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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Identifikasi berasal dari kata identik yang artinya sama atau serupa dengan, 

dan untuk ini dapat terlepas dari nama latin. Identifikasi tumbuhan adalah 

menentukan nama yang benar dan tempatnya yang tepat dalam klasifikasi. 

Tumbuhan yang akan diidentifikasi, mungkin belum dikenal oleh dunia ilmu 

pengehtahuan. Penentuan nama baru dan penentuan tingkat-tingkat takson harus 

mengikuti semua aturan yang ada dalam Kode Internasional Tatanama Tumbuhan 

( KITT ). Untuk mengidentifikasi tumbuhan yang telah dikenal oleh dunia ilmu 

pengetahuan, memerlukan sarana antara lain bantuan dari orang lain, spesimen, 

herbarium, buku-buku flora,  monografi kunci identifikasi dan lembar identifikasi 

jenis serta teknologi berupa QR (Quick Response) Code. 

Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu kampus swasta 

milik organisasi Muhammadiyah yang terletak di Kabupaten Malang Jawa Timur. 

Kampus ini memiliki julukan sebagai kampus putih, kampus ini juga dikenal 

sebagai kampus yang ramah lingkungan, hal ini terbukti dengan diterapkannya 

konsep Go Green yang mana diawali dengan pengadaan sepeda bagi mahasiswa 

di dalam kawasan kampus tersebut. Universitas Muhammadiyah Malang memiliki 

lingkungan kampus yang hijau hal ini ditandai dengan banyaknya tanaman yang 

tumbuh di lingkungan kampus. 

Saat ini, teknologi komunikasi dan informasi berkembang dengan pesat 

dan  memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh  
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perkembangan ini adalah penggunaan kode dua dimensi dalam penyimpanan data,  

seperti Pdf147, Datamatrix, Maxicode, dan QR Code. 

QR Code sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. QR Code 

cukup membantu para konsumen untuk mendapatkan informasi atas produk yang  

mereka konsumsi. QR Code adalah simbol matriks yang terdiri dari sebuah 

untaian kotak persegi yang disusun dalam sebuah pola persegi yang lebih besar. 

Kotak persegi ini kemudian disebut sebagai modul. Luasnya pola persegi ini akan 

menentukan versi dari QR Code. 

Dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era globalisasi, 

dimana diiringi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Salah satu 

teknologi yang berkembang yaitu internet, dimana sekarang dikenal beberapa 

istilah yaitu smartphone, playstore dan android. Maka dengan perkembangan 

teknologi tersebut dapat diimplementasikan dan dikembangan sebuah aplikasi 

android yang nantinya dapat memudahkan untuk identifikasi tumbuhan agar 

mengetahui informasi mengenai klasifikasi dan pengelolaan tumbuhan di 

lingkungan kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Kita hanya cukup 

mengaksesnya melalui mobile phone berbasis Android dengan QR Code. 

Selanjutnya kita akan dipandu untuk dapat menikmati fitur-fitur yang ditawarkan 

didalamnya mengenai klasifikasi tumbuhan di lingkungan kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Aplikasi QR Code nantinya juga memberikan informasi mengenai 

bagaimana pengelolaan berupa pemeliharaan terhadap penyakit pada tumbuhan di 

area kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, dengan begitu tumbuhan 

akan dapat tumbuh dengan baik. 
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Berdasarkan aspek tersebut diatas, maka penulis dalam skripsi ini 

mengambil judul “Identifikasi dan Pengelolaan Tumbuhan di Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang dengan Aplikasi Android Berbasis QR 

(Quick Response) Code”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan yakni : 

1. Apakah penerapan aplikasi android berbasis QR (Quick Response) Code  

dapat memudahkan pihak Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

mengidentifikasi dan mengelola tumbuhan di lingkungan kampus ? 

2. Apakah penerapan aplikasi android berbasis QR (Quick Response) Code  

dapat memudahkan Mahasiswa untuk mengidentifikasi tumbuhan di 

lingkungan kampus ? 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat penerapan aplikasi android berbasis QR (Quick Response) Code  

agar dapat memudahkan pihak Universitas Muhammadiyah Malang untuk 

mengidentifikasi dan mengelola tumbuhan di lingkungan kampus. 

2. Untuk penerapan aplikasi android berbasis QR (Quick Response) Code 

agar dapat memudahkan Mahasiswa untuk mengidentifikasi tumbuhan di 

lingkungan kampus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perkembangan Kajian Kehutanan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yaitu 

sebagai acuan bagi Perkembangan Kajian Kehutanan selanjutnya dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang aplikasi 

android berbasis QR (Quick Response) Code   yang telah diterapkan. 

2. Bagi Dunia Praktik 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia luas terutama di 

dunia praktik agar bisa dijadikan bahan praktik yang baik terutama pada 

point aplikasi android berbasis QR (Quick Response) Code  yang telah 

diterapkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan bacaan yang 

bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah wawasan 

pengetahuan.  

1.5 Premis dan Hipotesa 

Dengan era globalisasi seperti ini serta dengan kemajuan dibidang 

teknologi berupa android berbasis QR (Quick Response) Code maka akan 

memudahkan untuk identifikasi tumbuhan dan pengelolaan tumbuhan yang 

baik. 

 


