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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang Masalah
Di era sekarang ini kemajuan teknologi sangatlah pesat, sehingga mengakibatkan segala aspek kehidupan manusia selalu dipengaruhi oleh teknologi itu sendiri, terutama teknologi informasi. Di dunia bisnis, teknologi informasi sangatlah diperlukan karena dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam mengefisienkan kerja.
Dalam hal inilah, maka media internet menjadi suatu pilihan oleh kalangan-kalangan pengusaha dan perorangan ataupun perusahaan sebagai media untuk menyajikan informasi dan komunikasi yang bersifat global. Serta untuk menawarkan produk atau memberikan informasi pelayanan kepada setiap masyarakat atau konsumen.
Kelebihan dan kemudahan dengan menggunakan internet antara lain adalah dapat meningkatkan pangsa pasar, melebarkan jangkauan, meminimalkan biaya operasional. Sedangkan untuk konsumen, keuntungan yang didapatkan adalah efektifitas waktu dan banyaknya informasi yang dapat diperoleh secara langsung. Perkembangan pengobatan tradisional kedokteran Timur telah sejalan dengan perkembangan kedokteran Barat yang telah diakui dunia Internasional, misalnya dengan pengakuan badan kesehatan dunia (WHO). Lebih lanjut, pengobatan dengan memanfaatkan tumbuhan berkhasiat obat bahkan telah mencapai perkembangan yang ditandai dengan adanya perguruan-perguruan tinggi international yang mengkhususkan pada pemikiran pengembangan obat dan pengobatan secara teoritis maupun praktis klinis. Perkembangan seperti inilah yang hendak dicapai di Indonesia.
Hal ini yang mendorong saya untuk membuat Aplikasi Web Untuk Tanaman Berkhasiat Obat untuk dapat memberikan informasi kepada masyarakat atau konsumen melalui media internet. 

1.2.	Rumusan Masalah 
Masalah yang mendasari penulisan ini yaitu yang di hadapi oleh masyarakat kurang nya informasi yang dapat memberikan penjelasan bahwa tumbuhan yang berada di sekitar mereka juga, dapat di gunakan sebagai obat-obatan dan tidak tahu bagaimana cara mengolahnya menjadi suatu yang berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat melalui internet dengan menggunakan bahasa PHP sebagai bahasa pemrograman web. 

Ruang Lingkup
Karena banyaknya penyakit yang ada, maka poko masalah yang akan di bahas dalam karya tulis ini adalah mengenai petunjuk tanaman atau tumbuhan yang  dapat di manfaatkan, prosese pengambilan dari bagian tanaman tersebut yang dapat di manfaatkan sebagai obat, berikut laporan-lapora yang di perlukan.

Tujuan 
Penulisan skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap tanaman yang bermanfaat untuk obat. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, maka masyarakat dapat membuat obat sendiri dengan menggunakan bahan tanaman yang berada di sekitar mereka. Selain itu masyarakat akan di berikan informasi bagaimana mengolah obat tersebut dan apa penyebab terjadinya penyakit tersebut.

