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BAB I PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang 

Pengobatan adalah suatu upaya yang dilakukan manusia untuk 

mengembalikan daya tahan tubuh dari kontaminasi penyakit. Mentode 

penyembuhan penyakit ditemukan beragam melalui berbagai macam riset dan 

pengembangan yang kontinyu. Pengobatan medis pada jaman sekarang 

merupakan pengembangan dari metode-metode pengobatan tradisional yang 

mendapat banyak sentuhan riset peneliti yang mahir di bidangnya, sehingga 

pengobatan medis menjadi salah satu metode pengobatan yang banyak 

digandrungi karena terbukti dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 

Meskipun pengobatan medis masih berada di puncak popularitas 

dibandingkan pengobatan secara tradisional, namun masih banyak masyarakat 

khususnya masyarakat dari Indonesia yang lebih menyukai menggunakan 

pengobatan selain dari metode medis. Mereka melakukan metode pengobatan 

didasarkan pada kajian-kajian agama, yakni mengacu pada pengobatan secara 

Islami yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada masa kenabian. 

Maksud dari pengobatan yang dianjurkan Rasulullah SAW tersebut adalah 

pengobatan yang digunakan untuk mengobati penyakit hati (penyakit rohani) 

maupun penyakit jasmani (penyakit badan), tanpa mengacu pada ramuan obat-

obatan dalam istilah farmasi dan medis yang selama ini kita ketahui. Metodenya 

pun bukan hanya spesifik dalam mengobati suatu penyakit yang telah menjangkit, 

namun juga tentang tindakan preventif untuk mencegah penyakit dan cara 

menjaga tubuh supaya tetap sehat. 

Anjuran Rasulullah untuk pengobatan secara Islam mengacu Alquran yang 

menjelaskan khasiat tanaman untuk kesehatan, serta hukum tentang halal 

haramnya suatu hal yang membatasi boleh atau tidaknya untuk digunakan. 

Pengobatan secara Islam diwariskan turun temurun dari pengetahuan yang tetap 

dijaga sejak jaman Nabi, yang pada akhirnya dituangkan dalam catatan tertulis. 

Semakin banyak literatur yang memuat pengobatan secara Islam, semakin 

sering pula masyarakat mengandalkan literatur tersebut sebagai acuan sehingga 

semakin memudar. Untuk melakukan metode yang tepat, sekarang harus mencari 

informasi dalam buku-buku yang ada sehingga dinilai tidak efisien waktu. 
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Adanya web sistem informasi berbasis web mengenai pengobatan Islam 

diharapkan dapat memudahkan pencarian informasi sehingga akan meningkatkan 

efisiensi waktu. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Informasi mengenai pengobatan Islam akan dikumpulkan dalam sebuah 

sistem untuk ditampilkan kembali kepada pengguna. Berdasarkan hal tersebut 

maka perumusan masalah yang dipaparkan adalah bagaimana cara membuat 

sistem informasi E-Ensiklopedia Pengobatan Islam Berbasis Web. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam rangka mencegah permasalahan yang meluas serta kemungkinan terjadi 

pemalsuan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, penelitian ini memiliki 

beberapa batasan masalah, yakni : 

1. Tampilan web sederhana dengan perancangan yang melibatkan bahasa 

pemrograman PHP, basis data MySQL, 

2. Input, edit, dan hapus data hanya dapat dilakukan oleh admin 

3. Pengunjung mengakses web hanya untuk melakukan pencarian, 

melihat tampilan data dan memberi saran melalui kontak e-mail yang 

disediakan 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan penelitian ini yaitu agar dapat membuat sistem informasi E-

Ensiklopedia Pengobatan Islam Berbasis Web. Hal ini akan berdampak pada 

efisiensi waktu untuk mencari informasi mengenai pengobatan Islam. 

 

1.5.  Manfaat 

Dengan adanya sistem informasi E-Ensiklopedia Pengobatan Islam 

Berbasis Web, pengunjung atau pengguna web lebh mudah untuk mencari 

informasi tentang pengobatan Islam. Pengguna web tidak perlu lagi mencari di 

buku dan beberapa literatur lain yang tidak terangkum dengan baik. 

 


