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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.   Latar Belakang 

 Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber 

daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan 

baku industri, sumber energi, atau bahan pangan, serta 

mengelola lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya 

hayati termasuk dalam kegiatan pertanian yang bisa 

sebagai bercocok tanam atau budidaya tanaman, 

pemeliharaan hewan ternak, serta pemanfaatan bioenzim 

dan mikroorganisme dalam pengolahan produk lanjutan, 

seperti pembuatan tempe dan keju. Kopeng memiliki 

berbagai macam destinasi, mulai dari destinasi pariwisata, 

peternakan dan pertanian. Salah satu yang menonjol dari 3 

destinasi tersebut adalah Pertanian. Dikarenakan 

banyaknya permintaan pasokan sayuran yang tinggi dari 

lain daerah.    

 Banyak wisatawan yang datang dari berbagai 

daerah selain berwisata, sering kali mereka membeli sayur 

siap konsumsi maupun bibitnya.Namun, wisatawan kurang 

mendapatkan informasi bagaimana budidaya sayuran 

tersebut.  

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis 

dalam melakukan penelitian mengambil judul 

“Perancangan Aplikasi Green Factory Berbasis Android” 



2 
 

 
 

sehingga diharapkan adanya aplikasi ini wisatawan yang 

berada di Kopeng dapat mengetahui bagaimana jenis 

sayuran, jenis pembudidayaan dan jenis lahan yang dapat 

diketahui oleh wisatawan.    

1.2.Tujuan    

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari pembuatan aplikasi ini adalah : 

a. Memaksimalkan potensi sumber daya 

pertanian yang berada di Kopeng dan 

memajukan pengetahuan Teknologi 

Informasi terhadap orang Kopeng. 

b. Membantu wisatawan untuk 

menginformasikan apa saja sayuran yang 

dijual di wilayah Kopeng, serta membantu 

petani menjual hasil budidaya sayur mereka 

dengan menggunakan fitur jual-beli sayuran 

yang ada di aplikasi Green Factory berbasis 

Android. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari pembuatan aplikasi ini  

sebagai berikut : 

a. Untuk syarat memperoleh gelar Ahli Madya 

Komputer di Diploma III, Fakultas Teknologi 

Informasi Universitas Kristen Satya Wacana. 
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b. Menerapkan hasil belajar yang didapatkan 

selama di program studi Diploma III Teknik 

Informatika yang berkonsentrasi pada Mobile 

Programming. 

1.3.Cakupan Topik Bahasan  

 Adapun cakupan topik bahasan dari penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi ini ditujukan kepada wisatawan 

maupun petani di Kopeng. 

b. User dapat melihat informasi tentang cara 

pembudidayaan sayuran dan transaksi jual-

beli sayuran online. 

1.4.Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan adalah gambaran umum atau 

penjelasan dari isi keseluruhan penelitian ini. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi lima bab, yaitu : 

1.4.1 PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang permasalahan 

latar belakang yang diangkat oleh penulis, 

tujuan penelitian, cakupan topik bahasan serta 

sistematika penulisan. 

1.4.2 DASAR TEORI 

 Bab kedua ini menjelaskan tentang 

penelitian-penelitian sebelumnya, yang akan di 
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gunakan penulis sebagai referensi dalam 

menentukan fitur – fitur yang akan di 

kembangkan penulis. Selain penelitian 

sebelum, pada bab ini juga menjelaskan tentang 

teori – teori yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Penjelasan terakhir mengenai bab 

ini yaitu di uraikan mengenai metode yang di 

gunakan penulis. 

1.4.3 PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini di uraikan mengenai 

perancangan atau desain sistem yang berisi 

tentang jalannya sistem, perilaku  sistem, dan 

output yang dihasilkan sistem. Penjelasan 

design sistem juga dilengkapi dengan beberapa 

diagram, yaitu usecase diagram, sequence 

diagram, activity diagram beserta 

penjelasannya. Selain itu di uraikan juga 

hardware dan software yang dibutuhkan 

penulis untuk mendukung proses pembuatan 

aplikasi. 

1.4.4 IMPLEMENTASI, HASIL, DAN 

ANALISIS 

 Bab ini akan di uraikan mengenai 

implementasi sistem yang dibuat, penjabaran 
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data hasil uji coba, evaluasi sistem, serta efek 

yang ditimbulkan dari hasil uji coba sistem. 

1.4.5 PENUTUP 

 Bab ini berisi saran yang berguna mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang terdapat pada 

aplikasi, uji coba yang telah diuraikan pada bab-

bab sebelumnya dan kesimpulan dari proses 

hasil uji coba. 

 

 


