biaya Satuan 

(Rp) 

Biaya 

(Rp) 

1. Pembuatan preparat 

Mikrokristal 

3 buah 200.000 600.000 

2. Pembuatan preparat Anatomi 

thalus 

3 buah 200.000 600.000 

 Jumlah   1.200.000 

 

6. Honorarium 

No Uraian Kuantitas Honorarium Per Bulan Biaya Total (Rp) 

1. Ketua  5 bulan 40.000 200.000 

2. Anggota 5 bulan 20.000 100.000 

 Jumlah   300.000 

 

 

 


