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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era teknologi informasi saat ini, peran sistem informasi merupakan 

salah satu faktor yang dapat mendukung kemajuan suatu perusahaan untuk dapat 

bersaing dalam bisnis Antoni dkk (2017). Termasuk juga dengan dunia pertanian, 

Pertanian berarti suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses 

pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelolah dan merangsang 

pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan 

produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting 

artinya. 

Dengan kemajuan teknologi saat ini tidak menutup kemungkinan jika 

dunia pertanian bisa dijalankan dengan teknologi seperti melakukan penjualan 

hasil tani dengan menggunakan teknologi aplikasi. Penjualan hasil tani berarti 

suatu kegiatan bisnis dimana menjual produk berupa hasil tani kepada agen sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan. Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman 

perkebunan yang mempunyai peranan penting bagi sektor sub sektor perkebunan 

Edyal dan Putra (2016). Pengembangan kelapa sawit antara lain memberi manfaat 

dalam peningkatan pendapatan petani dan masyarakat, produksi yang menjadi 

bahan baku industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah di dalam negeri.  

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Sunardi dan Fadli (2018) 

dengan judul Sistem Informasi Pengolahan Data Kelapa Sawit Berbasis Client-

Server. Sistem ini akan memudahkan bagi petugas dibagian administrasi untuk 

mengakses data transaksi penjualan, data transaksi pembelian, data pelanggan, 

data pemasok, data petugas dan data stok, sehingga dapat meminimalisir 

kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Saat ini penjualan kelapa sawit masih 

dilakukan secara manual dimana petani mencari informasi mengenai kelapa sawit 

dengan bertanya kepada masyarakat, datang ke rumah agen kelapa sawit, dan 
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melalui via telepon. Begitu juga disisi agen yang masih sulit memberi informasi 

mengenai kelapa sawit seperti perubahan harga, penjadwalan, mencari petani yang 

ingin menjual kelapa sawit, dan mengelolah data lainnya. Sistem penjualan 

dengan cara ini dapat disimpulkan yang menjadi kendala dalam bidang informasi 

kelapa sawit seperti penjadwalan yang belum tetap, penentuan kenaikan dan 

turunnya harga kelapa sawit serta tidak dapatnya informasi mengenai agen-agen 

mana saja yang menerima penjualan kelapa sawit. Begitu juga sebaliknya dengan 

agen, agen tidak dapat menginformasikan seluruhnya kepada petani-petani kelapa 

sawit mengenai update informasi usaha dagang yang dimiliki.  

Berdasarkan permasalahan tersebut serta untuk memajukan bisnis para 

agen kelapa sawit Penulis mengusulkan sebuah Aplikasi Informasi Penjualan 

Kelapa Sawit Berbasis Website. Dengan tujuan mempermudahkan agen dalam 

melakukan proses penjualan dan update informasi kelapa sawit serta 

mempermudah petani dalam mengetahui informasi terkait dengan penjualan 

kelapa sawit. Harapan kedepannya agar aplikasi ini dapat diimplementasikan 

kepada masyarakat. 

Penelitian ini fokus pada pembuatan Aplikasi Informasi Penjualan Kelapa 

Sawit Berbasis Website pada agen dan petani kelapa sawit. Aplikasi ini dibangun 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis 

datanya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana 

proses penjualan kelapa sawit di tingkat petani dan membuat suatu aplikasi 

tentang sistem penjualan serta informasi harga sawit di tingkat petani. Pengguna 

dapat menerima informasi yang diperlukan dengan mengikuti link yang 

disediakan pada Web Browser Internet. sangat identik dengan web, karena 

kepopuleran web sebagai standar interface pada layanan-layanan yang ada di 

internet.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan 

beberapa permasalahan yaitu:  
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1. Bagaimana proses penjualan atau pemesanan Jasa Agen kelapa sawit yang 

dilakukan petani dan agen? 

2. Bagaimana Petani mengetahui informasi dari setiap agen seperti harga, 

lokasi, dan lain sebagainya terkait dengan kelapa sawit ?  

3. Bagaimana agen melakukan registrasi pendaftaran Usaha dagang secara 

Online? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka penulis akan 

memberikan batasan-batasan dari permasalahan yang ada yaitu : 

1. Aplikasi yang digunakan berbasis website. Aplikasi ini hanya membahas 

tentang informasi pemesanan agen dan penjualan kelapa sawit. 

2. Pembayaran kepada petani dilakukan secara manual atau COD (Cash On 

Delivery). 

3. Ruang lingkup pengujian aplikasi dilakukan di Kecamatan Kandis. 

4. Aplikasi hanya menyediakan pemesanan agen kelapa sawit dan tidak 

sampai ke transaksi penjualan. 

5. Setiap agen kelapa sawit hanya dapat melakukan CRUD (Create, Read, 

Update, Delete) informasi UD (Usaha Dagang) yang dimiliki seperti 

informasi harga, menginput data penjualan, melakukan konfirmasi 

pemesanan dan informasi lain yang berkaitan dengan penjualan kelapa 

sawit melalui aplikasi dengan hak akses yang dimiliki. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian yaitu membuat Aplikasi Informasi Penjualan Kelapa Sawit Berbasis 

Website.  

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:  

1. Memberikan kemudahan bagi para petani dalam mencari layanan jasa agen 

yang bisa membantunya dalam melakukan penjualan kelapa sawitnya. 
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2. Memberikan kemudahan bagi para agen kelapa sawit untuk mengelolah 

data penjualan serta untuk memperkenalkan atau memperluas usaha 

dagang dan layanan jasanya. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaian masalah dalam pembuatan Aplikasi Informasi 

Penjualan Kelapa Sawit Berbasis Website di Kecamatan Kandis adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi masalah yaitu terkait dengan susahnya para petani dalam 

mencari agen dan melakukan penjualan kelapa sawitnya. 

2. Pengumpulan data dilakukan sebelum membuat aplikasi, data tersebut 

berguna sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa 

masyarakat yang berprofesi sebagai  petani, agen yang biasa membeli hasil 

tani untuk mengambil data seputar pertanian di Kecamatan Kandis. 

3. Analisa Sistem yang akan dilakukan pada Aplikasi Informasi Penjualan 

Kelapa Sawit Berbasis Website di Kecamatan Kandis ini berdasarkan 

analisa sistem yang sedang berjalan dan analisa sistem yang akan 

diusulkan.  

4. Perancangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Perancangan sistem yang 

dilakukan yaitu use case, activity diagram, dan ERD (Entity Relationship 

Diagram). 

5. Pembuatan aplikasi, proses pembuatan Aplikasi Informasi Penjualan 

Kelapa Sawit ini dilakukan dengan cara mendesain UI (User Interface) 

sesuai dengan perancangan sistem yang diusulkan dan menyusun source 

code aplikasi. 

6. Pengujian Aplikasi. Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan 

pengujian, untuk memastikan bahwa kinerja dari aplikasi dapat berfungsi 

sesuai dengan yang diharapkan.  

7. Pembuatan Laporan Tugas Akhir dan Draft Artikel. Laporan dapat 

dilakukan setelah melakukan pengujian aplikasi. Penulisan Laporan 
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