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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, penggunaan telepon genggam atau handphone semakin pesat. 

Maraknya penggunaan handphone semakin memicu berkembangnya aplikasi 

didalam handphone tersebut. Karena berkembangnya aplikasi, jenis handphone 

smartphone pun sedang marak digandrungi oleh masyarakat. Smartphone 

merupakan istilah yang lebih advance daripada handphone pada umumnya. 

Sebagian besar masyarakat menggunakan smartphone yang bersistem 

operasi android. Aplikasi-aplikasi di dalam android relatif mudah digunakan oleh 

semua kalangan. Karena fitur-fitur yang sangat sederhana sehingga lebih cepat 

dalam hal penggunaan. Selain itu, aplikasi android juga open source (gratis) 

sehingga banyak orang dapat membuat aplikasi sendiri dan mengunduhnya tanpa 

biaya. Aplikasi android juga dapat digunakan untuk berinteraksi sesama 

handphone lainnya dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk setiap 

orang. 

Dengan aktifitas yang kian padat menyebabkan setiap orang mempunyai 

mobilitas yang tinggi. Dalam perkembangan jaman yang semakin canggih ini 

setiap orang pasti memerlukan sebuah informasi yang lebih cepat pula. Tak 

terkecuali seperti membaca buku ataupun koran. Sekarang sudah banyak sekali 

portal berita online yang bisa diakses dimanapun dan kapun. Disamping itu harus 

juga memperhatikan faktor kesehatan karena dengan mobilitas yang tinggi harus 

mempunyai fisik yang sehat juga. Banyak sekali cara yang digunakan untuk 

menjaga kesehatan seperti meminum ramuan obat herbal. Obat herbal ini bisa 

ditanam di pekarangan rumah menjadi apotek hidup.  

Apotek hidup merupakan sebuah metode pemanfaatan lahan atau tanah di 

pekarangan rumah untuk ditanami berbagai jenis tanaman obat-obatan yang bisa 

digunakan untuk keperluan sehari-hari. Salah satu faktor yang mendasari 

penanaman obat di lahan rumah adalah semakin banyaknya tanaman obat yang 

terbukti lebih ampuh dan aman untuk mengobati berbagai penyakit daripada obat-

obatan buatan pabrik. Oleh sebab itu, sebagian orang lebih memilih 
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mengkonsumsi obat-obatan tradisional. Budidaya tanaman obat di rumah sendiri 

dapat menujang kebutuhan tanaman herbal sebagai obat sehari-hari. Selain dapat 

menjadi persedian obat sendiri yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan bisa langsung 

diambil, apotek hidup juga dapat memperindah pekarangan rumah [13] 

Banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan menanam tanaman obat 

keluarga (toga) di pekarangan rumah. Perawatannya juga tidak membutuhkan 

biaya dan waktu yang banyak. Tanaman obat umumnya lebih tahan menghadapi 

serangan penyakit tanaman dibandingkan dengan jenis tanaman lain, seperti 

tanaman hias atau yang lainnya. Sebab, pada tanaman obat mengandung zat alami 

yang dapat mengatasi berbagai serangan hama. Jadi, tidak perlu memberikan 

pestisida [13]. 

Seiring pengetahuan masyarakat mengenai khasiat tanaman herbal kiat 

luas dan berbagai fakta keampuhan tanaman herbal dalam mengobati berbagai 

jenis penyakit, tanaman herbal kembali menjadi pilihan dalam pengobatan [9] 

Selain itu, pengobatan dengan menggunakan tanaman herbal mudah 

ditemukan disekitar kita. Berbagai tanaman herbal berkhasiat tersebar melimpah 

hampir di bumi nusantara. Populasinya pun tak pernah habis. Tanaman herbal bisa 

ditemukan tumbuh liar di ladang persawahan, kebun maupun pinggir jalan 

sehingga orang bisa mengambil secara bebas tanpa harus mengeluarkan biaya. Di 

samping itu, tanaman herbal juga dapat dikembangkan sendiri di rumah [13].  

Penulis memilih media android dikarenakan saat ini android merupakan 

salah satu sistem operasi mobile yang banyak digunakan pada smartphone dan 

tablet. International Data Corporation melakukan survey pada kuartal kedua 

tahun 2012 dengan mememperoleh hasil sebagai berikut, android menguasai pasar 

dengan jumlah penjualan mencapai 68,1% selanjutnya iOS 16,9%, Blackberry 

4,8%, Symbian 4,4%, windows phone 7/windows mobile 3,5% dan sisanya 2,4% 

untuk lainnya. Dengan demikian aplikasi berbasis android akan lebih mudah 

diakses dan lebih cepat dikenal, dan akhirnya dapat berguna bagi kalangan muda 

khususnya [11]. 
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1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan. Bagaimana cara merancang aplikasi toga (tanaman obat keluarga) 

pada platform android serta merancang sistem pakar pada aplikasi ini. 

 

1.3.  Tujuan Masalah 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

adalah untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan sebagai media 

informasi tentang tanaman obat keluarga. 

 

1.4.  Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah yang dicakup dalam pengerjaan Tugas Akhir ini, 

adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini hanya bisa digunakan pada platform android saja. 

2. Aplikasi ini bersifat online atau membutuhkan koneksi internet untuk 

menggunakannya. 

3. Pada menu kombinasi hanya bisa memilih 2 tanaman saja. 

 

1.5.  Metodologi Penelitian 

1. Study Kepustakaan 

Studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku referensi yang 

berhubungan dengan Android dan Toga untuk membantu dalam 

pembuatan Aplikasi Toga Berbasis Android. Selain itu juga 

mempelajari web-web referensi dan juga buku seputar hal yang sama 

untuk membantu dalam penyajian informasi yang akan ditampilkan. 

2. Analisis Sistem 

Menganalisa kebutuhan sistem dan mengidentifikasi kebutuhan 

informasi berdasarkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan. 
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3. Desain 

- Tanaman toga berisi tentang berisi tentang info tanaman, 

klasifikasi tanaman, kandungan tanaman dan khasiat tanaman. 

- Bahan dan ramuan obat herbal berisi tentang nama penyakit, gejala 

penyakit, bahan-bahan obat, cara meracik dan dosis obat. 

- Kombinasi berisi tentang tanaman yang bisa dikombinasi dengan 

tanaman lain sehingga dapat membuat sebuah obat herbal. 

- About berisi tentang penjelasan program aplikasi. 

4. Implementasi 

Mengimplementasi Aplikasi yang akan dikembangkan agar sesuai 

dengan yang diharapkan. 

5. Pengujian 

Setelah implementasi sistem, selanjutnya dilakukan pengujian untuk 

mendapatkan aplikasi yang benar-benar valid dan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodelogi, dan sistematika penulisan Tugas 

Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang teori-teori yang 

menunjang pembutan Aplikasi TOGA (Tanaman Obat Keluarga) 

Berbasis Android. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis perancangan sistem aplikasi, use 

case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram 

tentang aplikasi yang akan dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI 

Bab ini akan dijelaskan hasil implemetasi dan perancangan yang 

telah dibuat sebelumnya.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari program yang telah dibuat 

dan saran bagi penulis untuk mengembangkan lagi aplikasi yang 

telah dibuat. 


