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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Kemajuan 

ini dapat kita rasakan dengan semakin banyaknya produk teknologi canggih yang 

beredar luas dipasaran dengan harga yang bervariatif. Disamping itu kemajuan 

informasi juga mengambil peranan dalam kemajuan teknologi informasi dan 

menyebar luaskan sebuah informasi. Salah satu kemajuan teknologi informasi 

paling besar kita rasakan adalah kemajuan teknologi jaringan internet. Seiring 

dengan tumbuh pesatnya jaringan internet dan penggunaan internet yang semakin 

luas. Kemajuan informasi mampu mendorong kemajuan pada sektor-sektor 

tertentu misalnya perdagangan. Dengan kemajuan teknologi informasi misalnya 

internet, pemasaran dan promosi produk dapat dilakukan secara luas. Pemasaran 

dan promosi melalui internet mampu mencakup wilayah yang luas (BPS 

Kabupaten Bengkalis, 2015). 

Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai macam tumbuhan 

yang di dalamnya. Salah satu tanaman yang menjadi perhatian masyarakat akhir-

akhir ini adalah tanaman obat atau lebih dikenal dengan tanaman herbal. Tanaman 

obat biasanya diolah secara alami dan dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga 

kesehatan maupun kebugaran tubuh. Sekarang ini, banyak orang yang mulai 

beralih dari pengobatan medis ke pengobatan herbal.  

Tanaman herbal ini terdiri dari beberapa komoditas jenis rimpang 

diantaranya yaitu jahe, kencur, kunyit, lengkuas, temu lawak, dan jahe merah yang 
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sangat diminati dan pasarnya bagus. Selain itu juga ada tanaman herbal jenis non 

rimpang, seperti kapulaga, mengkudu, mahkota dewa, lidah buaya, dan lainnya. 

Masyarakat modern kini beralih kepada tanaman herbal untuk 

menyembuhkan penyakit, kesadaran tersebut diperoleh dari kejenuhan mereka 

mengkonsumsi obat-obat kimia dan juga harga obat kimia yang melambung tinggi 

membuat orang berpaling dari obat kimia. Selain itu penggunaan obat kimia yang 

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama justru bisa menimbulkan 

penyakit lain akibat dari sumber penyakit yang resisten terhadap obat-obatan yang 

dikonsumsi. Sedangkan obat-obatan herbal cenderung harganya lebih murah dan 

juga tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka yang lama. Tak heran jika 

sebagian orang lebih memilih terapi herbal di bandingkan dengan operasi. 

Meskipun untuk penyembuhan dengan menggunakan obat-obatan herbal 

prosesnya lebih lama dibandingkan jika menggunakan obat-obatan kimia. (Adhit 

& Fathkur, 2020) 

Dari identifikasi yang telah saya lakukan, konsumen harus mencari 

informasi secara manual dengan bertanya kepada orang terdekat, teman, kerabat 

atau masyarakat dan mengunjungi penjual tanaman satu persatu untuk bertanya 

mengenai tanaman herbal yang diinginkan. Namun hal tersebut juga didapati 

keluhan yaitu mengenai tanaman herbal yang tidak dalam masa panen atau masih 

dalam keadaan bibit. Para konsumen harus meluangkan waktunya untuk mencari 

penjual tanaman herbal yang dibutuhkannya. Konsumen harus mengunjungi setiap 

tempat atau orang yang telah merekomendasikan sebelumnya. Hal ini membuat 

proses pencarian menjadi kurang efektif. Disisi lain terdapat pula permasalahan 

lain yaitu mengenai penyesuaian jadwal panen tanaman herbal, ini merupakan 

permasalahan kompleks yang sering terjadi antara konsumen dan penjualan. 
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Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membuat sebuah 

aplikasi yang mengumpulkan para mitra yang menjual tanaman herbal. Setiap 

orang yang ingin menjadi mitra bisa melakukan pendaftaran pada aplikasi ini. 

Dengan adanya “Aplikasi Informasi dan Pemesanan Tanaman Herbal Berbasis 

Webview” ini bisa membantu semua pemesanan yang harus dilakukan konsumen. 

Setiap konsumen yang ingin memesan tanaman herbal bisa melakukan transaksi 

pada aplikasi ini. Setiap konsumen bisa melihat profil mitra, lokasi, tanaman herbal 

yang dijual dan melakukan booking pada mitra. 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bagaimana membuat 

aplikasi informasi dan pemesanan tanaman herbal berbasis webview. Sistem ini 

dibangun untuk membantu konsumen dalam melakukan pemesanan dan informasi 

tanaman herbal. Sistem aplikasi ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan menggunakan basis data MySql. 

1.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Pembayaran dilakukan secara langsung atau Cash On Delivery (COD) 

2. Pemesanan dilakukan untuk melayani di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. 

3. Pada aplikasi ini mitra melakukan pengecekan ulang pada pesanan konsumen 

melalui Whatsapp 

1.3 Tujuan 

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian yaitu membuat Aplikasi Informasi dan Pemesanan Tanaman Herbal 

Berbasis Webview. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi para mitra dalam melakukan penjualan. 
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2. Memberikan kemudahan bagi para mitra dalam menerima pesanan yang 

dilakukan oleh konsumen. 

1.5 Metode Penyelesaian 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Informasi dan 

Pemesanan Tanaman Herbal Berbasis Webview yaitu melakukan identifikasi 

masalah seperti melakukan wawancara kepada calon mitra terkait Biodata, sistem 

jadwal panen, dan harga tanaman herbal yang akan ditentukan oleh calon mitra. 

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data dengan cara studi 

literature mengacu pada jurnal. Tugas akhir dan website-website resmi lainnya. 

Data tersebut akan diolah menjadi sebuah aplikasi yang akan dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan basis data MySql 

sebagai sistem manajemen basis data. Selanjutnya menganalisa sistem, merancang 

aplikasi, membuat aplikasi, menguji aplikasi dan pembuatan Laporan tugas akhir 

serta draft artikel. 
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