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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi saat ini sudah berkembang dengan pesat, berbagai 

fasilitas tersedia untuk membantu pekerjaan manusia. Karenanya teknologi 

informasi saat ini sangat dibutuhkan oleh penggunanya juga dapat mempercepat 

pekerjaan penggunanya. Teknologi informasi kini memiliki jaringan yang begitu 

luas sehingga sangat penting bagi para pengguna secara individu maupun kelompok 

atau organisasi. 

Media informasi seperti koran, brosur dan yang lain kurang diminati dalam 

hal pemasaran. Untuk media elektronik seperti iklan di radio dan televisi bagi usaha 

kecil yang tidak diminati karena budget yang dibutuhkan tidak sedikit, akan tetapi  

internet  menjadi media yang paling efektif karena lebih baik dalam segi waktu dan 

biaya. Dikutip dari data riset kominfo dan UNICEF pengguna internet Indonesia 

sekitar 267,9 juta orang di tahun 2018 26% adalah pengguna Website ecommers.  

Website   paling populer dalam penyedia informasi dan sering dimanfaatkan oleh 

pengguna dalam bidang bisnis dan organisasi lain dalam menampilkan informasi 

yang bertujuan memperkenalkan dan memberikan informasi mengenai kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh siapa saja secara online contohnya website toko pedia, 

lazada dan lain-lain. Untuk itu Website menjadi penyedia informasi yang penting 

untuk dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi.  

Salah satu organisasi yang belum memiliki website adalah Gabungan 

Kelompok Tani PASIRHALANG atau disingkat GAPOKTAN Pasirhalang. 

GAPOKTAN Pasirhalang adalah salah satu organisasi masyarakat di daerah 

kampung Pasirhalang Kecamatan Sukaraja. Kegiatan utama mereka adalah 

bercocok tanam dari mulai petani sayur, bunga, dan pertenakan selain bercocok 

tanam juga Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sering melakukan rapat rutin 

dengan anggotanya agar pemasaran hasil tani mereka lancar dipasaran. Maka 

website ini merupakan suatu kebutuhan bagi GAPOKTAN Pasirhalang.
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GAPOKTAN PASIRHALANG memiliki beberapa kelompok yaitu 

kelompok sakura yang di dalamnya terdiri dari petani wanita yang dalam 

produksinya menghasilkan produk teh bunga dan olahan tani lainnya, kelompok 

albino minoritas petaninya anak muda dari umur 20 tahun kebawah,  setiap 

kelompok yang tergabung di dalam GAPOKTAN pasirhalang memiliki usaha yang 

berbeda. 

Seiring dengan perkembangan waktu kemajuan petani semakin pesat 

sehingga banyak petani-petani muda bermunculan menjadikan pesaingan dipasaran 

semakin banyak, kendala yang sering muncul dikalangan petani adalah  selain 

hama, juga dalam pemasaran. Pemesaran merupakan hal penting  dalam 

berwirausaha, petani pasirhalang rata-rata petani masyarakat khususnya petani 

bunga, sayur, dan perternakan GAPOKTAN PASIRHALANG masih melakukan 

penjualan melalui tangkulak atau menjual pertaniannya  ke pasar sulitnya mesarkan 

hasil pertaniaan ketika jumlah produk pertaniaan banyak dan  harganya murah 

akhirnya banyak sayur tidak terjual digudang dan para pera petani sulit untuk 

memasarkannya, pada beberapa petani khususnya petani sayur dan bunga masih 

bercocok tanam tidak memperhitung mana yang memang harus di tanam yang 

akhirnya berdampak pada harga si barang tersebut, karena sering terjadi panen tidak 

sesuai pada waktunya ataupun panen melebihi waktu, pada umumnya petani bunga 

sering kebingungan pada bulan ramadan karena pemakaian pada bulan tersebut 

tidak terlalu banyak pamakaian bunga, untuk petani sayuran biasanya kendala yang 

sering muncul adalah di cuaca yang tidak teratur karna banyak penyakit daun sering 

muncul, kuranganya media informasi untuk memperkenalkan hasil tani 

GAPOKTAN PASIRHALANG, sulitnya pelanggan memesan hasil tani dan 

menghasilakan nilai jual atau kualitas produk yang lebih unggul, melalui website 

ini nantinya mumudahkan pemesanan dan menginformasikan produk hasil tani 

GAPOKTAN PASIRHALANG, website ini berisi tentang informasi pemesanan 

dan pengelolaan data produk pertanian yang berfungsi untuk mempermudah 

masyarakat menjual produk pertaniannya agar akses penjual lebih tersebar luas. 

Berdasarkan  penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Pemesanan Hasil Komoditas Pertanian Agrotani GAPOKTAN Pasirhalang 
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Berbasis  Web (Studi Kasus di GAPOKTAN Pasirhalang Kecamatan Sukaraja 

Kabupaten Sukabumi)”. Diharapkan Penelitian ini  dapat membantu pemasaran 

produk hasil tani GAPOKTAN PASIRHALANG. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Banyak pelanggan masih kesulitan dalam memesan hasil produk pertanian.  

2. Pada beberapa petani khususnya petani sayur dan bunga masih bercocok 

tanam tidak memperhitung mana yang memang harus di tanam yang 

akhirnya berdampak pada harga barang produk pertanian. 

3. Petani masyarakat khususnya petani bunga, sayur, dan perternakan 

kecamatan  sukaraja belum melakukan penjualan online. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempermudah pelanggan dalam membeli hasil barang pertanian. 

2. Membuat Website pemasaran agar bisa membantu masyarakat dalam 

memasarkan hasil pertanian dan perternakan agar bisa tersebar luas lagi. 

3. Membantu petani dalam memasarkan produk pertanian melalui media 

online. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Batasan masalah pada Website ini adalah sebagai berikut : 

1. Sistem yan dibuat mencakup transaksi online, laporan penjualan 

perminggu. 

2. Wensite ini masih memasarkan hasil pertanian wilayah sukaraja. 

3. Implementasi sistem berbasis Website. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk membantu masyarakat dalam 

pemasarkan hasil pertanian dan perternakan agar lebih tersebar luas lagi kemuadian 

bisa menprediksi harga barang di pasar agar relatif stabil. 

1. Secara Teoritis 

Mamfaat dari penelitian secara teoritis adalah dengan melakukan 

penelitian ini penulis dapat ikut serta dan bisa membantu masyarakat 

dalam pemasaran agar bisa tersebar luas lagi. Penulis juga 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dalam masa perkuliahan 

menjadi sebuah karya ilmiah yang berguna bagi kehidupan masyarakat 

sekitar. 

2. Secara Praktis  

Mamfaat dari penelitian ini secara praktis adalah dengan adanya 

peneliatian ini masyarakat dapat memiliki pengetahuan baru yaitu 

pengetahuan bagaimana cara menanggulangi ketika harga barang tidak 

stabil.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang mengenai 

penelitian, identifikasi masalah, tujuan dari penelitian, batasan pada 

penelitian dan manfaat dari penelitian. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan 

permasalahan yang diambil, dari mulai kajian islam yang terkait dengan 

penelitian, kajian umum dan kajian keinformatikaan. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang alur dari pelaksaan penelitian, dimulai dari inisiasi 

masalah sampai dengan solusi dari masalah yang telah diungkapkan, 

juga deskripsi waktu dan tempat penelitian. 

4. BAB IV PERANCANGAN 

Pada bab ini penulis menjelaskan perancangan dari aplikasi yang akan 

dibuat dalam bentuk diagram UML, analisis kebutuhan, alur sistem yang 

sedang berjalan dan yang diusulkan, perancangan basis data dan 

tampilan antarmuka pengguna. 

5. BAB V IMPLEMENTASI 

Pada bab ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan dari 

perancangan yang telah dijelaskan sebelumnya dibuat menjadi sebuah 

aplikasi. 

6. BAB VI KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan 

penulis. 


