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Indonesia mempunyai keragaman hayati yang sangat tinggi termasuk 
keragaman tanaman obat. Keragaman tanaman obat meliputi keragaman lokasi, 
keragaman budidaya dan keragaman pemanfaatan dari ragamnya bentuk dan 
fungsi. Menurut Departemen Kesehatan RI sebanyak 1.000 jenis tanaman 
dinyatakan dapat digunakan sebagai tanaman obat, dimana baru 350 spesies yang 
telah banyak digunakan dimasyarakat maupun industri sebagai bahan baku obat. 
Masyarakat Indonesia sudah sejak lama mengenal berbagai jenis tanaman obat. 
Mereka menggunakan tanaman obat tersebut sebagai bahan baku obat primer atau 
jamu untuk menjaga kesehatan. Begitu juga ketika terjadi krisis ekonomi yang 
mengakibatkan meningkatnya harga obat modem, menyebabkan banyak orang 
beralih ke pengobatan yang berbahan baku tanaman obat. 

Keragaman pemanfaatan tanaman obat ini merupakan peluang bisnis yang 
cukup menjanjikan, baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Semakin 
meningkatnya penggunaan bahan baku tanaman obat baik sebagai bahan baku 
obat modern maupun sebagai bahan baku industri makanan dan industri kimia, 
akan semakin meningkatkan permintaan bahan baku tanaman obat. Namun 
budidaya tanaman obat selama ini mengalami kendala yang serius antara lain: (1) 
tanaman obat tersebut diambil langsung dari alam yang akan mengancam 
kelestarian keragaman hayati dan (2) budidaya tanaman obat dianggap kurang 
ekonomis. 

Keragaman ini juga membuat sulitnya untuk mengintegrasikan informasi 
tanaman obat. Stakeholder yang selama ini bergerak dalam bidang tanaman 
belum mempunyai koordinasi yang baik dalam menyajikan dan mengintegrasikan 
informasi yang mereka miliki. Hal ini terlihat dengan kondisi informasi yang 
mereka berikan masih terpisah-pisah dan banyak yang tumpang tindih serta belum 
merata. 

Dengan melihat permasalahan yang dihadapi saat ini maka tesis ini 
bertujuan (1) mengintegrasikan informasi tanaman obat yang berhubungan dengan 
sifat fisik, simplisia yang dihasilkan, kandungan dan manfaat simplisia kedalam 
suatu sistem informasi bisnis berbasis tanaman obat; (2) merancang dan 
membangi~n prototype model dari komponen-komponen analisis kelayakan 
investasi budidaya tanaman obat yang diintegrasikan dalam sebuah Sistem 
Penunjang Keputusan (SPK) 

Manfaat penelitian ini adalah (1) dapat memberikan informasi tentang sifat 
fisik, simplisia yang dihasilkan, kandungan dan manfaat simplisia tanaman obat 
yang telah teruji klinis melalui penelitian; (2) mendapatkan gambaran pohon 
industri dari setiap komoditi tanaman obat; (3) dapat memperoleh gambaran 
analisis kalayakan investasi budidaya tanaman obat sehingga pengguna 
mempunyai alternatif untuk melakukan budidaya tanaman obat dengan berbagai 
kendala yang dimiliki. 

Dalam rangka pengembangan sistem, dilakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: (1) investigasi; (2) analisis; (3) rancang bangun; (4) implementasi dan 



verfikasi. lnvetigasi yang dilakukan terhadap beberapa website yang secara 
khusus menyediakan informasi tentang tanaman obat antara lain: 
http:l/www.ivtek.net.id; httv://www.lembaea.wima.ac.id/lvvm/vpot/; 
httv://www.karvasari.com dan htto://ww.moiokerto-business.com. Hasil 
investigasi rnenunjukkan bahwa sistem yang ada saat sebagian besar hanya 
berhubungan dengan pemanfaatan dan manfaat tanaman obat. Sehingga dapat 
dikatakan layak untuk membangun sebuah sistem yang menyediakan informasi 
secara integrasi dengan baik dan menyediakan simulasi tentang analisis kelayakan 
usaha, terutama untuk menunjang pengembangan bisnis tanaman obat di 
Indonesia. 

Rancang bangun Sistem Informasi Bisnis Tanaman Obat Indonesia 
(SIBTOI) secara khusus digunakan unt~tk menunjang keputusan investasi dalam 
budidaya tanaman obat. Dalam analisis, informasi-informasi tersebut 
dikelompokkan berdasarkan jenis dan kebutuhan pengguna. Ada 13 komponen 
utama yang membangun integrasi sistem ini. Komponen-komponen tersebut 
dibedakan dalam subsistern. Sistem ini tersusun menjadi 13 subsistem, yakni 9 
subsistem utama dan 4 subsistem tambahan. Subsistem utama terdiri dari 
Kelayakan Usaha, Budidaya, Pohon Industri, Perusahaan. Jual Beli, Regulasi, 
Penelitian, Database serta Berita dan Kegiatan. Sedangkan subsistem tambahan 
berupa Resep Jamu, Buku Tamu, Produk dan Link. 

Sofiware yang digunakan dalam membangun sistem ini adalah Microsoft 
Frontpage 2000 dan SQL Server 2000 sebagai penunjang dalam manajemen data. 
Prototipe sistern informasi ini disajikan dalam bentuk media elektronik dalam 
bentuk website dengan alamat htt~://www.emis.or.id/sibtoi. Hal ini bertujuan 
agar setiap orang atau pengguna dapat mengakses informasi yang terdapat 
didalamnya secara optimal. 

Dalam subsistem kelayakan usaha, pengguna dapat melakukan simulasi 
terhadap analisis kelayakan usaha budidaya tanaman obat. Hal ini akan 
memberikan keleluasaan kepada pengguna untuk mencoba berbagai sumberdaya 
yang dimiliki untuk budidaya tanaman obat. Pengguna dapat memilih jenis 
tanaman obat yang diminati dan dapat merubah besaran asumsi dan biaya-biaya 
sesuai dengan kendala sumberdaya yang dimiliki pengguna. Pengguna yang 
sudah menjadi anggota dapat memberikan rekomendasi untuk menambahkan 
variabel asumsi atau biaya kepada pengelola. 

Implementasi sistem dapat dilakukan dengan cara (1) mengintegrasikan 
sistem-sistem yang ada sekarang ini untuk dijadikan suatu rangkaian sistem yang 
saling terhubung dan saling melengkapi; (2) sosialisasi kepada lembaga-lembaga 
terkait tentang keberadaan sistem agar dapat dimanfaatkan secara optinlal; (3) 
membangun komunitas dari para pengguna yang bergerak dalam bidang tanaman 
obat. 

Dalam rangka menyajikan informasi yang baik dan benar, perlu 
memperhatikan kebutuhan dari pengguna. Saat ini muncul kebutuhan akan 
informasi yang berhubungan dengan budidaya dan agribisnis terpadu yang mudah 
dipahami dan diperoleh oleh masyarakat. Informasi yang baik dan akurat amat 
dibutuhkan agar para pelaku pertanian yang tidak berlatar belakang pendidikan 
pertanian dapat pula menjaga kelestarian lingkungannya dan dapat menjaga 
kualitas produk vsahanya. 



Untuk menjaga kelangsungan hidup dari siste~n ini, peran aktif dari 
pengguna mutlak diperlukan. Keterkaitan antara sistem, pengelola dan pengguna 
sangat erat dalam rangka memelihara sistem agar dapat berjalan dengan baik. 
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