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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Pertanian  adalah  kegiatan pemanfaatan sumber daya  hayati  yang di lakukan 

manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, 

serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Berdasarkan data yang didapatkan dari 

kantor dinas pertanian kabupaten Bengkalis bahwa jumlah penduduk  pada tahun 

2020  sebanyak 593.397 jiwa dengan  54.000 jiwa penduduk  berkerja sebagai petani. 

Produk yang dihasilkan dari sektor tanaman ada 2 yaitu tanaman pangan seperti  

padi, jagung, dan  tanaman kebun yaitu seperti pisang, jeruk manis, jambu biji, 

alpukat, pepaya, melon dan semangka. Namun hasil pertanian yang baik dan 

memuaskan tidak menjamin akan laku dengan harga yang menguntungkan petani. 

Kerugian juga di alami oleh petani karena kurangnya informasi antara para petani 

tentang  jenis tanaman yang sedang di budidayakan. Jika banyak petani yang 

membudidayakan tanaman yang sama maka akan mempengaruhi stok hasil pertanian. 

Hal ini juga bisa mempengaruhi harga di pasaran jika petani banyak menanam 

tanaman yang sama maka akan mengakibatkan melipahnya hasil panen petani jika 

panen petani mengalami peningkatan yang banyak. Ini bisa membuat harga di 

pasaran menjadi menurun. 

Setelah melakukan wawancara di dinas pertanian menurut salah satu karyawan  

dinas pertanian yang ada di Bengkalis permasalahan yang sekarang ini yang di hadapi 

oleh dinas pertanian adalah untuk menstabilkan harga dipasaran. 

Masalah-masalah yang dikemukakan menginspirasi penulis untuk membuat 

sebuah aplikasi berbasis website yang dapat membantu menjaga kesetabilan jumlah 

pasokan produk pertanian terutama sayur mayur dipasaran, sehingga harga komoditas 

tersebut tetap stabil, Aplikasi ini bertindak sebagai pemberi informasi kepada petani 
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untuk menaman tamanan yang dibutuhkan pasar berdasarkan data  pertanian di 

daerah tersebut. Sehingga dengan demikian antar petani di daerah tersebut tidak 

saling tumpang tindih dalam memilih jenis tanaman yang ditanam. Nantinya pada 

saat panen jumlah komoditas pertanian terutama sayur mayur dapat dijaga kesetabilan 

stoknya karena jumlah stok setiap jenis hasil pertanian relatif merata. Data-data  

pertanian didapat dari petani yang mendaftarkan tanaman yang di tanam (budidaya) 

ke dalam aplikasi. Agar manfaat aplikasi ini dapat dirasakan oleh petani, maka 

keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam mendapatkan informasi seputar 

pertanian sehinga membantu penulis dalam membangun aplikasi. 

Dalam membangun aplikasi ini, penulis memilih metode pengembangan sistem 

yang di pilih adalah  metode Extreme Programming (XP). alasan dalam memilih 

metode Extreme Programming (XP) adalah metode pengembangan perangkat lunak 

ini yang memberikan kesempatan kepada klien untuk menambahkan atau merubah 

proses bisnis aplikasi  selama pembangunan aplikasi berjalan dan ini cocok dipakai 

untuk klien yang masih belum memiliki gambaran yang sangat jelas mengenai sistem 

yang akan dibangun.  

1.2 Rumusan Masalah 

Latar belakang di atas maka di dapatkan rumusan masalah yaitu, Bagaimana 

cara membangun Aplikasi Rekomendasi jenis tanaman pertanian  mengunakan 

metode extreme programming (XP) aplikasi ini  dapat di gunakan di kawasan 

bengkalis saja.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Aplikasi yang di bangun berbasis website menerapkan metode Extreme 

Programing 

2. Sistem rekomendasi ini di terapkan pada petani saja. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari sebuah penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi 

Rekomendasi Jenis Tanaman pertanian dengan menerapkan metode Extreme 

Programing. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang  dapat di hasilkan dari karya tulis ilmiah ini sebagai 

berikut: 

1. Dapat memberikan informasi kepada petani berupa data-data jenis tanaman 

pertanian. 

2. Memudahkan petani dalam mencari tanaman yang ingin di tanami  

 


