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ABSTRAK 

 
Eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin penting dilakukan untuk dikembangkan 
ke generasi selanjutnya untuk menunjang hal tersebut diperlukan 
pendokumentasian berupa dokumen tertulis dan gambar untuk mengetahui data 
jenis-jenis penyakit, jenis-jenis ramuan, cara peramuan dan cara pengobatan serta 
jenis tumbuhan obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis penyakit, 
ramuan obat, dan tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai obat oleh masyarakat 
lokal di Pesisir Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
kajian etnografi dengan penentuan informan menggunakan snowball sampling 
dari 4 desa yaitu Desa Tanjung Jati, Desa Sumur Jaya, Desa Negeri Ratu 
Tenumbang dan Desa Tulung Bamban. Hasil menunjukkan bahwa battra 
merupakan masyarakat Lampung asli, perempuan atau laki-laki dengan usia 
berkisar 30-75 tahun berpendidikan tamat SD. Pekerjaan utama yaitu wiraswasta 
atau petani sedangkan menjadi pengobat pekerjaan sampingan. Hasil wawancara 
dan obsevarsi terdapat 50 spesies tumbuhan dari 30 famili, Zingiberaceae paling 
banyak digunakan. Tanaman obat yang telah dieksplorasi umumnya berfungsi 
untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti, Maag, Sakit Perut, Sakit Mata, 
Panas Dalam, Diabetes, Darah Tinggi dan lainnya. Bagian tumbuhan dan jenis 
ramuan yang paling banyak digunakan yaitu daun dengan direbus dan diminum. 
 
 
Kata kunci : Etnomedisin, Pesisir Selatan, dan Tumbuhan Obat. 

 

 

 



 
 

MOTTO 

 

 

◌ْ َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكْم أَْن یَْنفََع أََخاهُ فَْلیَْفَعل  

“Barangsiapa di antara kalian yang mampu memberi kemanfaatan bagi saudaranya 
maka hendaknya dialakukan.” (hadits riwayat oleh Jabir radhiallahu ‘anhu) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya 

alam, baik yang ada di laut maupun di daratan. Salah satu kekayaan di darat ialah 

kekayaan nabati yang memang sudah ada hampir di seluruh pulau. Pemanfaatan 

tumbuhan-tumbuhan tidak hanya dibidang tertentu saja, minat masyarakat dari 

segi kesehatan terhadap tumbuhan obat mulai terlihat. Indonesia dikenal kaya 

akan tumbuhan sebagai sumber bahan baku obat-obatan yang bermanfaat untuk 

mengatasi berbagai macam penyakit.Kearifan lokal masyarakat mulai sedikit 

hilang dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai indikasi 

masyarakat biasa memanfaatkan tumbuhan tertentu untuk obat, namundengan 

banyaknya obat moderen, secara perlahan-lahan masyarakat lebih memilih 

menggunakan obat moderen.1 

Eksplorasi pengetahuan lokal etnomedisin penting dilakukan untuk 

dikembangakan dan dilestarikan sampai ke generasi selanjutnya, untuk menunjang 

hal tersebut diperlukan pendokumentasian berupa dokumen tertulis dan gambar 

untuk mengetahui data jenis-jenis penyakit, jenis-jenis ramuan, cara peramuan dan 

cara pengobatan serta jenis tumbuhan obat. 

                                                             
1Heru Setiawan, Maryatul Qiptiyah.“Kajian Etnobotani Masyarakat Adat Suku Moronene 

di Taman Nasional Rawa AOPA WATUMOHAI”.Jurnal Penelitian (Makasar: 2015), h.3 



 
 

Etnomedisin merupakan pengetahuan tentang pengembangan pengobatan 

yang didasarkan budaya lokal dengan strategi integrasi antara kepercayaan 

masyarakat setempat dan praktek pengobatan terhadap penyakit tertentu dan tidak 

dipengaruhi oleh kerangka obat moderen. Pengetahuan etnomedisin pada setiap 

etnis adalah unik. Jenis tumbuhan obat, ramuan obat, dan kearifan lokal 

masyarakat dalam pemanfaatannya sehari-hari sangat berpengaruh terhadap ragam 

etnomedisin. Keragaman etnomedisin yang ada di Indonesia merupakan salah satu 

warisan budaya Bangsa Indonesia yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia 

akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.2 

Salah satu ciri budaya masyarakat yang ada di negara berkembang adalah 

masih dominannya unsur-unsur tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Keadaan 

ini didukung dengan adanya keanekaragaman hayati yang terhimpun dalam 

berbagai ekosistemyang pemanfaatannya mengalami sejarah panjang sebagai 

bagian dari kebudayaan. Salah satu aktivitas tersebut ialah penggunaan tumbuhan 

sebagai bahan obat pada sekelompok masyarakat. Tradisi pengobatan dalam 

masyarakat tidak terlepas dari budaya setempat. Presepsi mengenai konsep sakit, 

sehat, dan keragaman jenis tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional 

yang secara turun menurun dipercaya dan diyakini kebenarannya.3 

                                                             
2 Fitria Sumawardani et. al. “Rancangan Program Aplikasi Informasi Ramuan 

Etnomedisin Obat Tradisional Indonesia Berbasis Android”.Jurnal Penelitian STMIK Jakarta. Vol 
15 No:1. (Jakarta:2016). h.71, 72 

3 Mulyati Rahayu, et.al,“Pemanfaatan Tumbuhan Obat Secara Tradisional Oleh 
Masayarakat Lokal di Pulau Wawonii”.Jurnal Penelitian.Vol.7 No:3. (Bogor: 2006) h.245 



 
 

Ramuan tradisional merupakan media pengobatan alamiah yang memakai 

tanaman sebagai bahan dasarnya. Berbagai jenis tanaman yang berkhasiat obat 

banyak yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Media ini merupakan metode 

pengobatan tertua dan hingga saat ini ilmu pengobatan dengan tanaman tetap 

mengarah pada tradisi kuno. Oleh karena itu obat-obatan atau ramuan dari 

tanaman disebut “obat tradisional”. Disebut obat tradisional karena ramuan 

terbuat dariberbagai jenis tanaman yang berkhasiat dan diyakini dapat 

menyembuhkan suatu penyakit.4 

Keanekaragaman spesies tumbuhan diikuti dengan keanekaragaman manfaat 

bagi manusia, diantaranya yaitu sebagai bahan makanan, bumbu untuk masakan 

dan bahan bangunan. Selain itu, sebagian besar manusia memanfaatkan tumbuhan 

sebagai bahan obat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan 

tumbuhan tidaklah dengan sia-sia.  

Menurut Qaradhawi, bahwa jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi 

moderen berkembang pesat seperti zaman sekarang ini, Allah SWT telah 

menerangkan dalam Al-Qur’an berabad-abad yang lalu bahwasanya tumbuhan 

yang tumbuh dibumi ini beranekaragam spesies dan manfaatnya bagi kehidupan 

manusia, tinggal manusia mengolah dan mempelajari dengan akalnya. Potensi 

khasiat tumbuhan obat sangat besar untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.5 

                                                             
4Fitria Sumarwardani, et. al. Op.cit. h. 72 
5 Syamsiah. “Eksplorasi Tumbuhan Obat Tradisional Di Kecamatan Pamboang 

Kabupaten Majane Sulawesi Barat”.Jurnal Penelitian Biologi FMIPA Universitas Makasar. Vol 
15 No:2. (Makasar:2014) h.127. 



 
 

                       

  

Artinya: “dan apakah  mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya 

kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? 

Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan 

Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman”. (Asy-syu’ara’: 7-8)6 

 Berdasarkan tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa jika mereka bersedia 

merenungi dan mengamati hal itu, niscahya mereka akan mendapatkan petunjuk. 

Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beranekaragam tumbuhan 

mendatangkanmanfaat dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang 

Mahaesa dan Mahakuasa.7 

 Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh bagian pada 

tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan penyakit. Bagian tumbuhan yang 

dimaksud adalah daun, buah, bunga, akar, rimpang, batang(kulit) dan getah.8 

                                                             
6Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surabaya: CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006) h.513 
7 Quraish,Shihab. “Tafsir Al-Qur’an(On-Line)”,Tersedia di http://tafsirq.com/26-Asy-

syu’ara’/ayat-7.2015 
8Janet. Sada, Rosye. ”Keragaman Tumbuhan Obat Tradisional di Kampung Nansfori 

Distrik Supiori Utara, Kabupaten Supiori-Papua”.Jurnal Penilitian Universitas Cendrawasih. Vol 
2 No: 2. (Papua: 2010) h. 40 



 
 

 Tumbuhan obat menjadi topik umum hingga saat ini banyak negara 

berkembang yang sebagian besar masyarakatnya masih sangat mempercayai 

pengobatan tradisional dan tumbuhan obat sebagai sarana pemenuhan kebutuhan 

kesehatan. Negara berkembang saat ini banyak masyarakat yang kembali pada 

pengobatan tradisional. Salah satu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu 

masyarakat adalah pengetahuan yang berkenaan dengan usaha menghindari dan 

menyembuhkan suatu penyakit secara tradisional. Masyarakat pedesaan pada 

umumnya jika sakit menggunakan sistem pengobatan tradisional untuk 

menyembuhkan penyakitnya. 

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman suku 

bangsa terbesar di dunia, tercatat kurang lebih 159 suku bangsa yang mendiami 

ribuan kepulauan di seluruh Nusantara. Keanekaragaman suku bangsa ini 

menyebabkan perbedaan dalam pemanfaatan tumbuhan baik dalam bidang 

ekonomi, spritual, nilai-nilai budaya, kesehatan, kecantikan bahkan pengobatan 

penyakit dan pengetahuan lokal tentang etnomedisin. Eksplorasi pengetahuan 

lokal mengenai etnomedisin dan tumbuhan obat merupakan riset pengetahuan 

tradisional dalam pemanfaatan tumbuhan obat. Hal ini sebagai informasi data 

tumbuhan obat dan ramuan obat yang digunakan oleh berbagai etnis di Indonesia.9 

Pengetahuan pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan ramuan obat yang 

dimanfaatkan pada berbagai etnis di Indonesia belum didokumentasikan dengan 

                                                             
9 Muswita Jalius. “Eksplorasi Pengetahuan Lokal Tentang Tumbuhan Obat di Suku 

Batin”. Jurnal Penelitian Universitas Jambi.Vol 6 No:6.  (Jambi: 2013) h. 28 



 
 

baik. Studi etnomedisin merupakan salah satu cara ilmiah untuk 

mendokumentasikan pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan ramuan obat pada 

berbagai etnis. 10  Pada dasarnya studi etnomedisin untuk memahami budaya 

kesehatan dari sudut pandang masyarakat, terutama sistem medis yang telah 

menjadi tradisi masayarakat secara turun menurun.11  

Pengobatan tradisional erat hubungannya dengan budaya yang berlaku di 

masyarakat dan suku-suku bangsa di Indonesia. Salah satunya yaitu Lampung. 

Berdasarkan adat istiadat penduduk asli lampung terdiri dari dua kelompok yaitu 

masyarakat beradat pepadun yang berada di pedalaman dan masyarakat lampung 

beradat saibatin yang berada di daerah pesisir.  

Pada penelitian ini peneliti memilih tempat penelitian pada masyarakat 

Lampung beradat saibatin yang berada di daerah pesisir tepatnya di Kecamatan 

Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Baratyaitu Desa Tanjung Jati, Desa Sumur Jaya, 

Desa Negeri Ratu tumbang,dan Desa Tulung Bamban dimana jumlah penduduk 

keseluruhan dari 4 desa sebanyak 3.864 jiwa dan luas wilayah 85,42 km2.Pesisir 

Selatan merupakan daerah yangmayoritas masyarakatnya bersuku lampung dan 

masih banyak yang menggunakan atau mempercayai pengobatan tradisional yang 

dilakukakan oleh battrapadasetiap desa, battra yang melakukan pengobatan 

tradisionalsudah dikenal dilingkungan sekitar bahkan pengobatan yang dilakukan 

                                                             
10Marina Silalahi. “Studi Etnomedisin di Indonesia dan pendekatan Penelitiannya”.Jurnal 

Penelitian Universitas Kristen Indonesia.Vol 9 No:3 (Jakarta Timur: 2016) h. 118-121. 
11 Rona Almos, pramono. “Leksikon Etnomedisin Dalam Pengobatan Tradisional 

Minangkabau”.Jurnal Penelitian Universitas Andalas. Vol 2. (Padang: 2015) h. 46. 



 
 

oleh beberapa battra sudah sampai luar daerah dengan demikian itulah alasan 

peneliti memilih tempat penelitian. Alasan lain peneliti membatasi tempat 

penelitiandengan menggunakan hanya 4 desa karena keterbatasan tenaga, waktu 

dan dana peneliti. Informan pada penelitian ini diantaranya tokoh masyarakat 

(kepala desa, kepala adat, keturunan sultan atau raja), orang yang melakukan 

pengobatan tradisional (battra), pasien dari battra dan masyarakat padaDesa 

Tanjung Jati, Desa Sumur jaya, Desa Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa Tulung 

Bamban. 

Penelitian terkait yaitu penelitian yang di lakukakan oleh Puspitawati, dkk 

yang meneliti tentang Etnomedisin Sebagai Solusi Alternative Pada Permasalahan 

Ekonomi Dan Kesehatan Mayarakat Di Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan, 

Kabupaten Deli Serdang. Pendapat masyarakat Desa Bagan terhadap etnomedisin 

dan pengobatan moderen  berbeda-beda, sebagian dari mereka mengangap lebih 

baik menggunakan pengobatan etnomedisin dari pada pengobatan moderen 

dengan alasan lebih alami dan tidak banyak efek sampingnya. Sebagian yang lain 

pengobatan moderen dianggap lebih mudah dan instan.12 

Rusdi Evizal, dkkmeneliti tentang Keragaman Tumbuhan dan Ramuan 

Etnomedisin Lampung Timur. Tujuan penelitian ini untuk menginventarisasi 

tumbuhan obat dan bagian yang digunakan untuk ramuan dan menginventarisasi 

ramuan tumbuhan obat cara penggunaannya oleh etnis lokal di Lampung Timur. 

                                                             
12 Puspitawati, Sulian Ekomila, Noviy Hasana.Etnomedisin Sebagai Solusi Alternatif 

Pada Permasalahan Ekonomi dan Kesehatan Masyarakat di Desa Bagan Kecamatan Percut Sei 
Tuan Kabupaten Deli Serdang. “Jurnal Penelitian”, (Juni 2013)h.119 



 
 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 69 jenis tumbuhan berupa 

pohon atau herba dengan bagian yang digunakan sebagai bahan ramuan obat 

berupa daun, batang, kulit batang, buah, umbi, akar, atau keseluruhan herba.13 

Devi Meytia, Yulianty dan Jani Master, meneliti Inventarisasi Tumbuhan 

Yang Digunakan Sebagai Obat Oleh Masyarakat Di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh 65 jenis tumbuhan. Tumbuhan obat yang digunakan oleh 

Kecamatan Jati Agung sebagian besar memiliki habitus berupa herba dan paling 

sedikit berupa liana.Berdasarkan penelitian bagian umbi paling banyak digunakan 

dan bunga paling sedikit digunakan untuk pengobatan.14 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukakan menyatakan bahwa penelitian 

etnomedisin dan tumbuhan obat harus terus dilakukan oleh kalangan akademis di 

Indonesia maupun seluruh dunia, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan 

kesejahteraan manusia. Adapun keunikan dari penelitian ini adalah perbedaan dari  

pemanfaatan tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan tradisional dimana 

pada setiap desa ataupun masing-masing battra memiliki cara sendiri untuk 

melakukan pengobatan tradisional dan membuat ramuan obat. Penelitian terkait 

melatarbelakangi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di 

daerah lainnya yang mayoritasnya bersuku lampung dengan judul “Eksplorasi 

                                                             
 13 Rusdi Elvizal. et al. Keragaman Tumbuhan Dan Ramuan Etnomedisin Lampung 
Timur.Jurnal Prosiding Semirata  FMIPA Universitas Lampung, (2013), h. 280. 
 14 Devi Meytia, Yulianty dan Jani Master. Inventarisasi Tumbuhan Yang Digunakan 
Sebagai Obat Oleh Masyarakat Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.Jurnal  
Sains Universitas Lampung, (November: 2013), h. 280. 



 
 

Pengetahuan Lokal Etnomedisin dan Tumbuhan Obat di Desa Tanjung Jati, Desa 

Sumur jaya, Desa Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa Tulung Bamban Pada 

Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat” penelitian dapat digunakan 

sebagai wawasan tentang etnomedisin dan tumbuhan obat dalam pengobatan 

tradisional.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini 

yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

1. Belum ada yang melakukan penelitian Eksplorasi Pengetahuan Lokal 

Etnomedisin dan Tumbuhan Obat diDesa Tanjung Jati, Desa Sumur jaya, 

Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa Tulung BambanKecamatan Pesisir 

Selatan. 

2. Perlu adanya pengembangan pemanfaatan tumbuhan obat disekitar untuk 

kesehatan serta pelestarian tumbuhan obat sebagai warisan budaya bangsa. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneliti membatasi masalah penelitian 

sebagaiberikut : 

1. Informasi tentang pengetahuan lokal etnomedisin dan tanaman obat 

didapatkan dari tokoh masyarakat, battra, pasien dari battra, dan masyarakat di 

Desa Tanjung Jati, Desa Sumur jaya, Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa 

Tulung Bamban Kecamatan Pesisir Selatan. 



 
 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis penyakit, jenis-jenis ramuan, cara pengobatan 

dan tumbuhan yang dipakai dalam pengobatan. 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apa sajakah jenis-jenis penyakit yang diketahui oleh battra ? 

2. Bagaimana cara pembuatan ramuan dan cara pemakiannya ? 

3. Jenis dan bagian tumbuhan apa saja yang digunakan untuk dijadikan obat 

tradisional dalam pengobatan ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui jenis-jenis penyakit yang biasa di obati oleh battradi Desa 

Tanjung Jati, Desa Sumur jaya, Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa Tulung 

Bamban Kecamatan Pesisir Selatan. 

2. Mengetahui cara pembuatan ramuan obat yang menggunakan tumbuhan dan 

cara pemakaian ramuan obat dalam pengobatan tradisional. 

3. Mengetahui jenis dan bagian tumbuhan yang dijadikan obat dalam 

pengobatan. 

F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka kegunaan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 



 
 

1. Sebagai tambahan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalamilmu biologi 

dan sebagai sumber data untuk menyusun skripsi sebagai salah satu syarat 

menempuh ujian sarjana. 

2. Berguna bagi masyarakat luas agar mengetahui tentang etnomedisin dan 

tumbuhan obat dalam pengobatan tradisional. 

3. Sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih menjaga dan melestarikan 

kebudayaan Indonesia dalam bidang pengobatan tradisional yang 

memanfaatkan tumbuhan. 

4. Dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

tentang eksplorasi tumbuhan obat. 

5. Sebagai referensi bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dalam 

materi Keanekaragaman Hayati kelas 10 semester ganjil. 

  

 

 

 

 

  

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Etnomedisin 

Antropologi kesehatan yang kini disebut sebagai “etnomedisin” yaitu 

kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit, yang 

merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan tidak berasal dari 

kerangka konseptual kedokteran moderen. Para ahli antropologi secara rutin 

mengumpulkan data mengenai kepercayaan dalam pengobatan pada penduduk 

yang mereka teliti, dengan cara dan tujuan yang sama dengan yang mereka 

lakukan dalam pengumpulan data mengenai aspek-aspek kebudayaan untuk 

menghasilkan tulisan etnografi selengkap mungkin. Sistem pengobatan asli adalah 

pranata-pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama seperti 

mempelajari pranata-pranata sosial umumnya, dan bahwa praktek-praktek 

pengobatan asli adalah rasional bila dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku 

mengenai sebab-akibat. 

Ahli antropologi yang kini bekerja di bidang-bidang kesehatan telah 

memberikan nama untuk pengobatan primitif yaitu etnomedisin bagi studi-studi 

tradisional mengenai pengobatan non-Barat dan menjadikannya sebagai bagian 

dari spesialisasi mereka.Pengakuan tersebut telahmemperbaruiperhatian dalam 12 



 
 

penelitian etnomedisin, dan mengangkat nya sebagai salah satu pokok penting 

dalam antropologi kesehatan.15 

Pengobatan pada umumnya merupakan suatu strategi dalam menghadapi 

penyakit. Suatu strategi yang memaksa manusia untuk menaruh perhatian utama 

pada pencegahan dan pengobatan penyakit. Dalam menanggulangi penyakit, 

manusia telah mengembangkan suatu kompleks luas dari pengetahuan, 

kepercayaan, teknik peran, norma-norma, nilai-nilai, ideologi, sikap, adat istiadat, 

upacara-upacara dan lambang-lambang yang saling berkaitan dan membentuk 

suatu sistem yang saling menguatkan dan saling membantu.16 

Etnomedisin adalah pengetahuan tentang pengembangan pengobatan yang 

didasarkan atas makna budaya lokal dengan strategi integrasi antara kepercayaan 

dan praktek pengobatan terhadap penyakit tertentu dan tidak dipengaruhi oleh 

kerangka obat moderen sehingga pengetahuan etnomedisin pada setiap etnis 

adalah unik.17Etnomedisin mencakup diantaranya yaitu: Jenis-jenis penyakit dan 

penyebabnya, jenis-jenis ramuan,dancara pengobatan. 

1. Jenis-Jenis Penyakit dan Penyebabnya 

Hakekatnya tubuh itu tidak berdiri sendiri-sendiri di tengah alam semesta, 

melainkan berhubungan erat dengan segala sesuatu di sekitarnya, dapat berupa 

benda atau bersifat spritual. Dapat dikatakan bahwa mikrokosmos (manusia) dan 

                                                             
15George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson. “Antropologi Kesehatan ”. (Jakarta: 

Universitas Indonesia, 2015) h. 6, 7 
16Ibid. h.44 
17Fitria Sumawardani et. al. Op.Cit.h.72 



 
 

Makrosmos (semesta alam), merupakan suatu kesatuan tunggal. Kesatuan tersebut 

harus selalu berada dalam keadaan keseimbangan. Jika keseimbangan tidak 

terganggu maka kita merasa tenang dan sehat, namun jika keseimbangan 

terganggu, maka tubuh akan berakibat sakit.18 

Penyakit sesuatu yang datangnya dari Tuhan ada yang dapat dilihat mata dan 

ada yang hanya dirasakan saja,bahkan ada yang tidak dapat diidentifikasi. 

Meskipun penyakit datangnya dari Tuhan melalui suatu penyebab, maka dengan 

suatu kepercayaan, penyakit dapat berupa benda dan makhluk yang nyata. Tetapi 

banyak pula penyakit yang tidak diketahui sebab penyebabnya dengan perkataan 

lain penyakit itu datangnya secara gaib. Atas dasar kenyataan itulah banyak 

masyarakat menganggap perlu adanya pengobatan tradisional. Mengobati 

penyakit merupakan hal yang harus dilakukan karena setiap penyakit ada obatnya, 

kecuali mati. Seperti hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : “Tiap 

penyakit ada obatnya, apabila dia diobati, maka dengan izin Allah SWT akan 

sembuh”.19 

a. Jenis-Jenis Penyakit 

1. Penyakit Luar dan Penyakit Dalam 

Penyakit luar dapat diartikan sebagai penyakit atau gangguan yang terjadi 

pada kulit, mata, dan beberapa otot serta rambut. Tindakan yang diberikan 

                                                             
 18 Gatut Muriatmo, et. al“Pengobatan tradisional daerah istimewa yogyakarta”. 
(Yogyakarta: Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, 1992) h.20. 
 19 Noer Muhammad. “Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Riau ” (riau: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993) h. 23. 



 
 

juga lebih banyak berupa ramuan yang diborehkan dibagian tubuh yang sakit. 

Penyakit dalam dapat diartikan sebagai penyakit atau gangguan yang 

menyerang alat-alat tubuh bagian dalam seperti sesak nafas, mencret, 

keracunan, nyeri lambung, susah buang air besar, susah kencing dan lain-lain. 

2. Penyakit Tulang 

Penyakit tulang yang banyak ditemukan dan dikeluhkan adalah patah tulang 

akibat kecelakaan dan penyakit reumatik. Patah tulang dalam pengobatan 

tradisional di diagnosa dan ditentukan tindakannya melalui perabaan dan 

pengalaman orang yang bisa melakukan pengobatan tradisional. Tindakan 

pengobatan tradisional setelah diurut yaitu meletakkan sepotong kayu yang 

dibalut dengan kain.  

3. Penyakit yang berhubungan dengan reproduksi 

Pengobatan tradisional ini biasanya digunakan untuk menolong melahirkan 

dan mencegah kehamilan. Pengobatan yang dilakukan umumnya bekerja sama 

dengan petugas kesehatan sehingga makin mempertebal kepercayaan 

masyarakat akan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisonal untuk 

mencegah kehamilan dilakukan dengan cara pijat urut maupun dengan 

meminum jamu tradisional.20 

 

 

                                                             
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Pengobatan Tradisional Pada masyarakat 

Betawi di Kelurahan Ciganjur” (Jakarta: 1991) h.96-98 



 
 

b. Penyebab Penyakit 

Menurut budaya masyarakat keadaan sakit disebabkan oleh 2 faktor utama 

yaitu faktor fisik dan non fisik yang dimaksud dengan faktor fisik adalah angin, 

panas, dingin, hujan dan kelembaban, sedangkan faktor non fisik adalah roh halus, 

setan, jin atau benda pusaka yang sakti. Sakit dikatakan sebagai suatu kondisi 

tubuh yang mengalami gangguan karena adanya serangan dari suatu agen yang 

mengacaukan fungsi organ tubuh yang efisien.21 

Untuk menyembuhkan orang sakit, dalam sistem pengobatan tradisional dicari 

terlebih dahulu penyebab sakitnya. Konsep etiologi perlu diketahui sebagai dasar 

untuk mendiagnosa penyakit yang kemudian diperlukan untuk menentukan cara-

cara pengobatannya. Ada dua konsep untuk mengetahui penyebab sakit (etiologi) 

yaitu : 

a. Konsep Personalitik adalah sistem yang menunjukkan penyakit yang 

disebabkan oleh intervensi dan suatu agen yang aktif, dapat berupa makhluk 

supranatural mahkluk gaib atau dewa, makhluk yang bukan manusia (seperti 

hantu, roh leluhur ataupun roh jahat). 

b. KonsepNaturalistik adalah sistem-sistem naturalistik adanya model 

keseimbangan, sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti 

panas, dingin, cairan tubuh, keadaan seimbang menurut usia dan kondisi 

                                                             
21George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, Op. Cit.h.60 



 
 

individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. Apabila 

keseimbangan terganggu akan timbul penyakit.22 

2. Jenis-Jenis Ramuan Obat Tradisonal dan Pengolahannya 

Menurut PERMENKES RI No.246/MENKES?PER/V/1990, yang dimaksud 

obat tradisional adalah bahan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, 

hewan, mineral, sediaan galenikatau campuran dari bahan-bahan tersebut yang 

secara tradisional (herbal) meningkat karena terjadi pergeseran pola penyakit, 

yaitu dari infeksi ke penyakit degeneratif serta gangguan metabolisme. Penyakit 

degenaratif memerlukan pengobatan jangka panjang, sehingga menyebabkan efek 

samping yang serius bagi kesehatan.23 

Obat tradisional sejatinya sudah lama dikenal masyarakat Indonesia. Obat 

tradisional adalah obat-obatan yang turun menurun, berdasarkan resep nenek 

moyang, adat istiadat, kepercayaan, ataupun kebiasaan setempat, baik bersifat 

magis maupun pengetahuan tradisional. Walaupun sedianya penggunaan 

pengobatan tradisional pada masa lampau tidak didukung studi yang kuat dan 

rasional, tetapi pengobatan tradisional terbukti dapat menyembuhkan berbagai 

macam penyakit ringan maupun penyakit kronis.24 

Penggunaan obat-obatan tradisional Indonesia telah dilakukan oleh nenek 

moyang kita sejak zaman dahulu kala, penggunaan obat bahan alam atau lebih 

dikenal dengan sebutan obat tradisional merupakan bagian dari budaya bangsa 

                                                             
22George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson. Ibid.h.63, 64  
23Budhi Purwanto. “Obat Herbal”. (Yogyakarta : Flash Book, 2016) h.17 
24Wikanda Satria Putra. “Kitab Herbal Nusantara”. (Yogyakarta: Kata Hati, 2006) h.10 



 
 

dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Obat 

tradisional berkembang diawali dengan pengalaman pengobatan terhadap diri 

sendiri dan kemudian ditularkan kepada orang lain dan generasi selanjutnya.  

Masyarakat Indonesia sudah mempunyai tradisi meracik dan meminum obat 

tradisional seperti jamu sejak periode kerajaan Hindu-Jawa. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya Prasasti Madhawapura dari zaman Majapahit yang menyebut 

adanya profesi “tukang meracit jamu” yang disebut dengan Acaraki. 

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia, 

obat bahan alam di Indonesia atau yang lebih dikenal dengan obat tradisional 

dikelompokkan menjadi tiga golongan yakni jamu, obat herbal terstandar dan 

fitofarmaka. 

a. Jamu adalah ramuan dari bahan hewan, bahan mineral, sediaan bahan galenik 

atau campuran bahan tersebut yang secara turun-menurun telah digunakan 

untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Jamu sebagai warisan budaya 

bangsa harus tetap dilestarikan dengan fokus utama pada aspek mutu dan 

keamanannya dengan khasiat jamu sebagai obat tradisional didasarkan pada 

pengalaman empirik yang telah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat 

lama. Jamu biasanya disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk 

sediaan seduhan, rajangan pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman 

yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada 

umumnya jamu dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur yang 



 
 

disusun dari berbagai tanaman obat yang berkhasiat yang jumlahnya cukup 

banyak sekitar 5-10 macam tanaman bahkan lebih. 

b. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis, dan bahan 

bakunya telah terstandarisasi. Obat herbal terstandar biasanya disajikan dari 

ekstrak atau hasil penyarian bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, 

binatang, biota laut, maupun mineral. 

c. Sedangkan fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan 

keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dengan hewan 

percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia serta bahan baku dan 

produknya telah di standarisasi. Fitofarmaka terbuat dari bahan alam yang 

dapat disejajarkan dengan obat moderen karena dalam proses pembuatannya 

sudah terstandar dengan ditunjang bukti ilmiah bahkan sudah sampai uji klinis 

pada manusia, dengan uji klinis ini akan lebih meyakinkan para profesi medis 

untuk menggunakan obat tradisional di sarana pelayanan kesehatan. 

Adapun alasan penggunaan tanaman obat bagi masyarakat sekarang sebagai 

berikut : 

a. Harga obat-obatan kimia semakin mahal yang tidak terjangkau oleh semua 

kalangan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat lebih senang beralih dan 

mencari alternatif pengobatan yang lebih murah. 



 
 

b. Efek samping yang ditimbulkan oleh pengobatan tradisional hampir tidak ada. 

Sangat berbeda dengan obat-obatan kimiawi yang bila digunakan dalam 

jangka panjang akan memiliki efek samping negatif. 

c. Pengobatan tradisional lebih mudah dilakukan dan biasanya bahan-bahannya 

mudah di dapatkan dilingkungan sekitar. 

d. Adanya keyakinan empiris bahwa pengobatan tradisional lebih aman 

dikalangan masyarakat berdasarkan pengalaman dari leluhur dan orang-orang 

menggunakan pengobatan tradisional.25 

Pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia, penelitian-penelitian terhadap 

beberapa jenis tumbuhan obat telah dilakukan meskipun dalam jumlah yang 

terbatas dan hasilnyapun tidak mengecewakan. Beberapa tanaman obat yang 

diteliti diantaranya memang telah mempunyai nilai terapeutik yang meyakinkan 

seperti tanaman kumis kucing, temulawak, kunyit, dan beberapa jenis tanaman 

obat lainnya yang tumbuh di Indonesia. Penggunaan obat tradisional sebagai 

pengobatan formal pada masa penjajahan Belanda belum berkembang pesat, hal 

ini karena kurangnya data penelitian yang mendukung serta informasi yang 

didapatkan oleh para tenaga medis kala itu untuk penggunaan secara formal. 

Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, dan obat-obatan moderen 

membanjiri pasaran, percobaan klinis terhadap obat-obat tradisional tidak 

dilakukan dan dikembangkan, padahal potensi-potensi yang masih tersembunyi 

                                                             
25 Suparni Ari Wulandari. “Buku Herbal Nusantara 1001 Ramuan tradisional Asli 

Indonesia”.(Yogyakarta: Rapha Publishing, 2012) h. 5 



 
 

dalam obat tradisional warisan leluhur bangsa ini masih cukup besar untuk 

dikembangkan sehingga penggunaan dan pengembangan obat tradisional menjadi 

kurang berkembang dan tren penggunaan obat tradisional saat ini mengalami 

pencerahan kembali dengan adanya peneliti dan pengembang terhadap obat 

tradisional Indonesia. 

Obat Tradisional Indonesia telah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang diderita. 

Nenek moyang bangsa Indonesia telah mewariskan banyak obat-obatan yang telah 

teruji khasiatnya dan tetap lestari hingga saat ini dengan didukung oleh 

pembuktian ilmiah melalui uji pra-klinik. Penggunaan obat tradisional di 

masyarakat memiliki kecenderungan untuk kembali ke alam dengan 

memanfaatkan berbagai tanaman obat, karena obat sintesis dirasakan terlalu 

mahal serta efek samping yang cukup besar sehingga konsumsi obat tradisional di 

Indonesia cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu juga 

peningkatan produksi tanaman obat-obatan tradisional terus mengalami 

peningkatan. 

Ribuan tanaman secara tradisional telah digunakan sebagai tanaman obat dan 

masyarakat mulai menyadari bahwa terdapat beberapa kelebihan dari tanaman 

obat seperti efek samping yang relatif lebih kecil dibandingkan obat sintetik, 



 
 

harga yang lebih terjangkau, serta ketersediaan bahan baku yang lebih mudah 

ditemukan jika dibandingkan dengan obat sintetik.26 

3. Cara Pengobatan Tradisional 

Menurut sukandar, penggunaan bahan alam sebagai obat herbal di Indonesia 

telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Indonesia 

sangat kaya dengan berbagai spesies flora. Sebanyak 40.000 jenis flora yang 

tumbuh di dunia, 30.000 di antaranya tumbuh di Indonesia. Sekitar 26% flora di 

Indonesia telah dibudidayakan dan sisanya masih tumbuh secara liar di hutan-

hutan. Indonesia memiliki 17% jumlah spesies yang ada di dunia. Hutan tropis 

yang sangat luas beserta keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya merupakan 

sumber daya alam yang tak ternilai harganya. 

Sistem-sistem medis tradisional dalam kenyataannya masih tetap hidup, 

meskipun praktik-praktik kedokteran makin berkembang pesat di negara kita 

dengan munculnya pusat-pusat layanan kesehatan, baik yang dikelola oleh 

pemerintah maupun oleh swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa health care 

merupakan fenomena sosial budaya yang kompleks.Para ahli antropologi 

kesehatan banyak mencurahkan perhatian pada konsep pengobatan dan obat-obat 

tradisional.27 

                                                             
26  Hendri Wasito. “Obat tradisional Kekayaan Indonesia”. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011) h. 2-11 
27  Bani Sudardi. Konsep Pengobatan Tradisional Menurut Primbon Jawa. Jurnal 

PenelitianUniversitas Sebelas Maret. Vol 14 No:1. (Surakarta) h.12 



 
 

Mencari sumber pengobatan penyakit juga dipengaruhi oleh pengalaman dan 

pengetahuan tentang obat yang lazim dipakai. Pengalaman dan pengetahuan 

tentang obat dipandang sebagai proses dan sekaligus hasil sosialisasi seseorang 

terhadap masyarakat dan keluarga (leluhur), dalam hal ini pengetahuan diperoleh 

dari generasi melalui cerita atau pengalaman selama hidupnya. Masyarakat atau 

individu yang sudah tersosialisasi dengan pengobatan tradisional, dalam 

menanggulangi penyakit cenderung menggunakan pengobatan tradisional.  

Pengobatan tradisional cenderung berdasarkan pada faktor kepercayaan dan 

kemudahan. Kepercayaan yang dimaksud adalah anggapan-anggapan atau 

keyakinan yang mendasari masyarakat dalam mencari sumber pengobatan 

penyakit. Faktor kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam mencari 

sumber pengobatan meliputi kemudahan ekonomi, jarak dan tersedianya tumbuh-

tumbuhan yang dibuat ramuan jamu. Biasanya pada perkarangan rumah 

masyarakat terdapat bermacam-macam tumbuhan yang bisa dibuat obat untuk 

menyembuhkan penyakit misalnya jahe, kunyit, temu lawak, dan lain 

sebagainya.28 

Dalam melakukan tindakan pengobatan, pengobatan tradisionalmempunyai 

keunikan sendiri untuk tiap jenis penyakit. Beberapa cara pengobatan yang 

dilakukan dalam pengobatan tradisional : 

 

 
                                                             
 28Gatut Muriatmo, et. al. Op. Cit. h. 32, 33 



 
 

a. Pijat dan Diurut 

Tindakan pinjat urut dilakukan pada bagian tubuh yang sakit misalnya 

pegal linu di otot, patah tulang, terkilir, sesak nafas dan lainnya. Tindakan 

ini biasanya disertai minyak kelapa dicampur irisan bawang merah atau 

jeruk nipis. 

b. Dibalur atau Diboreh 

Pengobatan ini biasanya dengan cara mengunyah atau menumbuk ramuan 

obat baik hanya tumbuh-tumbuhan atau dicampur zat lain misalkan kapur 

sirih, minyak kelapa dan lain-lain. Cara pemakaian dibalurkan merata ke 

bagian yang sakit atau kalau perlu seluruh badan atau hanya ditempelkan 

di bagian badan tertentu.29 

c. Jamu 

Jamu biasanya disediakan secara tradisional misalnya seperti sediaan 

seduhan, cairan yang berisi seluruh bahannya tumbuhan yang menjadi 

penyusun jamu. Pada umumnya jamu dibuat dengan mengacu pada resep 

peninggalan leluhur yang disusun dari berbagai tumbuhan obat yang 

berkhasiat. 

Berikut contoh jenis penyakit dan cara pengobatan tradisional yang 

menggunakan tumbuhan obat  pada masyarakat Betawi : 

 

                                                             
29 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Pengobatan Tradisional Pada masyarakat 

Betawi di Kelurahan Ciganjur” (Jakarta: 1991) h.80-81 
 



 
 

1. Pengobatan tradisional untuk penyakit luar 

Luka Bakar : gejala penyakit dan tanda-tanda sakit, kulit tubuh lecet, 

merah berair, disertai dengan lepuhan-lepuhan yang mengandung air di 

dalamnya, terasa daerah luka panas dan nyeri. Penyebab sakit, akibat 

terkena air panas, minyak panas, bara api, terbakar dan lainnya. 

Bahan yang digunakan : akar pepaya (takaran secukupnya) 

Cara mengolah : akar pepaya dipotong kemudian tadah getahnya. 

Cara pakai : oleskan getah akar pepaya pada daerah luka bakar, lakukan 

sampai sembuh. 

2. Pengobatan tradisional untuk penyakit dalam 

Demam : gejala penyakit dan tanda-tanda sakit, badan terasa panas dan 

agak sedikit dingin (meriang). Penyebab sakit, akibat kecapaian/kurang 

istirahat sering kena angin malam. 

Bahan yang digunakan : 1. Daun jarak pagar (daunnya) takaran 

secukupnya 2. Daun Sirsak dan daun belimbing wuluh (10 helai) 

Cara mengolah :1. Daun jarak ditumbuk agak halus, tambahkan tetesan 

air secukupnya 2. Kedua daun direbus dengan air dua gelas dididihkan 

sampai satu gelas. 

Cara pakai :1. Tempelkan pada tubuh yang panas hal ini dilakukan pagi 

dan sore hingga sembuh 2. Air rebusan diminum satu gelas setiap hari 

sekali sampai sembuh. 

 



 
 

3. Pengobatan tradisional untuk penyakit tulang 

Patah tulang : keadaan ini sering terjadi pada tulang lengan atau tungkai 

bawah yang disebabkan oleh benturan, terjatuh dan sebagainya. Gejalanya 

tulang patah, nyeri , bengkak. 

Bahan yang digunakan :rebung bambu, kencur, minyak kelapa, kulit 

waru 

Cara mengolah :rebung bambu, kencur ditumbuk kemudian dicampur 

minyak kelapa. Bentuk jadi ramuan obat adonan agar basah. 

Cara pakai :tempat patah dibetulkan dan sambil diurut dengan ramuan 

tadi oleh pelaku pengobatan, diselingi tindakan rohani (membaca doa ayat 

suci), sisa obat di tempelkan pada bagian yang patah ditutup dengan 2 

lembar sayatan kulit waru, lalu di balut kain. 

4. Pengobatan tradisional untuk penyakit reproduksi 

Setelah melahirkan : wanita yang telah melahirkan diberikan obat 

berupa ramuan dan diurut. 

Bahan yang digunakan :1. Kayu rapet 2. Jeruk nipis, bawang merah, 

lempuyang, minyak kelapa 

Cara mengolah :1. Dibersihkan 2. Bahan dipanggang kemudian 

dicampur dengan minyak kelapa 



 
 

Cara pakai :1. Dimakan 2. Dibalurkan ke seluruh tubuh terutama di 

daerah perut dengan diurut perlahan-lahan.30 

Adapun alasan masyarakat memilih pengobatan tradisional karena dalam 

dekade terakhir ini, pemakaian tanaman obat cenderung meningkat, sejalan 

dengan berkembangnya industri jamu atau obat tradisional, farmasi, kosmetik, 

serta makanan dan minuman. Biasanya, tanaman obat yang di pergunakan 

berbentuk simplisia (bahan yang telah dikeringkan dan belum mengalami 

pengolahan apa pun). Simplisia tersebut berasal dari akar, daun, bunga, biji, buah, 

terna, dan kulit batang. 

Menurut Kintoko, prospek pengembangan tanaman obat sangat baik karena 

terdapat beberapa faktor pendukung berikut : 

a. Tersedianya sumber kekayaan alam Indonesia dengan keanekaragaman 

hayati terbesar ketiga di dunia. 

b. Sejarah pengobatan tradisional yang telah dikenal oleh nenek moyang 

dan diwariskan secara turun-menurun, sehingga menjadi warisan 

budaya bangsa. 

c. Isu global back to nature yang mengakibatkan meningkatnya produk 

herbal di pasar, termasuk di Indonesia. 

d. Krisis moneter, sehingga menyebabkan pengobatan tradisional menjadi 

pilihan utama bagi sebagian besar masyarakat, serta 

e. Kebijakan pemerintah yang menunjukkan perhatian dan dukungan bagi 

pengembangan tumbuhan obat.31 

 

 

                                                             
30Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Op.Cit. h. 19, 23, 38, 40 
31Budhi Purwanto. Op.Cit. h.15 



 
 

B. Tumbuhan Obat 

Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh bagian pada 

tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan penyakit.Pengobatan tradisional 

merupakan pengobatan yang menggunakan ramuan secara turun menurun dari 

leluhurnya agar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Bahan-bahan herbal 

sendiri diambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia baik itu akar, daun, 

buah, bunga, maupun kulit kayu. Tanaman obat digolongkan menjadi beberapa 

yaitu : 

a. Tanaman obat yang diambil daunnya 

b. Tanaman obat yang diambil batangnya 

c. Tanaman obat yang diambil buahnya 

d. Tanaman obat yang diambil bijinya 

e. Tanaman obat yang diambil akarnya 

f. Tanaman obat yang diambil umbi-umbiannya atau rimpangnya32 

Tanaman obat adalah aneka tanaman obat yang memang dikenali sebagai 

tanaman untuk obat-obatan. Tanaman obat ialah tanaman khusus yang berkhasiat 

sebagai tanaman obat. Biasanya di lingkungan pedesaan setiap rumah memiliki 

tanaman-tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan tradisional 

yang biasa dikenal sebagai “apotek hidup”. Tanaman-tanaman obat yang biasa ada 

diantaranya lidah buaya, kunyit, kencur, dan lain-lain. 
                                                             

32 Suparni Ari Wulandari. Op.Cit. h. 3,5 



 
 

C. Kecamatan Pesisir Selatan 

 
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pesisir Barat 

Sumber: http//.www.google.peta.provinsilampug.kabupatenpesisirbarat.com  
 
 

 
Gambar 2.2 Peta Desa di Kecamatan Pesisir Selatan 

Sumber: BPS Kecamatan Pesisir selatan Dalam Angka 2017 
Pesisir selatan merupakankecamatan di kabupaten Pesisir Barat dengan 

ibukota Krui adalah salah satu dari lima belas Kabupaten atau kota di wilayah 



 
 

Provinsi Lampung. Wilayah Kabupaten Pesisir Barat memiliki luas ± 2.907,23 

km2 dari luas Provinsi Lampung, dengan mata pencaharian pokok sebagian besar 

penduduknya sebagai petani dan nelayan. Lokasi penelitian dilakukan di 

Kecamatan Pesisir Selatan  di 4Desa yaitu Desa Tanjung Jati, Desa Sumur Jaya, 

Negeri Ratu Tenumbang, dan Desa Tulung BambanKecamatan Pesisir Selatan 

Kabupaten Pesisir Barat.33 

A. Tanjung Jati 

Tanjung Jati semula adalah bagian dari kampung padang manis 

kemudian didetifnitifkan menjadi empat kampung (pekon) antara lain 

Tanjung Setia, Tanjung Jati, Pagar Dalam dan Sumur Jaya. Semejaka 

pemekaran tersebut desa Tanjung Jati mulai melaksanakan urusan 

pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Desa Tanjung 

Jati sejak 1971 mulai memiliki kepala pemerintahan sendiri. 

Pemekaran dari ke empat desa memiliki mayoritas masyarakat bersuku 

asli Lampung kecuali Desa Tanjung Setia karena sudah banyak 

pendatang.34 

B. Sumur Jaya 

Desa Sumur Jaya merupakan desa yang terbentuk dari pemekaran dan 

sekarang telah menjadi pekon sendiri dan mandiri. Sekitar tahun 50an, 

                                                             
 33 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat. Pesisir Selatan Dalam Angka. (BPS 
Kabupaten Lampung Barat Statistics Of West Lampung: 2017) 

34 Lembaga Himpun Pekon (LHP) Pekon Tanjung Jati, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Pekon (Rpjm Pekon) Tahun 2016-2022. Pekon Tanjung Jati Kecamatan Pesisir 
Selatan Kabupaten Pesisir Barat. 



 
 

datang orang-orang dari pekon laai untuk berkebun. Saat itu semua 

masyarakat mengalami kekeringan kecuali, ada satu sumur tua yang 

terletak di depan masjid Al-Manar saat ini, untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah ini terhadap air, maka semua warga 

memanfaatkan air sumur tua tersebut. Masyarakat disekitar sumur tua 

dan yang memanfaatkan air menamakan sumur tua tersebut dengan 

nama Sumur Jaya, karena sumur tua tersebut tidak pernah kekeringan 

meski datang kemarau panjang.35 

C. Negeri Ratu Tenumbang 

Negeri Ratu Tenumbang merupakan salah satu desa tertua di 

Kecamatan Pesisir Selatan. Berdiri sejak zaman kewedanaan atau yang 

dipimpin oleh Kepala Negeri atau Pesighah. Pada tahun 2008 terjadi 

pemekaran pekon Negeri Ratu Tenumbang yaitu pekon Tulung 

Bamban, sehingga terjadi pembangian wilayah Tulung Bamban. 

Masyarakat pekon bersuku asli Lampung karena merupakan pekon 

tertua.36 

 

 

                                                             
35 Lembaga Himpun Pekon (LHP) Pekon Sumur Jaya, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Pekon (Rpjm Pekon) Tahun 2016-2022. Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir 
Selatan Kabupaten Pesisir Barat 
36  Lembaga Himpun Pekon (LHP) Pekon Negeri Ratu Tenumbang, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Pekon (Rpjm Pekon) Tahun 2016-2022. Pekon Negeri 
Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 

 



 
 

D. Tulung Bamban 

Tulung Bamban sendiri pekon yang terbentuk karena adanya 

pemekaran dari pekon Negeri Ratu Tenumbang dimana masyarakat 

Tulung Bamban merupakan masyarakat yang dulunya juga di pekon 

Tenumbang hanya saja sekarang menjadi pekon sendiri dan memiliki 

struktur pekon sendiri. Tulung Bamban sendiri di definitifkan pada 

tahun 2009.37 

Tabel 2.1 Luas dan Jumlah Pendudukmenurut Pekon di Kecamatan Pesisir 

Selatan.38 

No Pekon Luas (km2) Jumlah Penduduk 
 (1) (2) (4) 

001 Marang  45,12 4.822 
002 Way Jambu 28,2 1.586 
003 Biha 25,26 2.920 
004 Tanjung Setia 21,45 1.821 
005 Pagar Dalam 50,8 461 
006 Tanjung Jati 2,75 306 
007 Sumur Jaya 31,15 1.351 
008 Pelita Jaya 20,52 1.021 
009 Sukarame 36 756 
010 Negeri RatuTenumbang 40,7 1.260 
011 Tanjung Raya  25,4 1.026 
012 Bangun Negara 23,3 1.868 
013 Ulok Menek 26,2 1.192 
014 Paku Negara 21,5 1.919 
015 Tulung Bamban 10,82 947 

  409.17 23.256 
Sumber: BPS Kecamatan Pesisir selatan 

 
                                                             

37 Lembaga Himpun Pekon (LHP) Pekon Tulung Bamban, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Pekon (Rpjm Pekon) Tahun 2016-2022. Pekon Tulung Bamban Kecamatan 
Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat 
38Ibid. h.25 



 
 

D. Jurnal Relevan Etnomedisin dan Tumbuhan Obat 

Pengobatan tradisional telah banyak diteliti di Indonesia, antara lain : 

Puspitawati, dkk yang meneliti Etnomedisin Sebagai Solusi Alternative Pada 

Permasalahan Ekonomi Dan Kesehatan Mayarakat Di Desa Bagan Kecamatan 

Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Objek dalam penelitian ini adalah 

masyarakat melayu. Hasilnya masyarakat Desa Bagan tidak tahu ketika ditanya 

mengenai etnomedisin, padahal mereka telah mempraktekannya sejak dulu, 

namun ketika ditanya mengenai pengobatan tradisional mereka menjawab 

mengerti, atau berdasarkan istilah mereka sistem pengobatan tersebut mereka 

kenal sebagai “obat kampung”. Peneliti mengetahui bahwa pengetahuan warga 

Desa Bagan mengenai kegunaan tumbuhan obat untuk mengobati penyakit 

dahulunya sangatlah banyak, namun karena adanya percampuran dari berbagai 

macam suku pengobatan tradisional mulai berkurang dengan memberi kontribusi 

berdasarkan tradisi masing-masing. Pendapat masyarakat Desa Bagan terhadap 

etnomedisin dan pengobatan moderen  berbeda-beda, sebagian dari mereka 

mengangap lebih baik menggunakan pengobatan etnomedisin dari pada 

pengobatan moderen dengan alasan lebih alami dan tidak banyak efek 

sampingnya. Sebagian yang lain pengobatan moderen dianggap lebih mudah dan 

instan.39 

Rusdi Evizal, dkk meneliti Keragaman Tumbuhan dan Ramuan Etnomedisin 

Lampung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tumbuhan obat 
                                                             

39 Puspitawati, Op.Cit. h.119 



 
 

dan bagian yang digunakan untuk ramuan dan menginventarisasi ramuan 

tumbuhan obat cara penggunaannya oleh etnis lokal di Lampung Timur. 

Penelitian menggunakan metode survei dengan penentan sampel informan 

menggunakan metode snowball samplingdari tiga kecamatan yaitu Way Jepara, 

Melinting dan Jabung. Hasil menunjukkan bahwa pengobat tradisional merupakan 

suku Lampung asli, perempuan atau laki-laki, dengan usia berkisar 50-79 tahun. 

Terdapat 69 jenis tumbuhan berupa pohon atau herba dengan bagian yang 

digunakan sebagai bahan ramuan obat berupa daun, batang, kulit batang, buah, 

umbi, akar, atau keseluruhan herba. Tumbuhan tersebut di manfaatkan untuk 

pengobatan penyakit seperti mencret, batuk, bisul, darah tinggi maupun perawatan 

khusus seperti pasca melahirkan, patah tulang dan ingin punya keturunan.40 

Devi Meytia, Yulianty dan Jani Master, meneliti Inventarisasi Tumbuhan 

Yang Digunakan Sebagai Obat Oleh Masyarakat Di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini dilakukan pada lima desa yang berada 

di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Desa Marga Kaya, 

Rejo Mulyo, Purwotani, Fajar Baru dan Desa Karang Sari. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada masyarakat 

setempat. Hasil penelitian diperoleh 65 jenis tumbuhan. Tumbuhan obat yang 

digunakan oleh Kecamatan Jati Agung sebagian besar memiliki habitus berupa 

herba dan paling sedikit berupa liana. Berdasarkan penelitian bagian umbi paling 

banyak digunakan dan bunga paling sedikit digunakan untuk pengobatan. 
                                                             
 40Rusdi Elvizal. et al. Op.Cit. h. 280 



 
 

Tumbuhan obat yang paling banyak diketahui oleh masyarakat Kecamatan Jati 

Agung adalah Kunyit Kuning. Tumbuhan ini digunakan sebagai obat maag, diare, 

kembung dan lainnya. Selain kunyit ada juga sirsak yang dapat berkhasiat sebagai 

obat hipertensi, anyang-anyangan, darah tinggi dan lainnya.41 

a. Kerangka Pikir 

Etnomedisin merupakan aspek kesehatan melalui pendekatan budaya untuk 

mengetahui jenis-jenis penyakit, cara meramu ramuan, cara pengobatan dan 

tumbuhan obat. Metode pengobatan ini lebih dikenal oleh para leluhur terdahulu 

sebelum adanya metode pengobatan moderen. Cara pengobatan tradisional ini 

banyak memberikan solusi atas penyakit, pada manusia yang akan mengalami 

sakit. Bahan baku dalam pengobatan tradisional umumnya mudah di dapat dari 

lingkungan sekitar 

Untuk menyembuhkan orang sakit, dalam sistem pengobatan tradisional dicari 

terlebih dahulu penyebab sakitnya. Konsep etiologi perlu diketahui sebagai dasar 

untuk mendiagnosa penyakit yang kemudian diperlukan untuk menentukan cara-

cara pengobatannya. Ada dua konsep untuk mengetahui penyebab sakit (etiologi) 

yaitu : 

a. Konsep Personalitik adalah sistem yang menunjukkan penyakit yang 

disebabkan oleh intervensi dan suatu agen yang aktif, dapat berupa makhluk 

supranatural mahkluk gaib atau dewa, makhluk yang bukan manusia (seperti 

hantu, roh leluhur ataupun roh jahat). 
                                                             
 41Devi Meytia, Yulianty dan Jani Master. Op.Cit. h. 280. 



 
 

b. KonsepNaturalistik adalah sistem-sistem naturalistik adanya model 

keseimbangan, sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh 

seperti panas, dingin, cairan tubuh, keadaan seimbang menurut usia dan 

kondisi individu dalam lingkungan alamiah dan lingkungan sosialnya. 

Apabila keseimbangan terganggu akan timbul penyakit.42 

Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh bagian pada 

tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan penyakit. Bagian tumbuhan yang 

dimaksud berupa daun, buah, bunga, akar, rimpang, batang, dan getah. 

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan pengobatan 

tradisional di pedalaman maupun kota namun terkhusus masyarakat pedalaman. 

Masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional berpendapat bahwa 

pengobatan tradisional lebih aman karena menggunakan bahan-bahan alami 

seperti kunyit, temulawak, kencur dan lainnya. 

Penelitian ini hanya terfokus pada kepercayaan sosial budaya masyarakat 

setempat tentang jenis-jenis penyakit, cara peramuan, dan cara-cara penyembuhan 

penyakit yang di lakukan secara tradisional menggunakan tumbuhan obat maupun 

alat bantu yang menunjang jalannya pegobatan, bagian-bagian tumbuhan yang di 

manfaatkan sebagai obat tradisional. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mencari informasi 

lebih dalam tentang etnomedisin dan tumbuhan obat yang ada di Lampung 
                                                             

42George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson. Op.Cit.h.63, 64  



 
 

khususnya Kecamatan Pesisir Selatan di 4 Desa yaitu Desa Tanjung Jati, Desa 

Sumur Jaya, Desa Negeri Ratu Tenumbang dan Desa Tulung Bamban. Hal ini 

sebagai pengetahuan dan upaya pelestarian tumbuhan obat serta budaya lokal 

dalam menjaga pengetahuan pengobatan tradisional yang telah di wariskan secara 

turun-temurun oleh moyang. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

Etnomedisin merupakan aspek kesehatan melalui pendekatan budaya untuk 

mengetahui jenis-jenis penyakit, cara meramu ramuan, cara pengobatan dan 

tumbuhan obat. 

Jenis-jenis penyakit yaitu penyakit luar, penyakit dalam, penyakit tulang dan 

penyakit yang berhubungan dengan reproduksi. Cara pengobatan dalam 

pengobatan tradisional ialah dengan ditempel, dijamu ataupun dipijat urut. 

Konsep Personalitik : Tuhan, roh-roh ataupun manusia 

Konsep Naturalistik : Makanan tertentu, panas dan dingin, angin, kuman, 

matahari dan hujan 

Tumbuhan obat adalah tumbuhan yang salah satu atau seluruh bagian pada 

tumbuhan tersebut mengandung zat aktif yang berkhasiat bagi kesehatan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai penyembuhan penyakit. 

Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan pengobatan yaitu daun, 

buah, bunga, akar, rimpang, batang, dan getah. 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Februari 2018. Penelitian ini dilakukan 

di Kecamatan Pesisir Selatan di 4 Desa yaitu Desa Tanjung Jati, Desa Sumur Jaya, 

Desa Negeri Ratu Tenumbang dan Desa Tulung Bamban.  

 
Gambar 3.3 Peta Kabupaten Pesisir Barat 

Sumber: http//.www.google.peta.provinsilampug.kabupatenpesisirbarat.com  

 
Gambar 3.4 Peta Desa di Kecamatan Pesisir Selatan 

Sumber: BPS Kecamatan Pesisir selatan Dalam Angka 2017 
B. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera sebagai alat 

dokumentasi berupa gambar-gambar kegiatan yang di lakukan peneliti baik saat 
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wawancara dengan informan, dokumentasi jenis tumbuhan yang digunakan dalam 

pengobatan dan dokumentasi saat meramu tanaman obat menjadi jamu, cara 

pengobatan tradisional yang dilakukan, jenis penyakit yang dapat 

didokumentasikan ataupun lain sebagainya. Handphone alat untuk merekam 

percakapan ataupun untuk merekam video.Alat tulis sebagai alat untuk mencatat 

saat penelitian.Kuisioner sebagai alat untuk mendapatkan data dari sumber yang 

di percaya. 

C. Penentuan Informan 

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi situasi 

dan kondisi latar penelitian.Seorang informan harus mengetahui tentang latar 

penelitian dan harus bersedia sebagai sumber data untuk mendapatkan informasi 

sesuai dengan masalah penelitian. 

Penentuan sample informan menggunakan snowball sampling. Snowball 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah 

sumber data yang sedikit belum memberikan data yang memuaskan kemudian 

mencari informasi dari orang lain sebagai sumber data dengan demikian jumlah 

sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-

lama menjadi besar.43 Data informasi yang dibutuhkan peneliti didapatkan dari : 

                                                             
 43 Sugiyono.“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”. (Bandung: 
ALFABETA, 2014) h. 219 



 
 

1. Tokoh masyarakat yang berada di Desa Tanjung Jati, Sumur jaya, Negeri 

Ratu Tenumbang dan Tulung Bamban, sebagai sumber informasi untuk 

mengetahui battra dan informasi tentang setiap desa. 

2. Battra yaitu orang yang memiliki kemampuan dalam mengobati penyakit 

dengan menggunakan tumbuhan dan di percaya oleh masyarakat setempat 

untuk melakukan pengobatan. Informasi yang diperoleh dari battra yaitu 

tentang jenis-jenis penyakit, ramuan, cara pengobatan dan jenis-jenis 

tumbuhan yang digunakan dalam pengobatan serta sumber informasi 

pasien yang sudah pernah berobat untuk dijadikan informan. 

3. Pasien yaitu orang yang pernah menggunakan pengobatan tradisional, 

dalam penelitian pasien sebagai sumber informasi pendapat yang 

dirasakan setelah melakukan pengobatan tradisional. 

4. Masyarakat setempat sebagai informasi data tambahan pada penelitian. 

D. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakanjenis penelitian kualitatif. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data ada dua hal yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data, 

dalam penelitian kualitatif instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri.44 

                                                             
 44Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian. (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 185 



 
 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data di lakukan dengan melakukan sebagai berikut : 

a. Observasi  

Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan 

di lapangan.Observasi dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai sumber data jenis-jenis penyakit, cara meramu, cara 

pengobatan dan jenis tumbuhan obat yang di gunakan dalam pengobatan 

tradisional. 

b. Wawancara Mendalam 

Menurut S. Nasution, wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.45 

Wawancara terhadapbeberapa informanataupengobattradisional,yang 

dimaksudkanuntuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai sebagai berikut : 

1. Jenis-jenis penyakit, data yang akan di ambil dengan menggunakan 

kuisioner akan dilampirkan pada (Lampiran I) 

2. Jenis-jenis ramuan, pengambilan data dalam bentuk kuisioner akan 

dilampirkan pada (Lampiran II) 

3. Cara Pengobatan, pengambilan data dalam bentuk kuisioner akan di 

lampirkan pada (Lampiran II) 

                                                             
45 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah. Cet ke-3,(Jakarta : Bumi Aksara, 

2000),h. 11 



 
 

4. Tumbuhan obat, pengambilan data dalam bentuk kuisioner akan 

dilampirkan pada (Lampiran III) 

c.  Dokumentasi 

Dokumentasi di sini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh 

dengan cara observasi dan wawancara. Dokumentasi lebih kepada perolehan data 

secara visual dengan kamera atau video. 

Dokumentasi ialah mengambil gambar ataupun video dalam penelitian yang 

dilakukan sebagai bukti adanya kegiatan penelitian. Penelitian ini denganadanya 

dokumentasi diperlukan untuk mengambil gambar tumbuhan yang digunakan 

sebagai obat tradisional, untuk mengambil gambar pada saat informan melakukan 

pengobatan tradisional, cara meramu obat tradisional maupun kegiatan lainnya 

yang di lakukan selama penelitian berlangsung sebagai bukti adanya penelitian. 

d. Triangulasi 

Teknik ini untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi yang bersifat menggabungkan data dari teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang ada. Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurutNasution  menyatakananalisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian, dalam penelitian 



 
 

kualitatifanalisis data lebih di fokuskan selama proses di lapangan bersamaan 

dengan pengumpulan data.46 

Pengumpulan data yang telah terkumpul melalui wawancarasecara mendalam 

kepada informan mengenai jenis-jenis penyakit, jenis-jenis ramuan, cara 

pengobatan dan tumbuhan obat yang digunakan dalam pengobatan tradsional akan 

dilakukan analisis data. 

Nilai penting suatu tumbuhan obat ditentukan berdasarkan jumlah sitasi 

(tingkat keseringan tumbuhan digunakan) dalam resep ramuan. Nilai penting 

hanya dapat digunakan untuk mencari persentase dari masing-masing spesies 

tumbuhan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepopuleran tumbuhan obat.47 

Sitasi merupakan tingkat keseringan tumbuhan yang digunakan dalam resep 

ramuan. Berbeda dengan nilai penting, sitasi dapat digunakan untuk mencari 

persentase seperti famili tumbuhan obat, habitat tumbuhan, cara pengolahan 

tumbuhan, cara pemakaian ramuan obat dan bagian tumbuhan yang digunakan. 

Hal ini untuk mengetahui tingkat kepopuleran dari keseluruhan tumbuhan obat. 

Seperti penjelasan diatas nilai penting dan sitasi memiliki perbedaan namun 

bertujuan yang sama untuk mengetahui tingkat kepopuleran tumbuhan, persentase 

dapat dihitung dengan rumus : 

 

 

                                                             
 46Ibid. h.245 

47Rusdi Elvizal. et al. Op.Cit. h.280. 



 
 

 

 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan yang digunakan. 

Nilai Penting = Jumlah Ramuan yang mensitasi tumbuhan. 

Np = Frekuensi Sitasi 

N = Jumlah Keseluruhan Ramuan Obat 

Fidelitas (Fidelity Level= (FL) merupakan persentase informan yang 

menyebutkan penggunaan suatu spesies tumbuhan untuk suatu pengobatan yang 

sama. Fidelitas level bertujuan untuk mengetahui efektifitas ramuan obat untuk 

penyakit. Fidelitas level dapat dicari dengan menggunakan rumus48: 

  

 

Keterangan : 

FL = Persentase informan yang menyebutkan penggunaan suatu spesies 

tumbuhan untuk pengobatan yang sama. 

Np = Jumlah informan yang menyebutkan suatu jenis tumbuhan untuk 

pengobatan tertentu. 

N =  Jumlah informan yang menyebutkan suatu jenis tumbuhan untuk 

pengobatan apapun. 

 

 

 
                                                             

48Ilker Ugulu, “Traditional Etnobothanical Knowledge About Medicinal Plants Used For 
External Teraphis In Alasehir”. Jurnal Penelitian (Turkey, 2011), h.103 
 

FL (%) = (Np/N) x 100%  

Nilai Penting / Sitasi (%) = (Np/N) x 100%  



 
 

G. Alur Kerja Penelitian 

Adapun alur kerja pada penelitian ini sebagai berikut : 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

  

 

 

 

 
  

Rancangan Penelitian 

Menentukan Tempat 

Pengumpulan Data 

Informan 

Observasi Wawancara 

Data yang diperoleh :Jenis-jenis penyakit, cara 

meramu, cara pengobatan dan tumbuhan obat. 

Tokoh Masyarakat, Battra, 

Pasien dan Masyarakat. 

Pengolahan Data 

Setelah Data Didapatkan 

Kesimpulan atau Verifikasi 



 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2018 dari hasil 

penelitian terdapat 4 battra dari desa Tanjung Jati, Sumur Jaya, Negeri Ratu 

Tenumbang dan Tulung Bamban.Pengetahuan atau keterampilan mengobati yang 

ada pada battra didapatkan secara turun menurun, battra berpendidikan tamat SD 

atau tamat SMP, usia battra 40 tahun keatas, penghasilan utama battra yaitu petani 

menjadi seorang battra merupakan pekerjaan sampingan. Battra mendapatkan 

tumbuhan obat yang akan digunakan dari bermacam-macam tempat seperti 

pekarangan rumah yang sengaja ditanam, dihutan, dikebunataupun membeli. 

Tumbuhan yang digunakan dapat berupa pohon, perdu, herba, ataupun semak.  

Data hasil penelitian menunjukkan persentase sitasi, nilai penting dan fidelitas 

level. Sitasi merupakan tingkat keseringan tumbuhan yang digunakan, sitasi dapat 

digunakan untuk mencari persentase seperti famili, habitat, cara pengolahan, cara 

pemakaian, dan bagian tumbuhan yang digunakan hal ini untuk mengetahui 

persentase yang paling sering digunakan. Nilai penting merupakan jumlah ramuan 

yang mensitasi (menggunakan tumbuhan tersebut), berbeda dengan sitasi nilai 

penting hanya dapat digunakan untuk mencari persentase dari masing-masing 46 



 
 

spesies tumbuhan. Fidelitas level merupakan persentase informan yang 

menyebutkan penggunaan suatu spesies tumbuhan untuk suatu pengobatan. 

Berikut uraian hasil wawancara dari 4 desa yang mencakup jenis-jenis 

penyakit, jenis ramuan dan pengolahan, cara pengobatan dan tumbuhan obat. 

1. Jenis-Jenis Penyakit 

Hasil penelitian dari 4 battra mengetahui macam-macam penyakit yang dapat 

mereka obati dengan menggunakan tumbuhan penyakit yang paling sering battra 

obati yaitu maag, sakit perut, sakit mata dan darah tinggi. Berikut hasil data dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jenis-Jenis Penyakit 

No 

Battra 

Alkat Asetiawan 
(Tanjung Jati) 

Samsul Muin 
(Sumur Jaya) 

Azhar Efendi 
(Negeri Ratu 
Tenumbang) 

Muhammad Naib 
 (Tulung 
Bamban) 

1. Liver  Ginjal  Maag  Liver  

2. Radang 
Tenggorokan 

Kanker Ovarium Ambien  Demam  

3. Migran  Kelenjar Getah 
Bening 

Cacar  Batuk berdarah  

4.  Diare  Maag  Sakit mata Asma  

5. Luka Bakar  Diare  Panas dalam  Bisul  

6. Kanker 
Payudara 

Mencret Anak Malaria  Terkena racun 

7. Panas Dalam Sakit Mata Menstruasi  Rematik  



 
 

8. Darah Tinggi  Luka Berdarah Cantengan  Sakit telinga 

9. Asam Urat Ambien  Sakit perut  Menggigil 

10. Tetanus Cacar Luka bakar Jengkolan 

11. Sakit Perut Sakit Perut Darah tinggi Lemah syahwat 

12. Habis 
Melahirkan 

Demam Diabetes Luka  

13. Diabetes  Tipes  Keseleo  Mencret  

14. Sakit Kepala Darah Tinggi Sariawan  Campak  

15. Maag  Patah Tulang Busung  Sakit pinggang  

16. Sakit Mata  Rematik  Sakit mata 

 

2. Jenis-Jenis Ramuan dan Pengolahannya 

Masyarakat Lampung di Pesisir Selatan mengenal ramuan obat untuk 

penyakit seperti Maag, Sakit Mata, Sakit Perut, Darah Tinggi dan lainnya. Obat 

tradisional atau herbal terbuat dari bahan-bahan alami salah satunya yaitu 

menggunakan tumbuhan. Berikut cara meramu tumbuhan obat menjadi obat 

tradisional dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Ramuan Obat 

No Penyakit Cara Meramu 

1. Liver  1. Kerok kulit dalam batang tuba kepayang lalu 
ditempelkan pada bagian yang sakit, direbus dan 
diminum. 

2. Iris temulawak direbus lalu airnya diminum. 



 
 

 
 

2. Radang 

Tenggorokkan 

3. Akar pisang dibersihkan setelah itu direbus dengan 

4 gelas air lalu sisakan 2 gelas air yang direbus 

disaring kemudian diminum. 

3. Migran 4. Akar alang-alang, akar sirih dan lengkuas 

dibersihkan dijadikan satu kemudian diremas-

remas serta diurutkan dibagian kepala yang sakit. 

4. Diare  5. Daun senggani direbus tambahkan garam setengah 

sendok setelah itu disaring airnya diminum. 

6. Daun jambu biji di tumbuk, kunyit di tumbuk 

dijadikan satu tambahkan air sedikit lalu peras dan 

minum airnya. 

5. Luka Bakar 7. Ambil getah kulit pisang lalu ditempelkan pada 

luka sampai rata. 

8. Daun katuk dicacah-cah lalu ditempelkan pada 

luka 

6. Kanker Payudara 9. Air aren dicampurkan dengan sarang semut diaduk 

lalu diminum 

7. Panas Dalam 10. Daun jarak diambil secukupnya ditambahkan air 

secukupnya diremas-remas lalu airnya diminum. 

11. Bakar kelapa muda lalu airnya diminum. 

8. Darah Tinggi 12. Buah nanas diparut lalu disaring airnya diminum. 

13. Timun diparut ditambahkan garam disaring lalu 

airnya diminum 

14. Rebus daun mahkota dewa disaring airnya 



 
 

diminum.  

9. Asam Urat 15. Kelapa tua dibakar lalu ambil airnya tambahkan 

madu diaduk lalu diminum. 

10. Tetanus 16. Bakar air kelapa muda lalu diminum dan di 

basuhkan atau rendam pada cantengan. 

11. Sakit Perut 17. Mengambil serai direbus, air rebusan di dinginkan 

sebentar lalu diminum. 

18. Daun cabe rawit, bawang putih, bawang merah dan 

bawang kucai diiris-iris lalu dibungkus daun 

pisang dibakar setelah itu di peras lalu air perasan 

diminum dan ampasnya di tempelkan pada perut. 

19. Pepaya muda diparut lalu diperas airnya tambah 

sedikit garam diminum. 

12. Habis 

Melahirkan 

(Pendarahan) 

20. Daun suji diremas ditambahkan air lalu air perasan 

diminum. 

13. Diabetes  21. Rebus daun jambu biji atau daun sirsak lalu airnya 

diminum.  

22. Daun kemangi digiling halus atau dijus lalu 

diminum. 

14. Sakit Kepala 23. Jahe, batang kelor, jerangau dan lengkuas 

dijadikan satu direbus lalu air rebusan diminum. 

15. Maag 24. Tumbuk daun pepaya direbus disaring lalu 

diminum. 

25. Daun putri malu ambil secukupnya ditambahkan 



 
 

air sedikit dan garam diremas-remas kemudian 

airnya diminum. 

26. Batang puding anda ruang direbus airnya diminum. 

16. Mata Sakit 27. Rebus daun seruni diremas remas lalu tempelkan 

pada mata yang bengkak. 

28. Daun kacang gelinyor diremas-remas airnya di 

teteskan kemata. 

29. Haluskan kunyit kemudian peras dan teteskan pada 

mata. 

30. Kumbang tali direbus lalu disaring airnya usapkan 

kemata. 

17. Ginjal  31. Rebus daun jambu biji lalu disaring diminum. 

18. Kanker Ovarium 32. Rebus daun tanduk menjangan lalu diminum. 

19. Kelenjar Getah 

Bening 

33. Singkong diparut diperas lalu airnya diminum. 

20. Mencret anak 34. Akar alang-alang, akar jarak dicampur dijadikan 

satu dibersihkan lalu direbus dinginkan lalu 

diminum. 

35. Akar jeruk nipis dipotong dicuci kemudian direbus 

air rebusan diminum. 

21. Luka Gores 36. Akar pisang secukupnya diremas-remas lalu 

ditempelkan pada luka. 

37. Rebus daun Bandotan tambahkan garam lalu 

borehkan pada luka. 

22. Ambien  38. Bersihkan akar pinang dan buah pinang direbus 



 
 

disaring lalu diminum. 

39. Daun kumis kucing, daun pepaya dijadikan satu 

direbus lalu diminum. 

23. Cacar  40. Daun puding anda ruang di beset beset seperti 

kipas lalu dikipaskan atau ditempelkan pada cacar. 

41. Rebus daun benalu campur dengan air untuk 

mandi. 

24. Demam  42. Kunyit, akar alang-alang, akar lengkuas, akar 

kencur, akar jerangau diparut atau dihaluskan 

diperas airnya diminum dan ampas ditempelkan di 

jidat. 

43. Giling kasar bawang merah tambahkan sedikit 

minyak kelapa lalu kompres di jidat. 

25. Tipes  44. Jerangau dicampurkan kumis kucing direbus lalu 

air rebusan diminum. 

26. Patah Tulang 45. Tumbuk halus kencur direbus lalu diminum, ampas 

kencur ditambah bawang merah dan bawang putih 

yang telah dihaluskan lalu dibalurkan ke yang 

patah. 

27. Malaria 46. Rebus kumis kucing kemudian tambahkan air 

perasan daun menyansam lalu diminum. 

28. Menstruasi  47. Rebus daun benalu mangga disaring airnya 

diminum. 

29. Cantengan  48. Batang keladi digiling kemudian di tempelkan 



 
 

pada cantengan. 

30. Keseleo  49. Kemiri ditumbuk lalu diborehkan pada keseleo. 

31. Sariawan 50. Daun jarak direbus lalu air rebusan dikumurkan. 

32. Busung 51. Parut timun kemudian peras airnya diminum 

33. Rematik  52. Tumbuk kasar daun papitis direbus lalu diminum 

53. Rimpang bangle diparut sampai halus kemudian 

ditempelkan. 

34. Batuk Berdarah 54. Daun pegagan direbus disaring lalu diminum. 

35. Asma  55. Tumbuk bawang putih masukkan ke dalam gelas 

tambahkan air panas lalu hirup uapnya. 

36. Bisul  56. Tumbuk halus daun cocor bebek lalu ditempelkan 

pada bisul. 

37. Tekanan racun 57. Tumbuk kasar jahe lalu direbus disaring airnya 

diminum. 

38. Sakit Telinga  58. Rebus daun singkong tambahkan dauncabe kecil 

dan sedikit garam kemudian direbus lalu di peras 

airnya diteteskan pada telinga. 

39. Menggigil 59. Iris-iris daun pepaya lalu rebus dan diminum. 

40. Jengkolan  60. Daun pegagan direbus lalu air rebusan diminum. 

41. Lemah Syahwat 61. Daun sirih merah, temulawak, dan jahe diiris kecil-

kecil rebus dengan air secukpnya lalu air rebusan 

diminum. 



 
 

42.  Campak  62. Daun jarak direbus kemudian dicampurkan pada 

air untuk dipakai mandi. 

 

 

43. Sakit pinggang  63. Daun kumis kucing direbus dengan air secukupnya 

disaring lalu diminum. 

Jumlah Ramuan  N=63 

 

Hasil penelitian dari 4 battra memperoleh hasil jenis-jenis ramuan dan 

pengolahannya yang dapat mereka obati dengan menggunakan tumbuhan. Pada 

masing masing battra memiliki cara meramu yang berbeda-beda ada yang direbus, 

diremas-remas dengan tambahan air, ditumbuk halus atau kasar untuk di tempel 

dan dipijat, dibakar maupun dipotong.Berikut hasil sitasi dari wawancara dan 

observasi  diantaranya dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Jenis ramuan cara pengolahan yang digunakan Battra 

No Jenis Ramuan 
Frekuensi 

Sitasi 
(Np) 

Sitasi 
(%) 

(N=63) 

1. Direbus 33 52,3 

2. Ditumbuk 
10 15,8 

3. Diparut 9 14,2 
4. Diremas 6 9,5 
5. Dibakar 3 4,8 
6. Ditempel 2 3,2 
7. Dipotong 1 1,6 

Keterangan : 



 
 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan obat berdasarkan jenis ramuan. 

Np  = Frekuensi Sitasi (Banyaknya penyebutan tumbuhan). 

N  = Jumlah keseluruhan ramuan obat. 

Cara pengolahan ramuan yang paling sering disitasi yaitu dengan cara 

direbus dengan hasil sitasi 52,3%, cara pengolahan dengan ditumbuk sebesar 

15,8% sedangkan direbus, diparut, dibakar, dipotong dan ditempel disitasi 

dibawah 15,8% (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Cara Pengolahan Ramuan Obat  
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3. Cara Pemakaian Pengobatan 

Hasil penelitian dari 4 battra mengetahui cara pengobatan yang dapat mereka 

obati dengan menggunakan tumbuhan. Hasil wawancaracara pemakaian 

pengobatan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.Cara Pemakaian 

No Jenis Ramuan 
Frekuensi 

Sitasi 
(NP) 

Sitasi 
(%) 

(N=63) 

1. Diminum  42 66,6 

2.  Ditempelkan 15 23,8 

3. Dimandikan  3 4,8 

4. Dipijat  2 3,2 

5. Dihirup  2 3,2 

6.  Ditetes  2 3,2 

7.  Dikumur  1 1,6 

Keterangan : 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan obat berdasarkan cara pemakaian ramuan. 

Np  = Frekuensi Sitasi (Banyaknya penyebutan tumbuhan). 

N  = Jumlah keseluruhan ramuan obat. 

 



 
 

Cara pemakaian ramuan yang paling umum adalah secara oral dengan 

diminum (66,6%) sedangkan cara pengobatan dengan pemakaian sebagai obat 

luar seperti ditempelkan, dimandikan, dipijat, dikumur, dihirup dan ditetes 23,8% 

kebawah (Gambar 2). 

 

Gambar 2. Cara Pemakaian Ramuan 

 

 

4. Tumbuhan Obat 

Hasil penelitian dari 4 battra mengetahui macam-macam tumbuhan obat yang 

digunakan dalam ramuan pengobatan tradisional untuk mengobati penyakit di 

antaranya dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Tumbuhan Obat 

N Battra 
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o 
Alkat 

Asetiawan 
(Tanjung Jati) 

Samsul Muin 
(Sumur Jaya) 

Azhar Efendi 
(Negeri Ratu 
Tenumbang) 

 

Muhammad Naib 
(Tulung 
Bamban) 

1. Kulit kepayang 
(Pangium 
edule) 

Daun jambu 
biji(Psidium 
guajava L) 

Batang anda 
ruang(Cordyline 
fruticosa L.) 

Rimpang 
temulawak(Curc
uma xanhorhiza) 

2. Akar pisang 
(Musaparadisia
ca) 
 

Daun tanduk 
menjangan 
(Pltycerium 
bifurcattum) 

Daun kumis 
kucing 
(Orthosiphon 
stamineus) 

Umbi bawang 
merah (Allium 
cepa L.) 

3. Akar alang-
alang 
(Impereta 
cylindrica L) 
 

Umbi singkong 
(Manihot 
utilissima) 

Daun pepaya 
(Carica papaya L.) 

Daun pegagan  
(Centela asiatica 
L.) 

4. Akar sirih 
(Piper betle L.) 

Daun putri 
malu(Mimosa 
pudica L.) 
 

Daun benalu 
(Loranthus sp) 

Umbi bawang 
putih (Allium 
sativum L) 

5.  Rimpang 
lengkuas 
(Alpina 
galanga L.) 

Rimpang kunyit 
(Curcuma longa 
L.) 

Rimpang kunyit 
(Curcuma longa 
L.) 

Daun cocor 
bebek 
(Kalanchoe 
pinnata) 

6. Daun senggani 
(Melastoma 
malabathricum 
L) 

Daun kumis 
kucing(Orthosip
hon stamineus) 

Air kelapa 
(Cocos nucifera L) 

Rimpang Banglai 
(Zingiber 
purpureum) 

7. Getah pisang 
(Musaparadisia
ca) 
 

Akar alang-
alang(Impereta 
cylindrica L) 

Daun menyansam 
(Mikania 
micratha) 

Rimpang jahe 
(Zingiber 
officinale) 

8. Air aren 
(Arenga 
pinnata) 

Akar jarak 
(Jatropha 
curcas) 

daun benalu 
mangga(Dendroph
thoe pentandra) 
 

Daun singkong 
(Manihot 
utilissima) 

9. Daun jarak 
(Jatropha 
curcas) 

Akar dan 
rimpang kencur  
(Kaemferia 
galanga) 

Batang keladi 
(Colocasia 
esculenta L) 

Daun cabe rawit 
(Capsicum 
frutescens) 

10
. 

Buah nanas 
(Ananas 

Daun kacang 
gelinyor 

Buah muda 
pepaya(Carica 

Daun pepaya 
(Carica papaya 



 
 

comosus L) (Canavalia 
gladiata) 

papaya L.) 
 

L.) 
 

11
. 

Air kelapa 
(Cocos 
nucifera L) 
 

Akar pinang 
(Areca catheru 
L.) 

Daun katuk 
(Sauropus 
androgynus L.) 

Daun sirih merah 
(Piper crocatum) 
 
 

12
. 

Rimpang serai 
(Cymbopogan 
citratus) 
 

Buah pinang 
(Areca catheru 
L.) 

Daun mahkota 
dewa(Phaleria 
macrocarpa) 

Daun juku 
ancing 
(Ageratum 
conyzoides) 

13
. 

Daun suji 
(Dracaena 
angustifolia) 

Daun puding 
anda ruang 
(Cordyline 
fruticosa L.) 
 

Daun jambu biji 
(Psidium guajava 
L) 

Akar jeruk nipis 
(Litris 
aurantiifolia) 

14
. 

Daun Kemangi 
(Ocimum 
citriodorum) 

Daun cabe 
rawit(Capsicum 
frutescens) 
 

Biji kemiri 
(Aleurites 
moluccana) 

Daun Jarak 
(Jatropha 
curcas) 

15
. 

Rimpang jahe 
(Zingiber 
officinale) 

Umbi bawang 
putih(Allium 
sativum L) 

Daun jarak 
(Jatropha curcas) 

Daun kumis 
kucing(Orthosip
hon stamineus) 
 

16
. 

Batang kelor 
(Moringa 
oliefera L. 

Umbi bawang 
merah(Allium 
cepa L.) 

Buah timun 
(Cucumis satious 
L.) 

Daun kumbang 
tali(Celosia 
argentea L) 

17
. 

Akar jerangau 
(Acorus 
calamus L.) 

Umbi bawang 
kucai(Allium 
tuberosum) 

Daun papitis  
(Drymoglossum 
piloselloides) 
 
 

 

18
. 

Daun pepaya 
(Carica papaya 
L.) 

Daun pisang  
(Musa 
paradisiaca) 

 
 
 
 

 

19
. 

Daun seruni 
(Chrysanthemu
m indicum L.) 
 

Akar dan 
rimpang 
jerangau 
(Acorus calamus 
L.) 
 
 

  



 
 

20
. 

 Akar lengkuas 
(Alpina galanga 
L.) 
 
 

  

21
. 

 Buah timun 
(Cucumis 
satious L.) 

  

Tumbuhan obat berdasarkan famili yang paling sering digunakan oleh 

battra yaitu tumbuhan dengan famili Zingiberaceae dengan persentase sitasi 

20,6% dan Euphorbiaceaea 9,5% kedua tumbuhan yang termasuk dalam famili 

ini paling banyak digunakan oleh battra karena mudah didapatkan. Hasil 

persentase sitasi keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.Tumbuhan Obat Berdasarkan Famili 

No Tumbuhan Obat 
(Famili) 

Frekuensi 
Sitasi 
(Np) 

Sitasi 
(%) 

(N=63) 
1. Zingiberaceae 13 20,6 
2. Euphorbiaceae 6 9,5 
3. Musaceae 4 6,3 
4. Lamiaceae 4 6,3 
5. Caricaceae 4 6,3 
6. Liliaceae 4 6,3 
7. Poaceae 3 4,8 
8. Arecaceae 3 4,8 
9. Acoraceae 3 4,8 
10. Myrtaceae 3 4,8 
11. Agavaceae 2 3,2 
12. Solonaceae 2 3,2 
13. Cucurbitaceae 2 3,2 
14. Apiaceae 2 3,2 

Keterangan : 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan obat berdasarkan Famili. 



 
 

Np  = Frekuensi Sitasi (Banyaknya penyebutan tumbuhan). 

N  = Jumlah keseluruhan ramuan obat. 

 

Hasil survei tumbuhan yang digunakan sebagai tumbuhan obat menunjukkan 

dari 30 famili tumbuhan obat yang termasuk penting sebanyak 14 famili yang 

digunakan oleh battra untuk ramuan yang berbeda-beda dengan persentase famili 

Zingiberaceae 20,6% dan Euphorbiaceaea 9,5%sedangkan 12 famili lainnya 

dibawah dari 9,5% (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3. Famili Tumbuhan Obat 

Bagian tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan obat terdiri dari batang, 

kulit batang, akar, buah, getah, rimpang dan daun dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Bagian tumbuhan obat yang digunakan 

No.  
Bagian yang digunakan 

Frekuensi  
Sitasi 
(Np) 

Sitasi 
(%) 

(N=63) 
1. Daun 26 41,3 
2. Akar 8 12,7 
3. Rimpang 7 11,1 
4. Umbi 4 6,3 
5. Buah 3 4,8 
6. Batang 2 3,2 
7. Air Buah 2 3,2 
8.  Kulit Batang 1 1,6 
9. Getah 1 1,6 
10. Biji 1 1,6 

Keterangan : 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan obat berdasarkan bagian tumbuhan. 

Np  = Frekuensi Sitasi (Banyaknya penyebutan tumbuhan). 

N  = Jumlah keseluruhan ramuan obat. 

 

Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai obat yaitu yang paling utama 

berupa daun 41,3%  lalu akar 12,7% dan rimpang 11,1% sedangkan bagian 

tumbuhan yang lain seperti buah, batang, kulit batang, getah, umbi, air buah dan 

biji dibawah 11,1% (Gambar 4). 



 
 

 

Gambar 4. Bagian tumbuhan yang digunakan 

 

Tumbuhan yang digunakan battra untuk pengobatan didapatkan dari 

pekarangan, hutan, kebun, dan pasar. Hasil survei sumber(habitat)tumbuhan obat 

dapat dilihat padaTabel 8. 

Tabel 8. Habitat Tumbuhan Obat 

No. Habitat 
Frekuensi 

Sitasi 
(Np) 

Sitasi 
(%) 

(N=63) 
1. Kebun 27 42,8 

2. Pekarangan 15 23,8 

3. Hutan 7 11,1 

4. Pasar 5 7,9 

Keterangan : 

Sitasi = Tingkat keseringan tumbuhan obat berdasarkan Habitat Tumbuhan. 
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Np  = Frekuensi Sitasi (Banyaknya penyebutan tumbuhan). 

N  = Jumlah keseluruhan ramuan obat. 

Persentase sumber habitat tumbuhan obat yang paling banyak yaitu di 

kebun dengan sitasi 42,8%. (Gambar 5). 

 

Gambar 5. Sumber (Habitat) Tumbuhan Obat  

 

Nilai penting dapat dihitung dengan rumus Np/N x 100% dimana 

(Np=frekuensi sitasi, N=jumlah keseluruhan ramuan obat) dan Fidelitas level 

dihitung dengan rumus Np/N x 100% dimana (Np=Jumlah informan yang 

menyebutkan suatu jenis tumbuhan untuk pengobatan tertentu, N=jumlah 

informan yang menyebutkan suatu jenis tumbuhan untuk pengobatan apapun). 
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat 63 ramuan obat yang diramu oleh 

battra untuk menyembuhkan 43 penyakit, dari 50 spesies tumbuhan terdapat 18 

spesies tumbuhan obat yang dianggap populer atau efektif karena digunakan 

untuk beberapa ramuan yang dijadikan sebagai obat. Hasil persentase nilai penting 

spesies tumbuhan berkisar 3,2-6,3%. Nilai fidelitas level tumbuhan obat dengan 

persentase yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar 25-50%. 

Hasil data yang didapatkan bahwa persentase tanaman jarak (Jatropha 

curcas) 6,3% disitasi (tumbuhan yang digunakan) kedalam empat ramuan 

dengantingkat keefektifan25%untuk empat penyakit. Hal ini menunjukkan bahwa 

tanaman ini memiliki tingkat efektifitas dalam pengobatan penyakit karena dari 

keseluruhan tumbuhan yang didapat hanya tanaman jarak yang dimanfaatkan oleh 

keempat battra sebagai ramuan obat meskipun untuk penyakit yang berbeda-

beda.Data persentase dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9.Nilai Penting dan Fidelitas Level tumbuhan obat. 

No Famili Nama Lokal Dan 
Ilmiah 

Nilai 

Penting 
Pengobatan 

 

Fidelita

s Level 

(%) 

 

1. 

Euphorbiaceae 

1. Jarak  
(Jatropha curcas) 6,3 

 

Panas Dalam 25 

Sariawan 25 

Campak  25 



 
 

Mencret anak 25 

2. Singkong  
(Manihot 
utilissima) 3,2 

Kelenjar Getah 
Bening 
 

50 

Sakit Telinga  50 

2.  

Zingiberaceae 

1. Jahe  
(Zingeber 
officinale) 

4,8 

Sakit Kepala 
 

50 

Lemah 
syahwat 
 

50 

Terkena racun 50 

2. Lengkuas  
(Alpina galanga L.) 

3,2 

Migran 50 

Demam 
 

50 

Sakit Kepala 50 

3. Kunyit  
(Curcuma longa 
 L.) 4,8 

Diare  50 

Demam 50 

Sakit mata 50 

3. 

Poaceae 

1.Alang- Alang 
(Impereta 
cylindrica L) 4,8 

Migran 50 

Mencret anak 50 

Demam 50 

4. 
Agavaceae 

1.Puding Anda 
Ruang (Cordyline 
fruticosa L.) 

3,2 
Cacar 
 

50 

Maag  50 

5. 

Arecaceae 

1. Kelapa 
(Cocos nucifera L) 4,8 

Panas dalam 50 

Asam urat 50 

Tetanus  50 

6. 
Solonaceae 

1.Cabe Rawit 
(Capsicum 
frutescens) 

3,2 
Sakit Perut 50 

Sakit telinga 50 

7. 
Liliaceae 

1. Bawang Merah  
(Allium cepa L.) 4,8 

Sakit Perut 50 

Patah Tulang 50 



 
 

Demam 50 

2. Bawang Putih 
(Allium sativum L) 

4,8 

Sakit Perut 50 

Patah Tulang 50 

Asma 50 

8. 

Musaceae 

1.Pisang 
(Musa paradisiaca) 

6,3 

Luka Bakar 50 

Sakit Perut 50 

Radang 
tenggorokkan 

50 

Luka gores 50 

9. 

Lamiaceae 

1. Kumis Kucing 
(Orthosiphon 
stamineus) 6,3 

Tipes 50 

Ambien  50 

Malaria 50 

Sakit pinggang 50 

10. 
Cucurbitaceae 

1.Timun  
(Cucumis satious 
L.) 

3,2 
Darah tinggi 50 

Busung  50 

11. 

Myrtaceae 

1.Jambu Biji 
(Psidium guajava 
L) 4,8 

Ginjal 50 

Diare  50 

Diabetes  50 

12. 

Acoraceae 

1.Jerangau 
(Acorus calamus 
L.) 4,8 

Sakit Kepala 50 

 Demam 50 

Tipes 50 

13. 

Caricaceae 

1.Pepaya 
(Carica papaya L.) 

6,3 

Ambien 33,3 

menggigil  33,3 

Maag  33,3 

Sakit Perut 33,3 

 



 
 

Hasil penelitian yang didapatkan tercatat 50 spesies tumbuhan dari 30 

famili yang dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional yang digunakan oleh 

masyarakat setempat. Tumbuhan obat ini umumnya merupakan tumbuhan liar 

yang terdapat pada hutan sekitar, kebun, namun ada juga sebagian tumbuhan yang 

sengaja di tanam sendiri di pekarangan rumah ataupun tumbuhan yang dibeli di 

pasar.Tumbuhan yang didapatkan  berdasarkan apa yang digunakan battra untuk 

digunakan sebagai ramuan obat, ramuan obat digunakan oleh battra untuk 

mengobati penyakit masyarakat setempat maupun masyarakat luar daerah. Berikut 

hasil dari keseluruhan tumbuhan obat, berdasarkan gambar tumbuhan, nama lokal, 

nama ilmiah, klasifikasi, cara penggunaan, bagian tumbuhan, kegunaan dan 

kandungan yang terdapat pada tumbuhan  yang diperoleh padaTabel 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penyakit yang paling sering di obati yaitu Sakit Perut, Maag dan Sakit 

Mata. 

2. P embuatan ramuan yang paling sering digunakan  direbus lalu diminum. 

3. Penelitian mendapatkan 50 spesies tumbuhan obat dari 30 famili. 

Tumbuhan obat berdasarkan famili yang paling banyak digunakan yaitu 

Zingiberaceae dan Euphorbiaceae bagian tumbuhan yang paling banyak 

digunakan yaitu daun. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memberi saran yaitu : 

1. Dilakukan pelestarian pemanfaatan tumbuhan obat di Pesisir Selatan 

dengan penyuluhan budidaya tumbuhan obat agar tetap dapat 

dimanfaatkan terus menerus. 

2. Mahasiswa atau perguruan tinggi melalukan penelitian secara 

berkelanjutan sebagai pengembangan sumber daya lokal. 
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LAMPIRAN  
  



 
 

Panduan Wawancara Tokoh Masyarakat 

 

Tanggal Wawancara :  

Waktu Wawancara :  

 

A. Pendahuluan 

Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan  

B. Biodata Informan 

Nama Lengkap  :                

Tempat dan Tanggal Lahir: 

Umur  : .............tahun 

Jenis Kelamin  :        Laki-laki             Perempuan 

Status   :        Belum Menikah       Menikah      Cerai 

Suku  :        Lampung 

Alamat Lengkap  :  

RT/RW  : 
Desa  : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Provinsi  : 

Pekerjaan  :  

Pendidikan  : 

Agama  :  

Nama Orang Tua 
Ayah  : 
Ibu  : 

Suku Orang Tua    
Ayah  : 
Ibu  : 

Umur Orang Tua  
Ayah   : 
Ibu  : 



 
 

Quisioner49 

1. Apakah di Desa ini masih ada pengobatan tradisional ? 

        Ya      Tidak 

              

 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang melakukan pengobatan 

tradisional dan yang masih menggunakan pengobatan tradisional ? 

         Ya               Tidak 

Penjelasan : 

 

 

 

3. Bagaimana eksistensi pengobatan tradisional menurut Bapak/Ibu di desa ini 

? 

Penjelasan : 

 

 

 

4. Bentuk-bentuk pengobatan tradisional yang Bapak/Ibu ketahui di desa ini 

Penjelasan : 

 

 

 

5. Apakah Bapak/Ibu percaya dengan pengobatan tradisional tersebut ? 

Penjelasan : 

                                                             
49Moh. Riyan Basofi. Pengobatan Tradisional Oleh dukun Pada masyarakat Suku 

Tengger Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. “Skripsi Online”, Universitas Jember. 
(Jember) 



 
 

 

 

6. Apakah Bapak/Ibu pernah menjadi pasien dari battra atau melakukan 

pengobatan tradisional. Jika Ya apa alasan Bapak/Ibu memilih pengobatan 

tradisional ? 

Penjelasan : 

 

Catatan 

1. Panduan wawancara ini sangat memungkinkan berkembang sewaktu 

penelitian berlangsung, tergantung sejauh mana informasi yang ingin 

didapatkan oleh peneliti. 

2. Bahasa yang digunakan ketika wawancara berlangsung harus mudah 

dipahami dan tidak terpaku pada panduan wawancara ini. 

3. Panduan wawancara ini berfungsi sebagai petunjuk arah selama 

wawancara berlangsung. 

 

 

 

  



 
 

Panduan Wawancara Battra 

 

Tanggal Wawancara :  

Waktu Wawancara :  

 

C. Pendahuluan 

Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan  

D. Biodata Informan 

Nama Lengkap  :                

Tempat dan Tanggal Lahir: 

Umur  : .............tahun 

Jenis Kelamin  :         Laki-laki              Perempuan 

Status   :         Belum Menikah         Menikah              Cerai 

Suku  :         Lampung 

Alamat Lengkap  :  

RT/RW  : 
Desa  : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Provinsi  : 

Pekerjaan  :  

Pendidikan  : 

Agama  :  

Nama Orang Tua 
Ayah  : 
Ibu  : 

Suku Orang Tua    
Ayah  : 
Ibu  : 

Umur Orang Tua  
Ayah   : 
Ibu  : 



 
 

Quisioner 

1. Apakah Battra mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang 

pengobatan tradisional yang menggunakan tumbuhan obat ? 

         Ya               Tidak 

 

2. Bagaimana Battra mendapatkan keahlian/pengetahuan melakukan 

pengobatan tradisional ? 

Kakek/Nenek                 Orang Tua                            Keluarga 

Teman      Pengalaman              Lainnya... 

3. Berapa tahun Battra telah memiliki keahlian/pengetahuan tersebut ? 

          Tahun 

 

6. Apakah informan menggunakan metode pengobatan selain ramuan 

tumbuhan obat?   

   Ya               Tidak 

a. Akupuntur 

b. Pijat  

c. Terapi spritual 

d. Supranatural 

e. Terapi patah tulang 

f. Lainnya... 

 

 

7. Apakah ada syarat tertentu dalam pengobatan yang akan dilakukan ? 

Penjelasan : 

 

 



 
 

8. Peralatan yang dibutuhkan dan digunakan dalam pengobatan ? 

Penjelasan : 

 

 

9. Jumlah pasien atau masyarakat yang memanfaatkan pengobatan 

tradisional?  

         Orang 

 

10. Pasien atau masyarakat yang berobat berasal dari satu suku atau suku lain? 

Penjelasan : 

 

 

11. Bagaimana cara mendapatkan tumbuhan yang akan digunakan dalam 

pengobatan ? 

         Menanam Tumbuhan         Hutan 

         Membeli           Lainnya... 

Penjelasan : 

 

 

12. Apakah informan memiliki penerus ? 

Penjelasan : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabel berisi rincian tentang Jenis-Jenis Penyakit, Jenis-Jenis Ramuan Tumbuhan 
Obat, Cara Pengobatan Dan Jenis Tumbuhan Obat.50 
LAMPIRAN I 

Jenis-jenis penyakit 

Kode Nama Penyakit Definisi 

1   

 

2   

 

3   

 

4   

 

5   

 

6 

 

  

Dst... 
                                                             

50 Selamet Wahyono. Et.al,  Pedoman Pengumpulan Data Eksplorasi Pengetahuan Lokal 
Etnomedisin  Dan Tumbuhan ObatBerbasis Komunitas Di Indonesia, (Kementerian Kesehatan RI 
Badan Penelitian Dan Kesehatan Balai Besar Litbang Tanaman Obat Dan Obat Tradisional 
Ristoja, 2015). h.3-29. 



 
 

LAMPIRAN II 

Jenis-jenis ramuan dan cara pengobatan 

Kode ramuan  

Nama ramuan  

Cara pengelolaan  

 

 

 

 

Cara pemakaian a. Dalam 

b. Luar 

c. Hirup 

d. Lainnya..... 

 

Frekuensi 

pengobatan 

a. 1x sehari 

b. 2x sehari 

c. 3x sehari 

d. Lainnya..... 

 

Lama pengobatan a. Seminggu  

b. Sebulan 

c. Lainnya.....  

 

 



 
 

LAMPIRAN III 

Tumbuhan Obat 

Kode Nama TO Bagian TO Takaran TO Asal TO 

Lokal Ilmiah 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Dst... 



 
 

1. Dari Tumbuhan obat yang digunakan, apakakah ada yang sulit diperoleh? 

Ya/ Tidak (maksimal 3 TO) 

Nama lokal 

TO 

Alasan sulit 

diperoleh 

Sejak kapan TO 

sulit diperoleh 

Apakah usaha 

Untuk melestarikan 

TO 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Apakah ada persyaratan khusus dalam pengambilan Tumbuhan Obat? 

Ya/ Tidak (maksimal 3 TO) 

Nama lokal TO Bagaimana persyaratan TO tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Panduan Wawancara Pasien 

 

Tanggal Wawancara :  

Waktu Wawancara :  

 

E. Pendahuluan 

Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan  

F. Biodata Informan 

Nama Lengkap  :                

Tempat dan Tanggal Lahir: 

Umur  : .............tahun 

Jenis Kelamin  :         Laki-laki               Perempuan 

Status   :         Belum Menikah         Menikah              Cerai 

Suku  :         Lampung 

Alamat Lengkap  :  

RT/RW  : 
Desa  : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Provinsi  : 

Pekerjaan  :  

Pendidikan  : 

Agama  :  

Nama Orang Tua 
Ayah  : 
Ibu  : 

Suku Orang Tua    
Ayah  : 
Ibu  : 

Umur Orang Tua  
Ayah   : 
Ibu  : 



 
 

Quisioner 

1. Alasan Pasien memilih datang ke pengobatan tradisional ? 

Penjelasan : 

 

 

2. Bagaimana pendapat pasien setelah berobat menggunakan pengobatan 

tradisional ? 

Penjelasan : 

 

 

3. Bentuk pengobatan tradisonal yang dilakukan battra saat mengobati 

pasien?  

Penjelasan : 

 

 

4. Kondisi yang dirasakan pasien sebelum dan setelah berobat menggunakan 

pengobatan tradisional ? 

Penjelasan : 

 

5. Penyakit apa yang pasien derita saat berobat ke pengobatan tradisional dan 

berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengobatan ? 

Penjelasan : 

 

 

 

 

 



 
 

Panduan Wawancara Masyarakat 

 

Tanggal Wawancara :  

Waktu Wawancara :  

 

G. Pendahuluan 

Memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan  

H. Biodata Informan 

Nama Lengkap  :                

Tempat dan Tanggal Lahir: 

Umur  : .............tahun 

Jenis Kelamin  :         Laki-laki              Perempuan 

Status   :        Belum Menikah          Menikah              Cerai 

Suku  :        Lampung 

Alamat Lengkap  :  

RT/RW  : 
Desa  : 
Kecamatan : 
Kabupaten : 
Provinsi  : 

Pekerjaan  :  

Pendidikan  : 

Agama  :  

Nama Orang Tua 
Ayah  : 
Ibu  : 

Suku Orang Tua    
Ayah  : 
Ibu  : 

Umur Orang Tua  
Ayah   : 
Ibu  : 



 
 

Quisioner 

7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ada pengobatan tradisional di desa ini ? 

        Ya                    Tidak 

 

8. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa yang melakukan pengobatan 

tradisional dan yang masih menggunakan pengobatan tradisional ? 

        Ya       Tidak 

Penjelasan : 

 

 

9. Bagaimana eksistensi pengobatan tradisional menurut Bapak/Ibu di desa 

ini ? 

Penjelasan : 

 

 

10. Bentuk-bentuk pengobatan tradisional yang Bapak/Ibu ketahui di desa ini  

Penjelasan : 

 

 

11. Apakah Bapak/Ibu percaya dengan pengobatan tradisional tersebut ? 

Penjelasan : 

 

 

12. Apakah Bapak/Ibu pernah menjadi pasien dari battra atau melakukan 

pengobatan tradisional. Jika Ya apa alasan Bapak/Ibu memilih pengobatan 

tradisional ? 

Penjelasan : 

 



 
 

Nama-Nama Informan 

No Nama Jenis 
kelamin Usia Pendidikan Pekerjaan alamat 

1.  Bambang 
Irawan  

L 35 D3 Pns / Peratin Tulung 
Bamban 

2.  Muhammad 
Naib 

L 67 SMA Wiraswasta/
Battra 

T. Bamban 

3. Bazwan  L 41 SD Buruh Tani T. Bamban 
4. Sri Yanti P 51 SD Ibu RT T. Bamban 
5. Rustam  L 54 SLTA Wiraswasta T. Bamban 
6. Zaidan  L 45 SD Buruh 

Harian 
T. Bamban 

7. Zakir L 45 SD Wiraswasta T. Bamban 
8. Pratakwa L 56 SD Buruh Tani T. Bamban 
9. Firmansyah L 54 SMP Petani T. Bamban 
10. Meliyana P 50 SD Petani T. Bamban 
11.  Asqolani L 48 SLTA Wiraswasta T. Bamban 
12.  Nurhasanah P 56 SD Petani T. Bamban 
13. Sahrun L 54 SD Petani T. Bamban 
14. M.Ridwan  L 51 SD Buruh Tani T. Bamban 
15. Sapron Yosep L 42 SMA Wiraswasta/ 

Peratin 
Tenumbang 

16. Azhar Efendi L 50 SD Petani/ 
Battra 

Tenumbang 

17. Desi Malinda P 60 SD Ibu RT Tenumbang 
18. Khoiriyah P 43 SD Wiraswasta Tenumbang 
9. Joni Edison L 40 SMA Wiraswasta Tenumbang 
20. Sahrial L 56 SD Buruh Tani Tenumbang 
21.  Nur Narina P 53 SD Petani Tenumbang 
22.  Mat Yusup L 48 SLTA Wiraswasta Tenumbang 
23. Samsidar L 54 SLTA Wiraswasta Tenumbang 
24. Sukardi L 56 SD Buruh Tani Tenumbang 
25. Wijaya L 44 SD Buruh Tani Tenumbang 
26. Suparman L 54 SD Petani Tenumbang 
27. Jeka Nanda L 50 SD Petani Tenumbang 
28. Nuraini P 46 SD Wiraswasta Tenumbang 
29. Sunanti P 50 SD Wiraswasta Tenumbang 
30. Laila P 52 SD Petani Tenumbang 
31.  Hapzon Ain L 52 SLTA Petani/ 

Peratin 
Sumur Jaya 

32.  Samsul Muin L 66 SMP Petani/ 
Battra 

Sumur Jaya 

33. Dedi Sopiawan L 40 SD Wiraswasta Sumur Jaya 
34. Alimudin  L 47 SD Petani Sumur Jaya 
35. Heliyana P 43 SD Petani Sumur Jaya 



 
 

36. Niswan L 42 SD Petani Sumur Jaya 
37. Mulyani P 54 SD Petani Sumur Jaya 
38. Nuryani P 51 SD Petani Sumur Jaya 
39. Adriyansah L 40 SD Wiraswasta Sumur Jaya 
40. Maryani P 58 SD Petani Sumur Jaya 
41.  M. Zikri L 54 SLTA Wiraswasta Sumur Jaya 
42.  Sutaili L 49 SD Buruh Tani Sumur Jaya 
43. Mat Kori L 48 SD Buruh Tani Sumur Jaya 
44. Siti Kemala P 54 SD Ibu RT Sumur Jaya 
45. Firmansyah L 49 SD Buruh Tani Sumur Jaya 
46. Rohmah P 52 SD Wiraswasta Sumur Jaya 
47. Ihsan L 45 SLTA Petani/ 

Peratin 
Tanjung Jati 

48. Alakat 
Asetiawan 

L 40 SMA Petani/ 
Battra 

Tanjung Jati 

49. Zahrida P 40 SD Ibu RT Tanjung Jati 
50. M. Sukri L 41 SD Petani Tanjung Jati 
51 Hasnan L 47 SD Petani Tanjung Jati 
52 M.Rido L 53 SLTA Wiraswasta Tanjung Jati 
53 Pulung L 40 SLTA Wiraswasta Tanjung Jati 
54 Hanifah P 54 SD Petani Tanjung Jati 
55 Zailani L 52 SD Petani Tanjung Jati 
56 Zakuron L 49 SD Petani Tanjung Jati 
57 M.Niswan L 49 SD Petani Tanjung Jati 
58. Rohayni P 41 SD Petani Tanjung Jati 
59. Afrizal L 53 SD Petani Tanjung Jati 
60. Sarifudin L 45 SMP Wiraswasta Tanjung Jati 
61. Maryani P 53 SD Petani Tanjung Jati 
62. M.saiful L 55 SD Buruh Tani Tanjung Jati 
63. Matwan L 45 SD Wiraswasta Tanjung Jati 
64. Rosdina P 51 SD wiraswasta Tanjung Jati 
 

 

 

 

  



 
 

3. RAMUAN OBAT DAN CARA PENGOLAHANNYA  

   
Direbus                                                                Dikikis 
 

   
Diremat-remat                                                      Diparut 
 

      
Dibakar                                                               Digiling atau ditumbuk                                        
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4. CARA PENGGOBATAN 

 

Ditempel atau dibalur atau dioles 

 

Dipijat 



 
 

 

Diminum 

LOKASI PENELITIAN  
 
1. TANJUNG JATI 

 
 

2. SUMUR JAYA 

 



 
 

 
3. NEGERI RATU TENUMBANG 

 
4.TULUNG BAMBAN 

 
INFORMAN TOKOH MASYARAKAT 
 
 

1. TANJUNG JATI 

 
 
 
 
2.SUMUR JAYA    3.TULUNG BAMBAN 



 
 

     
 
 
 

4.NEGERI RATU TENUMBANG 

 
 
 
 

INFORMAN BATTRA 
 

   
 
     
 



 
 

    
 

   

  
 
INFORMAN PASIEN DAN MASYARAKAT 
 

   



 
 

 

    
 

    
  

    
 

     



 
 

  

    
 

     
 

     
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


