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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sektor  perkebunan  kelapa  sawit  merupakan salah   satu   tanaman   primadona   

perkebunan   di Indonesia  khususnya  di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo adalah 

salah satu kabupaten di Provinsi Jambi dengan luas wilayahnya 4.659 km². 

Kabupaten Bungo sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian terdapat 

tiga jenis komoditas perkebunan unggulan yang dijadikan prioritas utama untuk 

dikembangkan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo yaitu: karet, kelapa 

sawit dan kelapa. 

Disamping banyaknya masyarakat di kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo 

bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit ada juga terdapat beberapa   

masyarakatnya yang berprofesi sebagai seorang tengkulak atau sering disebut  dengan  

tauke, kebanyakan dari tauke-tauke tersebut merupakan orang-orang yang 

mempunyai modal besar untuk menampung semua hasil panen para petani. Dalam   

hal   ini   terjadi   interaksi antara  petani  kelapa  sawit  dengan  tauke kelapa  sawit,  

dalam hal pemasaran hasil panen. Terdapat banyak pengepul (tengkulak) yang ada di 

Kabupaten Bungo, dari begitu banyak pengepul terdapat pula kelebihan dan 

kekurangannya masing – masing, dan ini membuat petani bingung bahkan kesulitan 

untuk menentukan pengepul mana yang dapat memenuhi ketersediaan dari hasil 
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panen  mereka. Kebutuhan akan informasi tentang tempat pengepul (tengkulak) akan 

sangat dibutuhkan oleh petani, agar mereka dapat memproduksi hasil panen yang 

nantinya akan mereka pasarkan. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, penulis berencana untuk 

membangun sebuah Sistem informasi geografis pencarian pengepul (tengkulak) 

kelapa sawit berbasis web, yang didalamnya dapat memberikan informasi berupa : 

informasi pengepul, informasi harga, informasi rute dan jarak terdekat yang akan di 

lalui oleh petani. Sehingga petani dapat membandingkan pengepul mana yang terbaik 

buat meraka untuk memasarkan hasil pertanian. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagimana membangun “Sistem Informasi Geografis Pencarian Pengepul 

(Tengkulak) Kelapa Sawit Berbasis Web Di Kabupaten Bungo Jambi”. dengan 

dilengkapi informasi pengepul (tengkulak)  serta dapat melihat jarak disertai dengan 

navigasi dalam menentukan rute perjalanan ke pengepul yang dituju. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan maka diberikan batasan 

masalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat berbasis Web 
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2. Informasi yang diberikan ialah mengenai lokasi pengepul terdekat dengan 

lokasi petani serta dapat membandingkan harga tiap pengepul. 

3. Sistem terdapat 3 user yaitu pengunjung, pengepul dan admin. 

a. Pengunjung melihat infomasi pengepul berupa harga, lokasi, jarak dan 

rute menuju tempat pengepul 

b. Pengepul dapat login ke sistem dan mengelola data pengepul 

c. Admin mengelola sistem dan mengatur has akses user pengepul  

4. Aplikasi ini akan terhubung dengan layanan pemetaan google maps. 

5. Pengguna bisa mengakses melalui web untuk mengetahui lokasi pengepul 

terdekat dan mendapatkan informasi mengenai pengepul yang ingin dituju. 

6. Lokasi yang diambil hanya di wilayah daerah Kabupaten Bungo Jambi. 

 

1.4 Tujuan 

 Tujuan utama dari penelitian ini ialah membantu para petani kelapa sawit dalam 

membandingkan pengepul mana yang terbaik buat meraka untuk memasarkan hasil 

pertanian, serta dapat melihat jarak disertai dengan navigasi dalam menentukan rute 

perjalanan ke pengepul yang dituju 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembuatan sistem informasi geografis pencarian pengepul (tengkulak) kelapa 

sawit adalah memudahkan pengunjung atau petani memperoleh informasi pengepul 

(tengkulak)  berupa tempat, harga  serta informasi jarak dan rute menuju lokasi 


