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Indonesia merupakan Negara yang kaya akan tumbuhan obat sehingga nenek moyang bangsa 

kita telah mampu mengisi masalah kesehatan dengan pengetahuan yang sederhana, berbagai 

macam perawatan dilakukan dengan pemanfaatan ramuan dari tumbuh-tumbuhan tertentu. 

Pemanfaatan tumbuhan banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaaan. Masalah bagi peminat 

tumbuhan obat adalah kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai berbagai jenis tumbuhan 

yang bermanfaat untuk perawatan tubuh. Usaha yang dilakukan adalah dengan adanya 

penelitian-penelitian tentang pemanfaatan tumbuhan obat di masyarakat pedesaan, sehingga 

manfaat praktis dari penelitian ini adalah mengungkap pengetahuan dan keterampilan 

masyarakat lokal.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan 

sifat populasi daerah tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku 

perawatan tubuh yang menggunakan tumbuhan di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten 

Dompu NTB. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pelaku perawatan tubuh 

yang menggunakan tumbuhan di Desa Ranggo Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu NTB. 

Sampel diambil secara Accidental sampling. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1) Jenis Perawatan tubuh 2) Jenis tumbuhan tunggal 3) Cara pemanfaatan jenis tumbuhan 

tunggal 4) Jenis-jenis ramuan 5) Cara pemanfaatan ramuan 6) Bahan non tumbuhan 7) Cara 

pemanfaatan bahan non tumbuhan 8) Manfaat tumbuhan 9) Dukungan kelembagaan 10) 

Konsepsi budaya yang menyertai dalam perawatan tubuh di Desa Ranggo Kecamatan Pajo 

Kabupaten Dompu.. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data 

kualitatif dan kuantitatif (persentase).  

Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisis data penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan hasil penelitian yaitu 1) Jenis Tumbuhan yang digunakan dalam perawatan tubuh 

(90,58%), 2) Penggunaan bahan non tumbuhan (53, 84%), 3) Peran kelembagaan formal dan nor 

formal (20%), 4) Konsepsi budaya yang melatar belakangi perawatan tubuh (71,42%). 

Sedangkan hal yang kurang mendukung adalah peran kelembagaan formal dan non formal yang 

masih sangat minim.  

 


