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1.1 Latar Belaang 

Buruh tani adalah seseorang yang bergerak di bidang pertanian, utamanya 

dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan 

memelihara tanaman (seperti padi, jagung, buah dan lain-lain), dengan harapan 

untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri atau 

menjualnya kepada orang lain. Kemampuan buruh tani dalam melakukan tugas 

kegiatan fisik ditentukan oleh banyak factor, antara lain status kesehatan kecukupan 

pangan sumber energi, pengalaman, keterampilan, alat yang sesuai, motivasi 

kejiwaan serta lingkungan yang kondusif, Buruh tani melakukan berbagai aktifitas 

fisik yang berat dan mengandalkan kekuatan otot (Adniyah and Putra, 2018). Untuk 

meringankan para pemilik lahan dalam mengolah lahannya dibutuhkan jasa buruh 

petani.  

Para pemilik lahan di daerah Katibung sebagian besarnya membutuhkan 

tenaga kerja buruh petani untuk memelihara dan bercocok tanam perkebunan yang 

ia miliki, yang bertujuan agar dapat memaksimalkan hasil panen. Akan tetapi tidak 

sedikit dari pemilik lahan mengeluh karena menghadapi masalah sulitnya para jasa 

buruh tani untuk didapatkan, terkadang para pemilik lahan bisa menghabiskan 

waktu berhari – hari bahkan berminggu – minggu untuk mendapatkan jasa buruh 

tani. Untuk meringankan para pemilik lahan dalam mengatasi masalahnya 

dibutuhkan media penyedia layanan jasa buruh tani. 



Metode penyedia layanan jasa seperti Layanan Ambulan (LA) (Nova , 2018), 

Layanan Bengkel (LB) (Ivan , 2017), Layanan Jasa Makeup (LJM) (Risnawati, 

2018), Rental Kendaraan (RK) (Surawijaya dan Eko , 2017), Layanan Jasa Tukang 

(LJT) (Parsumo,dkk , 2017) diusulkan oleh banyak peneliti untuk layanan jasa. LA 

menginformasikan lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas atau keadaan darurat 

lainnya kepada rumah sakit terdekat yang berada dengan lokasi, sehingga 

pasien/korban dapat menerima pertolongan dengan cepat dan selamat (Nova , 

2018). LB membantu pengguna sebagai petunjuk untuk mengakses informasi yang 

berkaitan dengan letak bengkel mobil sehingga dapat memudahkan pengguna 

dalam mencari letak bengkel di kota Bandar Lampung (Ivan , 2017). LJM 

mempermudah mencari dan memesan sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

(Risnawati , 2018). RK mendukung perusahaan dalam menjalankan bisnis 

penyewaan rental mobil (Surawijaya dan Eko , 2017). LJT memberikan layanan 

meliputi pendataan para tukang beserta informasi porto folionya, dan transaksi 

pemesanan jasa tukang (Parsumo,dkk , 2017). 

Penyedia layanan jasa buruh tani sangat perlu diadakan, karena dengan 

adanya penyedia layanan jasa buruh akan mempermudah pemilik lahan, khususnya 

daerah Katibung Lampung Selatan yang mempunyai perkebunan untuk memelihara 

tanaman dan memperoleh hasil dari tanaman. Agar hal tersebut terjadi, dibutuhkan 

sebuah upaya untuk meningkatkan hasil kebun sedini mungkin, dapat dijadikan 

rancang bangun aplikasi penyedia layanan jasa buruh daerah katibung berbasis 

android. 

Android adalah sistem operasi mobile yang mempunyai kelebihan dapat 

memandu dan memberikan informasi secara cepat, yang hampir digunakan oleh 



semua kalangan dari muda hingga tua. Android adalah aplikasi berbasis open 

source sehingga pengguna dapat membuat aplikasi baru didalamnya. Dalam hal ini 

peneliti merancang suatu aplikasi yang dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat luas khususnya daerah Katibung tentang penyedia layanan jasa buruh 

secara tepat melalui sebuah aplikasi mobile berbasis android. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diambil 

rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan membangun aplikasi yang dapat 

menyediakan layanan jasa buruh untuk daerah Katibung dalam perangkat mobile 

Android? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun aplikasi yang 

dapat dijadikan penyedia layanan jasa buruh daerah katibung berbasis android. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempermudah pemilik lahan dalam mencari jasa buruh tani. 

2. Mengurangi tingkat pengangguran daerah katibung. 

3. Media penghubung antara pemilik lahan dan para buruh tani. 

1.5 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dalam penulisan ini adalah :  

1. Layanan jasa buruh hanya mencakup daerah katibung. 

2. Jasa yang disediakan hanya jasa tani. 


