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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Buah merupakan salah satu sumber makanan yang memiliki segudang 

nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan buah satu dengan buah lainnya pun 

berbeda. Misalnya, buah kurma dengan buah delima memiliki komposisi dan 

manfaat yang berbeda. Selain buah-buahan, terdapat berbagai macam tanaman yang 

memiliki nutrisi yang baik bagi tubuh. Kandungan serta pemanfaatan tanaman satu 

dengan yang lainnya pun berbeda, ada yang di ambil daun atau batangnya , ada juga 

yang diambil akarnya. Contohnya jahe yang diambil bagian akarnya untuk 

dimanfaatkan sebagai obat herbal tradisional.  

Buah dan tanaman di atas merupakan sebagian kecil dari yang tertulis dalam 

Alquran. Informasi tentang buah dan tanaman yang bermanfaat pun dijelaskan di 

dalam Alquran baik secara tersurat maupun tersirat membutuhkan penelitian untuk 

mengetahui makna sebenarnya. Pada kenyataannya buah dan tanaman yang ada di 

dalam alquran sudah banyak dibuktikan oleh para peneliti dan dibuktikan 

kebenaran manfaatnya. Selain untuk menambah ilmu pengetahuan informasi ini 

juga berguna untuk dunia sains dan medis.   

Informasi tentang buah dan tanaman herbal yang ada di dalam alquran 

banyak dicari baik untuk pengobatan maupun untuk dikonsumsi untuk kesehatan. 

Namun kebanyakan atau sebagian besar dari literatur yang mengangkat hal tersebut 

tidak memuat informasi yang lengkap dan mendetail. Sebagian hanya menjelaskan 

buah atau tanaman apa dan dijelaskan terdapat dalam surat apa dan disebut berapa 

kali dalam alquran. Sebagiannya lagi hanya menyebutkan manfaat dan juga 

kegunaannya di bidang sains.  

Manfaat dan juga kegunaan dari buah dan tanaman yang disebut dalam 

alquran untuk saat ini banyak ditemukan dalam bentuk buku maupun e-book. Untuk 

yang di buku kekurangannya adalah pembaca atau pencari informasi tentang buah 

dan tanaman yang ada di dalam alquran harus secara manual mencari didalam buku, 

dan juga terkadang diharuskan untuk membeli buku tersebut guna mengetahui 

informasinya. Namun masyarakat Indonesia lebih suka informasi yang gratis dan 
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juga minat baca bukunya tergolong rendah serta malas mencari informasi yang 

bermanfaat. 

Dari permasalahan diatas penulis mendapatkan ide untuk membuat sebuah 

aplikasi “E-herbal di dalam alquran berbasis web”. Sistem ini akan memuat 

informasi dari buku, jurnal penelitian , maupun e-book. Sistem ini diharapkan 

mampu membantu para pembaca atau pengunjung web untuk menemukan 

informasi tentang buah dan tanaman herbal dalam alquran lebih cepat, efisien, dan 

juga lengkap. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Informasi buah dan tanaman herbal masih yang ada di dalam alquran 

kebanyakan ada di buku dan e-book. Informasinya juga kebanyakan hanya 

mengambil manfaat dari segi sains dan juga terdapat dimana informasi tersebut 

terkandung dalam surat di alquran. Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana membuat sistem 

informasi buah dan tanaman herbal di dalam alquran berbasis web. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Sesuai uraian yang dijelaskan di latar belakang didapatkan batasan masalah. 

Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini memiliki 2 hak akses yaitu admin dan user. 

2. Informasi  didalamnya diambil dari jurnal yang sudah ada dan dari buku 

ensiklopedia herbal islam serta didapatkan dari internet sebagai pelengkap. 

3. User hanya bisa melihat data, melakukan searching data, serta memberi 

masukan ke admin. 

4. Admin bisa melakukan input data, update data, delete data, serta melihat 

data. 

5. Sistem dibangun berbasis web menggunakan bahasa pemrograman 

PHP,HTML,CSS,Javascript,serta JQuery. Databasenya menggunakan 

MySQL serta Apache sebagai web servernya, sedangkan tampilannya 

menggunakan template bootsrap 4. 
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6. Sistem ini dapat digunakan di beberapa browser seperti Firefox, Google 

Chrome, Microsoft Edge. 

7. Penggunaan ontologi sebatas menampilkan pemodelan data. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dibuatnya sistem ini tidak lain adalah untuk memudahkan pembaca 

menemukan informasi tentang buah dan tanaman herbal dalam alquran secara 

efisien dan mudah di pahami. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari pembuatan sistem ini adalah pengguna tidak lagi harus 

membaca buku tentang obat herbal, serta memudahkan pencarian informasi tentang 

obat herbal dalam alquran baik manfaat dari segi sains maupun islam. 

 


