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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi telepon seluler sangatlah pesat. Hampir semua 

orang telah memilikinya. Telepon seluler telah berubah menjadi salah satu 

perangkat multi fungsi, salah satunya yang sering digunakan sekarang ini adalah 

untuk menjalankan aplikasi–aplikasi mobile sebagai media untuk mengakses dan 

mengolah informasi. Perkembangan aplikasi mobile didukung dengan semakin 

berkembangnya bahasa pemrograman, salah satu bahasa pemrograman mobile 

yang banyak digunakan adalah javascript. Aplikasi Mobile adalah sebuah aplikasi 

yang memungkinkan Anda melakukan mobilitas dengan menggunakan 

perlengkapan seperti PDA (Personal digital assistant), telepon seluler atau 

Handphone. Dengan menggunakan aplikasi mobile, Anda dapat dengan mudah 

melakukan berbagai macam aktifitas mulai dari hiburan, berjualan, belajar, 

mengerjakan pekerjaan kantor, browsing, kesehatan dan lain sebagainya. 

Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga, kalau tubuh kita tidak  

sehat maka kita mengerjakan sesuatu akan terkendala maka dari itu kita harus 

menjaga tubuh kita. Akan tetapi sekuat kita berusaha untuk menjaga kesehatan 

terkadang sakit akan datang juga. Ketika sakit kita membutuhkan obat untuk 

menyembuhkan, di era modern saat ini kita telah banyak mengenal berbagai 

macam obat obatan. Mulai dari obat kimia dan herbal, obat kimia berasal dari 

bahan kimia sedangkan obat herbal biasanya berasal dari tanaman. Tanaman obat 

sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan. Tanaman obat dapat dijadikan 

alternatif bahan pengobatan yang murah dan efisien. Selain itu, tanaman obat juga 

relatif lebih aman karena bersifat alami. Tanaman obat tercatat memiliki efek 

samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan obat-obatan yang diformulasikan 

dengan proses kimia. Kita mungkin telah mengenal berbagai khasiat tanaman 

obat, tetapi tidak semua dari kita tahu tanaman apa saja yang dapat digunakan 

sebagai obat dan cara mengolahnya. 

Berdasarkan pemikiran di atas peneliti mencoba untuk membuat aplikasi 

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CEAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FPersonal_digital_assistant&rct=j&q=pda&ei=xt51TofzHpCyrAflwei_Aw&usg=AFQjCNGc6b4ZWEgKjL_q55cUVU_2GQGIsQ&cad=rja
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yang berguna untuk memberikan informasi mengenai jenis-jenis tanaman obat, 

khasiat, dan cara mengolahnya, yang dapat diakses melalui media mobile atau 

telepon selular. Sehingga diharapkan kebutuhan informasi tentang obat dan 

kesehatan dapat lebih terpenuhi. 

Dari konsep pemikiran di atas maka judul penelitian ini adalah, “Desain 

dan Implementasi Sistem Informasi Tanaman Obat Herbal Berbasis Android”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah : 

Bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem informasi tanaman obat 

berbasis android sebagai sumber informasi tentang obat-obatan herbal ? 

 

1.3 Tujuan  

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah merangcang aplikasi sistem informasi tanaman obat berbasis  android 

sebagai sumber informasi tentang obat-obatan herbal. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi ini, diberikan batasan – batasan tertentu agar 

tidak menyimpang dari maksud dan tujuan rancangan dan pembuatanya. Karena 

itu batasan masalah tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat di jalankan pada smartphone berbasis android. 

2. Aplikasi ini berbasis android. 

3. Penyakit yang dibahas : sakit batu ginjal, kencing batu, batu empedu, kencing 

manis, kencing nanah, syphilis, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, 

kurang darah, sakit jantung, kejang jantung, sakit liver, sakit limpa, sakit 

kuning, sakit paru-paru, sesak napas, tuberculose (TBC), batuk rejan, tifus, 

tetanus, demam berdarah, amandel, polip, difteri, gondong, radang anak 

telinga, kanker, usus buntu, radang usus, panas dalam, sembelit, busung lapar, 

perut keras, muntaber, (kolera) disentri, maag, melancarkan pencernaan, perut 

kembung, ambien, wasir kering, mejan, keracunan, rheumatic. 
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4. Obat herbal yang di bahas adalah : adas, adem ati, anjeran, akar manis, akar 

wangi, alang-alang,alpukat, andong, angsana, anting-anting, ayang-ayang, apel, 

aren, asam jawa, awar-awar, bandotan, bangle, baru cina, bawang merah, 

bawang putih, bayam, bayam duri, blimbing asam, blimbing manis, blimbing 

wuluh, bluntas, benalu, beringin, bidara laut, bidara upas, biduri, bligu, blustu, 

borosco, brojo lintang, brokoli, brotowali, buah makasar, buah nona, buncis, 

bunga kenop, bunga matahari, bunga pagoda, bunga pukul delapan, bunga 

tasbih, bungle, bungur. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Untuk mendukung pembuatan aplikasi desain dan implementasi sistem 

insformasi tanaman obat herbal berbasis android penulis melakukan pengumpulan 

data dengan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu: 

1. Studi kepustakaan yang dilakukan pada awal sebelum dilaksanakan pembuatan 

sistem yakni menentukan dan memperluas wawasan tentang masalah konsep-

konsep. 

2. Studi kepustakaan yang dilakukan pada saat ini yakni mulai mengerjakan 

dengan data-data yang ada. 

2. Pengumpulan data dari internet dilakukan dengan mencari data-data yang 

dibutuhkan untuk    pembuatan sistem dan referensi dalam penyusunan laporan. 

3. Analisa dan perancangan sistem 

Yaitu merancang persoalan sistem yang akan dibuat kemudian 

menganalisa sistem yang akan dibuat. 

4. Pembuatan sistem 

  Yaitu mengimplementasikan sistem dan design yang telah dibuat pada 

tahap sebelumnya dengan program pendukung pengolahan sistem yaitu database 

SQL Lite 3 sebagai bahasa  pemprograman, pemprograman yang didapatkan dari 

internet maupun data-data lain yang membantu terselesaikannnya laporan ini. 

Sistem yang dibangun menampilkan data tanaman, data penyakit yang akan 

dibuat pada sistem, menambah dan mengedit data pada aplikasi tanaman herbal 

dan juga mendelete apa yang tidak ada pada data. Data yang dibuat harus bisa 
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berintegerasi dengan aplikasi yang dibuat antara user dan admin yang ada dalam 

aplikasi ini. 

5. Pengujian dan evaluasi 

Yaitu pengecekan sistem yang telah dibuat apakah sudah sesuai dengan 

yang diharapkan, sehingga sebelum sistem yang dibuat digunakan oleh 

pengguna sistem ini diharapka dapat sedikit mungkin atau bahkan tidak 

ditemukan kesalahan pada saat digunakan nantinya. 

6. Penulisan laporan,  

Merupakan hasil Tugas Akhir yang dibuat dan diharapkan dapat 

dimanfaatkan bagi pihak-pihak lain dan tidak menutup kemungkinan dapat 

dilakuakan perbaikan dan saran-saran yang diajukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal penelitian ini disusun unuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan masalah, Metodologi penelitian, Sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang Java Script, Android, Aplikasi tanaman herbal 

berbasis android. 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang; Rancangan sistem, Analisa sistem yang 

menggunakan diagram UML (Unified Modeling Language) diantaranya yaitu: 

Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Perancangan antar 

muka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem serta pengujianya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


