
 

 

Bab I Pendahuluan 

I-1 

 

I. BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini perkembangan dunia internet semakin pesat, hal ini sangat 

berpengaruh pada perkembangan internet. Internet berkembang menjadi media 

yang kuat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi secara global, 

sekarang ini batasan dari internet secara global lebih besar dan beraneka ragam. 

Internet dapat menjadi media promosi yang efektif dalam memajukan sektor 

Pertanian di provinsi Jawa Barat. 

PT.RapidSoft International adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa  

yang terletak di daerah kota Bandung, lazimnya disingkat Rapidsoft (dahulu 

dikenal dengan CV.Rapidsoft Engineering and Technology, dibentuk oleh 

beberapa mahasiswa calon master di bidang Software Engineering ITB) secara 

resmi didirikan pada tahun 2004.  

PT.Rapidsoft International memusatkan bisnis di bidang Solusi Information & 

Communication Technology (ICT) serta bermitra dengan ADVANTECH sebagai 

integrator sistem di Indonesia. 

Selama ini PT. RapidSoft International hanya mempunyai bisnis Solusi 

Information Comunnication Technology pada perangkat elektronik, perangkat 

lunak, dan mebel, sehingga ingin memperluas bisnis informasi di bidang pertanian 

Jawa Barat. Maka penulis ingin memberikan solusi dengan cara membuatkan atau 

membangun Website yang memungkinkan pengguna saling berinteraksi dan 

menyediakan informasi dalam bentuk yang dinamis, sehingga pengguna semakin 

tertarik untuk berkunjung ke situs tersebut untuk melihat informasi ketersediaan 

bahan pangan di Pertanian Jawa Barat. 

 Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis mengambil tugas akhir dengan 

judul :    

“Sistem Informasi Pertanian Jawa Barat Berbasis Web di 

PT.RapidSoft International.” Aplikasi ini dibuat dengan bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP, database MySQL dan 

menggunakan tools Macromedia Dreamweaver 8 dan Xampp. 
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I.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada yaitu : 

1. Pengolahan data yang masih manual dengan menggunakan arsip 

menyebabkan data kurang efektif dan efisien. 

2. Belum adanya media informasi berbasis elektronik yang dimiliki 

PT.RapidSoft International untuk menyebarkan informasi pertanian Jawa 

Barat kepada seluruh masyarakat Indonesia dan turis luar negeri. 

3. Terbatasnya media jasa pada pertanian yang ada di wilayah Jawa Barat, 

sehingga kurangnya pelayanan terhadap konsumen yang ingin membeli 

hasil pertanian Jawa Barat.  

I.3 Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan diantaranya: 

1. Bagaimana membuat website pertanian Jawa Barat yang dapat membantu 

pembaca khususnya masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi 

data pertanian untuk para costumer/user yang ingin memesan hasil 

pertanian di wilayah jawa barat? 

2. Bagaimana membuat media informasi yang dapat mempublikasikan terkait 

dengan kebutuhan terhadap kinerja perusahaan di bidang pertanian? 

I.4 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dari penyusunan laporan ini sebagai berikut : 

1. Data informasi pertanian pada website yang akan dibuat hanya meliputi 

wilayah Garut, Cileunyi, Cianjur, Pangandaran, Sukabumi, dan Ciwidey. 

Hasil pertaniannya meliputi sawah, teh, dan kayu. Sedagkan data pertanian 

hanya menampilkan nama pemilik, luas wilayah, kota, dan gambar 

pertanian. 

2. Pengembangan sistem menggunakan metoda waterfall yang dilakukan 

tidak sampai maintenance 
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3. Informasi berita pertanian hanya di tampilkan satu berita yang terbaru dan 

akan di up date sesuai dengan informasi yang di ambil dari berbagai 

sumber. 

I.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

I.5.1 Maksud 

Maksud penelitian ini adalah untuk membuat Sistem Informasi Pertanian 

Berbasis Web di PT.RapidSoft International, sehingga pembaca dapat melihat 

informasi data tentang Pertanian yang ada di Jawa Barat..   

I.5.2 Tujuan 

 Membuat Sistem Informasi Pertanian Berbasis Web di PT.RapidSoft 

International untuk mempermudah pembaca dalam mendapatkan informasi data 

pertanian yang up to date serta memudahkan kinerja bisnis pada perusahaan 

dengan maksud untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.  

I.6 Metodologi Penelitian  

 Dalam melakukan penyusunan laporan ini menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Studi Literatur dan Pemahaman Sistem 

Tahapan untuk memperdalam teori dan mencari referensi-referensi yang 

berkaitan dengan tema tugas akhir ini. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi lapangan yaitu melalui 

wawancara dengan Pimpinan PT. RapidSoft International. 

3. Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem berdasarkan metoda waterfall, dengan 

menggunakan metoda pendekatan analisa berorientasi objek. 

4. Penyusunan Laporan dan Kesimpulan Akhir 

Pada tahap ini akan dibuat laporan mengenai hasil yang dicapai dari 

perancangan aplikasi yang dibuat, apakah sesuai atau terdapat perubahan, 

sehingga akan didapatkan kesimpulan akhir.  

 

Adapun dalam melakukan pembangunan program aplikasi ini 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan data dari dokumen yang ada di lapangan. 

2. Penganalisaan data yang telah dikumpulkan. 

3. Melakukan perancangan sistem. 

4. Melakukan implementasi sistem yang dirancang. 

5. Melakukan pengujian sistem. 
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I.7 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan laporan ini akan di uraikan menjadi enam bab 

yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, 

ruang lingkup permasalahan, tujuan perancangan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori-teori permasalahan yang dihadapi, serta 

metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan. 

BAB III ANALISIS SISTEM 

Berisi analisis sistem lama, analisis kebutuhan perangkat lunak, 

analisis komponen sistem serta diagram alir sistem. 

BAB IV PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK 

Berisi Penjelasan perancangan perangkat lunak yang dimodelkan 

dengan diagram Unified Modeling Language (UML). 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi mengenai rencana, lingkup dan batasan implementasi, dan 

pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran-saran hasil analisis dari penulis untuk 

pengembangan lebih lanjut perangkat lunak tersebut.


