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RINCKASAN
Kurangnl,a informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan dan khasiat tanaman obat
daerah Gorontalo menyebabkan kurangnya juga pemanfaatan terhadap tanaman obat
daerah ini. Selain murah untuk digunakan s€bagai obat tradisional, tanaman obat daerah
ini juga dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Akan tetapi, data tanamtrn obat
daerah ini belum dikelola dengan baik dan behnn tersimpan dan terdokumentasi secara
digital. Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem informasi berupa aplikasi web dan
fiobile data tanaman obat daerah Gorontalo. P*UP (Ralional UniJied Proces) dengan
menggunakan konsep Uni/ied Modelling Langudnge IIIML) digunakan dalam metode
pemncangan sistem yang terdiri dari Use case diagmm, Aclivily diagrun, dan Class
diagram. lJnttl*- bahasa pentogftm.m menggunakan PHP dengan konsep OOP (object
oriented programing) sebagai backendnya rmtuk aplikasi web dar' IONIC framework
sebagar frontentl unhrk aplikasi mobile. Hasil pengujian menunjukkan aplikasi dapat
mengelola data tananan obat dar juga menampilkan dan mencari data tanaman obat
berdasarkan penyakit tertentu.

Kat! kunci : Tanaman obat, databaso, aplikasi mobile
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1.1

Lat.rr Belakang
Daerah Gorontalo merupakan salah satu daerah yang masih menjaga tradjsj

leluhur dala|r nlemanfaatkan Tru'nbuhan sebagai obat untuk mengobati maupun
mencegah penyakil. Selain menjaga tradisi. masyari*at gorontalo juga saogat
menghargai sekaligus berguru pada alam sehingga mereka mcmiliki potensi
pengetahuan yang besar tenlang tumbuhan obal

Dalam rencana pembangunal jangka menengah daemh (I{P.TMD) Propinsi
Gorontalo tahun

2013

2017 disebutkan bahwa peningka&m produksi Tumbuhan

obat sebesar 3,97o per tahunnya Kebijakan diatas harusnya lebih mendorong
tcrsedianya database Tumbuhan obat yang dapat digunakan untuk meningkalkan
pengetahuan masyarakat tentang pelestadan maupun pemanfaatan fumbuhan obat'

Hal ini sejalan juga dengan kcbijakan yang diambil olch Dinas Kcschatan Propinsi
Gorontalo lahun 2014 yang salah satu program kegiatannya adalah penilgkatan
pcmberdayaan masyarakat dibidang obat dan mlLlianan yang sasarannF adalah
meningkatnya pengctahuan dan kesadaran masyarakat tcntang pentingnya memilih

obat, kosmctik dan makman sebagai upaya mcningkatkan derajat keschatan di
masyamkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh kandowangko (2011) dan utina (2012)
tentang tumbuhan obat daetah goronialo memrniukkan bahwajumlah tunbuhan obat

ini

sangat banyak

(+ 336) jenis tumbuhan obat

Sayangnya data dan informasi

tentang jenis Tumbuhan obat tersebut belum tersimpan dan terdokumcntasikan
dengan baik. Belum adanya teknologi informasi dalam bentuk pangkalan data yang

menyimpan data tentang Tumbuhan obat beserta pemanfaatannya menyebabkan
informasi mengcnai Tumbuhan obat ini kurang diketahui masyamkat. Jika dibiarkan
terus menerus, pemerintah tidak mempunyai pusat data (umbuhan obat daerah dan
masyarakat kurang mengenal dan mcmanf'aatkan jenis tumbuhan obat daerah,
akibatnya upaya pelestadan Tumbuhan obat sebagai budaya pengobatan leluhur ini
lama kclamaan akan purah.

