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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kelapa sawit di Indonesia dewasa ini merupakan primadona di kalangan 

pengusaha perkebunan, luasnya terus berkembang dan tidak hanya merupakan 

monopoli perkebunan besar negara atau perkebunan besar swasta. Saat ini 

perkebunan rakyat sudah berkembang dengan pesat. Permintaan minyak kelapa 

Sawit di samping digunakan sebagai bahan mentah industri pangan, juga 

digunakan sebagai bahan mentah industri non pangan. Dalam perekonomian 

Indonesia komoditas kelapa sawit memegang peranan yang cukup strategis 

karena komoditas ini punya prospek yang cerah sebagai sumber devisa. 

Disamping itu, minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng 

yang banyak dipakai di seluruh dunia, sehingga secara terus menerus mampu 

menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit. 

PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Palembang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang agronomi berupa perkebunan kelapa sawit 

dan pabrik CPO. PT. SPOIG Palembang memiliki 5 cabang di berbagai daerah 

di Sumatera Selatan, pengelolaan data perkebunan pada PT. SPOIG saat ini 

sudah dilakukan cukup baik namun masih menggunakan data-data yang bersifat 

manual atau paperbase. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam 

penyampaian data-data mengenai informasi dasar perkebunan dan pengambilan 
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keputusan dalam hal panen serta prediksinya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 

sistem yang dapat mengontrol perkebunan dan pengolahan  sawit dengan 

memanfaatkan teknologi sistem informasi yang mengintegrasikan informasi 

yang ada dalam suatu aplikasi utuh pada perusahaan yang akan mempermudah 

pengambilan keputusan baik perencanaan maupun pemeliharaan. Aplikasi ini 

mampu mengumpulkan, menyimpan dan mengola data-data informasinya dalam 

suatu database yang terstruktur. Sehingga sistem yang dirancang ini akan lebih 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi menajemen perusahaan dalam kebijakan 

pengambil keputusan pada permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa 

sawit secara tepat dan akurat. Berikut adalah tabel luas actual panen periode 

2007 sampai dengan 2010 yang ada di PT. Selatan Agro Makmur lestari. 

Tabel. 1.1 LUAS ACTUAL PANEN 

Divisi 
Tahun 

Tanam 
Luas 

Jumlah 

Pkk 

Luas 

(Ha) 

Produktif 

Jumlah 

Pkk 

Produktif 

% 

Luas 

(Ha) 

% tonase  

Pkk 

Produktif 

I 

2007 115,83 15.772 100,68 13.491 86,92 85,54 

2008 
83,79 

 
11.435 61,97 8.304 73,96 72,62 

2009 
115,36 

 
16.270 62,22 6.737 53,94 41,41 

2010 
171,29 

 
23.608 68,14 9.131 39,78 38,68 

II 

2009 232,48 31.880 201,36 26.982 86,61 84,64 

2010 
149,18 

 
19.258 95,89 12.849 64,28 66,72 

III 2008 
108,33 

 
15.774 98,10 13.146 90,56 83,34 



3 

 

Divisi 
Tahun 

Tanam 
Luas 

Jumlah 

Pkk 

Luas 

(Ha) 

Produktif 

Jumlah 

Pkk 

Produktif 

% 

Luas 

(Ha) 

% tonase  

Pkk 

Produktif 

2009 
220,47 

 
30.677 186,96 25.671 84,80 83,68 

2010 
125,77 

 
17.685 97,31 13.040 77,37 73,73 

IV 2010 62,28 8.521 51,13 6.852 82,10 80,41 

TOTAL 1.384,78 190.880 1.023,77 136.203 73,93 71,36 

Sumber : PT.Selatan Agro Makmur Lestari  

Sistem informasi merupakan suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, 

sebagaimana diketahui pertumbuhan pemakai komputer di Indonesia telah 

berkembang makin pesat dan ditunjang dengan tersedianya program aplikasi 

yang beraneka ragam sehingga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. 

Namun setiap instansi pasti memiliki alur informasi yang berbeda-beda sesuai 

dengan bidang-bidang yang ditangani oleh masing-masing instansi sehingga 

diperlukan pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan dan alur informasi 

instansi tersebut.  

Menurut Nuraida (2008 : 28), Sistem Informasi Manajemen  adalah suatu 

system yang saling bekerja sama terdiri dari kumpulan orang, alat, serta 

prosedur dan merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi dan 

berkesinambungan serta dirancang untuk mengumpulkan, memilih, 

menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang baik dan siap 
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pakai guna menghasilkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

manajemen yang baik melalui pembuatan keputusan yang baik. 

Menurut Hartono (2013 : 20),  Sistem Informasi Manajemen adalah 

sebuah sistem, yaitu rangkaian terorganisasi dari sejumlah bagian / komponen 

yang secara bersama-sama berfungsi atau bergerak menghasilkan informasi 

untuk digunakan dalam manajemen perusahaan. 

Menurut Koniyo (2007 : 9), Sistem Informasi Manajemen  adalah sebuah 

sistem  informasi yang mampu menyediakan informasi (merupakan hasil dari 

proses transaksi yang terjadi) dimana satu sama lain saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Melihat pentingnya 

SIM pada PT. SPOIG Palembang maka dibuat System Informasi Manajemen 

dengan metode RAD. Sistem Informasi Manajemen ini diharapkan dapat 

menjadi sistem yang dapat membantu dalam proses manajemen di PT. SPOIG 

Palembang. 

Menurut Noertjahyana (2002), Rapid application development (RAD) 

adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi dengan waktu 

yang relative singkat. Untuk pengembangan suatu sistem informasi yang normal 

membutuhkan waktu minimal 180 hari, akan tetapi dengan menggunakan 

metode RAD suatu sistem dapat diselesaikan dalam waktu 30-90 hari. Rapid 

application development (RAD) atau rapid prototyping adalah model proses 

pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental 
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(bertingkat) RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan 

cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini.  

Rapid application development menggunakan metode interactive 

(berulang) dalam mengembangkan system dimana working model (model 

bekerja) sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan 

menetapkan kebutuhan (requirement) user dan selanjutnya disingkirkan. 

Working model digunakan kadang-kadang saja sebagai basis desain dan 

implementasi system final. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian ini dengan judul : “ Sistem Informasi Manajemen PT. Sriwijaya 

Palm Oil Indonesia Group Study Kasus PT. Selatan Agro Makmur Lestari 

Cabang OKI”. 

 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka penulis merumuskan 

permasalahannya adalah bagaimana membuat Sistem informasi manajemen 

PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Study Kasus PT. Selatan Agro 

Makmur Lestari Cabang OKI? 
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1.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa aspek informasi 

pengelolaan perkebunan yaitu informasi panen tandan buah segar (TBS) 

harian, informasi kegiatan pemupukan, informasi pembibitan, informasi data 

tenaga kerja dan informasi DPU 

 Pada sistem informasi manajemen yang akan dirancang untuk 

menanggulangi permasalah yang ada pada PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia 

Group adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan fitur yang memudahkan dalam proses informasi data  

pembibitan, data kebun, data area kerja, data tenaga kerja, data panen 

dan data DPU 

b. Menyediakan fitur yang dapat memberikan informasi tingkat kualitas 

random hasil yang akurat.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat system informasi manajemen 

di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Palembang dengan menggunakan 

metode Rapid application development (RAD) 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan mengenai penggunaan teknologi informasi, 

khususnya dalam mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit. 

b. Mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen kelapa sawit dan 

mengetahui manfaat yang diperoleh dari penerapan Sistem Informasi 

Manajemen tersebut. 

 

2. Bagi PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group 

Manfaat penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat 

bagi pemakai, tanpa mengharuskan adanya prantara system informasi. 

2. Untuk pendukung pengambilan keputusan. 

3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif 

 

3. Bagi Akademik 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi akademik 

dalam memperkaya wawasan terhadap Sistem Informasi Manajemen 

Perkebunan khususnya kelapa sawit 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan penelitian ini penulis hanya menjelaskan 

secara garis besar bab-bab yang terdiri dari empat bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menguraikan mengenai profil perusahaan, sejarah perusahaan, 

visi dan misi. 

BAB III TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan lokasi dan waktu penelitian, jenis data, teknik 

pengumpulan data, jenis penelitian, alat dan teknik pengembangan system, alat 

dan teknik pengujian. 

 

BAB V  HASIL DAN PENGEMBANGAN 

Bab ini akan dibahas mengenai data penelitian (deskripsi 

perusahaan/organisasi), hasil pengujian pembahasan. 
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BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari semua uraian-uraian pada bab-bab 

sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang diharapkan berguna dalam 

penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Profil Perusahaan  

2.1.1. Sejarah Perusahaan 

Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Palembang mulai berdiri 

pada tahun 2003 di Palembang yang didirikan oleh Bapak Chandra 

Antonio, perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pembibitan kelapa sawit 

dan pengolahan minyak kelapa sawit. 

Pada awal berdirinya tahun 2003 hanya satu perusahaan yaitu PT. 

Perdana Sawit Mas yang mempunyai lokasi kebun sawit di wilayah 

Kecamatan Keluang dan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. 

Mengingat masih terbukanya potensi sumber daya alam (SDA) di 

wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan dengan mempertimbangkan 

bahwa industri kelapa sawit dan produk olahannya memiliki prospek 

usaha yang baik dan menguntungkan, maka perusahaan tersebut terus 

berkembang sehingga pada akhirnya diikuti oleh berdirinya PT. Cipta 

Lestari Sawit di wilayah Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten 

Banyuasin, kemudian PT. Persada Sawit Mas di wilayah Kecamatan 

Pampangan dan Pangkalan Lampam, PT. Selatan Agro Makmur 

Lestari di wilayah Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering 
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Ilir, yang terakhir CV. Parkindo Makmur -  PT. Sriwijaya Palm Oil 

Indonesia Group Palembang di wilayah Kecamatan Talang Kelapa dan 

Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. 

Dengan berkembangnya usaha tersebut menjadi empat perusahan 

yang merencanakan akan mengelola areal perkebunan kelapa sawit 

yang cukup luas maka kami membentuk satu group usaha di bawah 

manajemen PT. Perdana Sawit Mas Group. Pola yang akan kami 

kembangkan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit ini adalah 

Pola Kemitraan Kebun Inti dan Plasma. 

 

2.1.2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan 

Perkebunan Kelapa Sawit, Pembibitan Kelapa Sawit dan Pengolahan 

Minyak  Kelapa Sawit di kawasan regional. 

b. Misi 

a. Meningkatkan keuletan dan tanggung jawab kerja. 

b. Meningkatkan profesional kerja para karyawan. 

c. Menciptakan lapangan kerja yang individual. 

d. Dapat menjalin kerja sama yang baik dengan sesama bidang 

usaha yang saling berhubungan.  

e. Menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya yang di miliki. 
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f. Dapat bersaing dalam usaha makin maju dan berkembang. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi adalah suatu kerangaka yang menunjukan 

hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja satu 

sama lain sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing. 

Stuktur organisasi menjelaskan setiap fungsi dan kesatuan tanggung 

jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan organisasi. Dilihat dari 

tugas setiap bagian. PT. SPOG Palembang menggunakan struktur 

organisasi garis dan staf  kerena instansi ini mempunyai bidang-bidang 

tugas yang sudah dipersiapkan dengan jelas dan tertera rapi dan dibagi 

sesuai dengan potensi atau kemampuan individu. Adapun Struktur 

Organisasi pada PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group  seperti pada 

Gambar 2.1. 
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Sumber : PT. Sriwijaya Palam Oil Group Palembang 2015 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Sriwijaya Palm Oil Group Palembang. 
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2.1.4. Tugas Wewenang 

Struktur Organisasi merupakan gambaran posisi atau jabatan 

karyawan pada suatu perusahaan yang digambarkan secara koordinatif 

ataupun instruktif. Akan tetapi, bukan suatu struktur ataupun  jabatan 

pada perusahaan jika tidak terdapat  job description pada masing-

masing posisi pada struktural. Oleh karena itu disusunlah suatu 

pemamparan tentang posisi beserta tugas masing-masing posisi 

karyawan dalam perusahaan. 

Berikut merupakan job descreption pada PT. SPOG Palembang : 

1. Pimpinan (Head Office)  

Memliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut 

: 

a. Memiliki tanggung jawab yang mutlak dalam 

setiap keputusan. 

b. Menerima laporan terakhir di setiap bagian 

masing-masing. 

c. Merupakan pemegang kekuasan untuk 

menjalankan kepengurusan usaha. 

d. Memberi perintah untuk pedoman pelaksanaan 

tugas sehari-hari, perencanaan, dan lain-lain yang 
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menyangkut tugas-tugas/aktifitas yang biasa di 

lakukan. 

2. General Manager 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa dan menanda tangani semua laporan 

yang telah di buat oleh estate manager. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan 

yang ada di semua estate. 

3. Estate Manager 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa dan menanda tangani semua laporan 

yang telah di buat oleh assisten divisi dan ktu. 

b. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan 

yang ada di semua divisi.  

4. Kepala Tata Usaha (KTU) 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa dan menanda tangani laporan absensi 

semua divisi. 

b. Memeriksa dan menanda tangani laporan Daftar 
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Upah Karyawan (DUK). 

c. Memeriksa dan menanda tangani laporan Daftar 

Permintaan Uang (DPU). 

d. Membuat laporan permintaan pembelian barang. 

e. Membuat laporan petty cash estate. 

f. Membuat laporan bulanan estate. 

g. Membuat laporan keluar masuk barang dari 

gudang estate. 

5. Payroll 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Menginput data absensi yang di terima dari 

mandor. 

b. Membuat daftar upah karyawan semua divisi. 

c. Membuat laporan daftar permintaan upah 

karyawan semua divisi. 

d. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan 

penyelesaian semua laporan yang berkaitan 

dengan upah karyawan. 

6. Krani Data 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Menginput laporan harian dari semua divisi 
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b. Menginput laporan mingguan dari semua divisi 

c. Menginput laporan bulanan dari semua divisi 

d. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan 

penyelesaian semua laporan yang berkaitan 

dengan kegiatan pekerjaan yang ada di divisi.  

7. Kepala Gudang 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Sebagai pelaksana, penyedia, menerima dan 

mengeluarkan suatu barang sesuai yang di 

butuhkan. 

b. Mengupdate  laporan stok barang setiap 

minggunya. 

c. Menginput laporan pengeluaran barang dari 

gudang. 

8. Krani Gudang 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa semua barang yang akan disimpan di 

gudang kemudian menerima dan menyimpannya 

dengan baik. 

b. Melakukan pengeluaran barang sesuai permintaan 
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kepala seksi yang lain. 

c. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran 

barang dari gudang. 

d. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya. 

9. Pembantu Gudang 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Memeriksa semua barang yang akan disimpan di 

gudang kemudian menerima dan menyimpannya 

dengan baik. 

b. Melakukan pengeluaran barang sesuai permintaan 

kepala seksi yang lain. 

c. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran 

barang dari gudang. 

d. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk 

mengamankan barang-barang yang berada di 

bawah pengawasannya.  

10. Assisten Divisi 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 
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a. Membuat rencana kerja harian. 

b. Memeriksa dan menanda tangani Laporan Harian 

Mandor (LHM). 

c. Memeriksa dan menanda tangani absensi 

karyawan. 

d. Memeriksa dan menanda tanganin Laporan 

Harian Divisi (LHD). 

e. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal   

pekerjaan yang dilaksanakan di divisi. 

11. Krani  Divisi 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Menginput data absensi yang di terima dari 

mandor. 

b. Membuat laporan harian divisi (absensi, hasil 

kerja, pemakaian bahan). 

c. Membuat monitoring pemakaian bahan. 

d. Bertanggung jawab dalam pembuatan dan 

penyelesaian semua laporan divisi. 

12. Mandor 1 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 
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berikut : 

a. Mengecek semua hasil kerja mandor lapangan. 

b. Mengecek semua laporan yang dibuat oleh 

mandor lapangan. 

c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas hasil 

pekerja setiap mandor lapangan. 

13. Mandor Lapangan 

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Membuat absensi kehadiran karyawan. 

b. Membuat laporan kegiatan mandor (hasil kerja 

dan pemakaian bahan bila ada). 

c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas hasil 

pekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

14. Karyawan  

Memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan tugas yang telah di berikan oleh 

mandor. 

b. Bertanggung jawab tentang hasil setiap pekerjaan 

yang telah diberikan mandor lapangan. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1. Sistem Informasi Manajemen 

Menurut Nuraida (2008 : 28), Sistem Informasi Manajemen  

adalah suatu system yang saling bekerja sama terdiri dari kumpulan 

orang, alat, serta prosedur dan merupakan satu kesatuan yang saling 

berinteraksi dan berkesinambungan serta dirancang untuk 

mengumpulkan, memilih, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mendistribusikan informasi yang baik dan siap pakai guna 

menghasilkan perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

manajemen yang baik melalui pembuatan keputusan yang baik. 

Didalam SIM ini terdapat beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh 

sebuah perusahaan, diantaranya : 

1. Pencarian data. 

2. Update data secara berkala. 

3. Penginformasian data kepada public (dapat berupa report teks 

atau dalam bentuk table). 

4. Penyimpanan data. 

Dengan adanya SIM ini sebuah perusahaan mengharapkan suatu 

system yang dapat bekerja secara cepat dan akurat sehingga 
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produktivitas kerja di perusahaan lebih meningkat. Yang perlu diingat 

adalah bahwa jangan sampai keberadaan system tersebut justru 

menimbulkan masalah baru di dalam perusahaan. 

 

3.1.2. Kelapa Sawit 

Kelapa sawit merupakan tanaman penting yang lansung 

berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Terutama, sebagai 

bahan utama minyak nabati pada masakan rumah tangga hingga 

industri makanan berskala besar. (Nurhakim 2014 : 01). 

Agribisnis kelapa sawit adalah salah satu dari sedikit industri 

yang merupakan keunggulan kompetitif Indonesia untuk bersaing di 

tingkat Global (Iyung 2007 : 02) 

Daun Kelapa sawit mirip kelapa yaitu membentuk susunan 

daun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Daun muda yang 

masih kuncup berwarna kuning pucat. Pada tanah yang subur, daun 

cepat membuka sehingga makin efektif melakukan fungsinya sebagai 

tempat berlangsungnya fotosintesis. Jumlah pelepah, panjang pelepah, 

dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Tanaman yang 

berumur tua, jumlah pelepah dan anak daun lebih banyak  

 

3.1.3. Pertumbuhan Tanaman Kelapa Sawit 

Pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh 

banyak factor baik dalam maupun factor luar tanaman kelapa sawit itu 
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sendiri. Faktor dalam terdiri dari bagian-bagian tanaman, seperti akar, 

batangm daun dan buah. Sedangkan factor luar adalah factor 

lingkungan seperti iklim, curah hujan, suhu, kelembaban, jenis tanah, 

dan pH tanah. 

 

3.1.4. Mekanisme Kendali / Monitoring 

Mekanisme kendali yang dimaksudkan adalah sebuah upaya 

sistematik yang merupakan bagian dari manajemen untuk 

mengamankan sistem dimana setiap komponen dalam sistem memiliki 

satu keterpaduan dan tidak terjadi penyimpangan yang besar dari 

rencana yang sudah di buat. Sebagai sebuah mekanisme, kendali yang 

terjadi memadukan antara tuntutan-tuntutan atas pelaksanaan standar 

pekerjaan dan kedewasaan secara psikologis sebagai bagian dari 

tanggungjawab sebagai anggota organisasi. Pemaduan diantara 

keduanya akan memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam 

menegawasi bawahannya, disatu sisi bawahan tidak akan merasa 

tertekan karena proses pengawsan yang dilakukan. 
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Gambar. 3.1 Proses Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring mempunya empat fungsi, yaitu: 

a. Ketaatan (compliance). Monitoring menentukan apakah 

tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat 

mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. 

b. Pemeriksaan (auditing). Monitoring menetapkan apakah 

sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu 

bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka 

c. Laporan (accounting). Monitoring menghasilkan informasi 

yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan 
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masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan 

sesudah periode waktu tertentu. 

d. Penjelasan (explanation). Monitoring menghasilkan informasi 

yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan 

dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak 

cocok. 

 

3.1.5. PHP (Parents Helping Parents) 

PHP memiliki kepanjangan Parents Helping Parents, PHP 

Hypertext Preprocessor merupakan suatu bahasa pemograman yang 

difungsikan untuk membangun suatu web yang dinamis. PHP menyatu 

dengan kode HTML, maksudnya adalah beda kondisi. HTML 

digunakan sebagai pembangun atau pondasi dari kerangka layout web, 

sedangkan PHP difungsikan sebagai prosesnya, sehingga dengan 

adanya PHP tersebut, sebuah web  akan mudah untuk di-maintenance 

PHP berjalan pada sisi server, sehingga PHP tersebut juga sebagai 

bahasa Server Side Scripting, artinya bahwa dalam setiap/untuk 

menjalankan PHP, wajib membutuhkan web server dalam 

menjalankannya. 

Menurut Kadir (2010 : 02) PHP merupakan salah satu bahasa 

pemograman berbentuk skrip yang sangat populer dalam pembuatan 

aplikasi web. PHP  tergolong sebagai open source, yang implisit 

berarti kita bisa menggunakannya tanpa membelinya. 
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3.1.6. MySQL 

Menurut Saputra (2012 : 77) dalam buku “Webtips :Php, HTML5 

dan CSS3” MySQL merupakan salah satu database kelas dunia yang 

sangat cocok bila dipadukan dengan bahasa pemograman PHP. 

MySQL bekerja menggunakan bahasa SQL (Structure Query 

Language) yang merupakan bahasa standar yang digunakan untuk 

memanipulasi database. 

Menurut Puspitosari (2010 : 19) dalam buku “Pemrograman Web 

Database dengan PHP & MySQL” MySQL merupakan salah satu 

software untuk database server yang banyak digunakan, MySQL 

bersifat open source dan menggunakan SQL. MySQL bias dijalankan 

di berbagai platform misalnya windows, Linux, dan lain sebagainya. 

Ada beberapa alasan yang menjadikan database MySQL sangat 

diminati oleh para programmer, diantaranya : 

1. Bersifat open source 

2. Menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language) yang 

merupakan standar bahasa dalam pengolahan data. 

3. Perfprmance dan reliable, pemrosesan database-nya sangat 

cepat dan stabil. 

4. Sangat mudah dipelajari. 

5. Memiliki dukungan (Group) pengguna MySQL. 
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3.1.7. CSS 

Menurut Saputra (2012 : 27) Css (Cascading Style Sheet) 

merupakan bahasa pemograman web yang didesain khusus untuk 

mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web 

sehingga tampilan web lebih rapih, terstruktur, dan seragam. Tujuan 

CSS adalah untuk memisahkan konten utama dengan tampilan 

dokumen lainnya. 

Menurut Saputra dan Agustin (2013 : 6) CSS atau yang memiliki 

kepanjangan Cascading Style Sheet merupakan suatu bahasa 

pemrograman web yang digunakan untuk mengendalikan dan 

membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan web 

akan lebih rapi, terstruktur dan seragam. 

 

3.1.8. Rapid Application Development (RAD) atau Rapid Prototyping 

Menurut Yulianto (2015:216) Rapid application development 

(RAD) atau rapid prototyping model pembangunan perangkat lunak 

yang tergolong dalam teknik incremental (bertingkat). RAD 

menekankan siklus pembangunan pendek, singkat dan cepat.. 

Menurut Noertjahyana (2002), Rapid application development 

(RAD) adalah salah satu metode pengembangan suatu sistem informasi 

dengan waktu yang relative singkat. Untuk pengembangan suatu 

sistem informasi yang normal membutuhkan waktu minimal 180 hari, 

akan tetapi dengan menggunakan metode RAD suatu sistem dapat 
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diselesaikan dalam waktu 30-90 hari. Tujuan utama dari semua 

metode sistem development adalah memberikan suatu sistem yang 

dapat memenuhi harapan dari para pemakai, akan tetapi sering kali 

didalam melakukan pengembangan suatu sistem tidak melibatkan para 

pemakai sistem secara langsung, sehingga hal ini menyebabkan sistem 

informasi yang dibuat jauh dari harapan pemakai yang dapat berakibat 

sistem tersebut walaupun dapat diterima tetapi para pemakai enggan 

untuk menggunakannya atau bahkan para pemakai menolak untuk 

menggunakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Siklus RAD 

 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasikan tujuan- tujuan aplikasi atau sistem serta 

untuk megidentifikasikan syarat-syarat informasi 
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yang ditimbulkan dari tujuan-tujuan tersebut. Orientasi dalam 

fase ini adalah menyelesaikan  masalah-masalah perusahaan. 

Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa 

mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya 

akan selalu tetap pada upaya pencapaian tujuan-tujuan 

perusahaan. 

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang 

bisa digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan dan 

pemrogram dapat bekerja membangun dan 

menunjukkan representasi visual desain dan pola kerja kepada 

pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama 

beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan 

dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna 

merespon prototipe yang ada dan penganalisis  memperbaiki 

modul-modul yang dirancang berdasarkan respon pengguna. 

3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para 

pengguna secara intens selama workshop dan merancang 

aspek-aspek bisnis dan nonteknis perusahaan. Segera setelah 

aspek-aspek ini disetujui dan sistem-sistem dibangun dan 

disaring, sistem-sistem baru atau bagian dari sistem diujicoba 

dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 
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3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Judul dan Tahun Kesimpulan 

1. - Dedy Agung Prabowo 

- Edi Noersasongko 

- Mohamad Sidiq 

Sistem Informasi 

Manajemen Penerimaan 

CPNS Wilayah Jawa 

Tengah Berbasis Web 

Tahun : 2010 

Menggunakan metode 

system development 

life cycle (SDLC). 

Hasil yang didapat 

ialah membantu 

dalam manajemen 

penerimaan CPNS 

dengan cepat dan 

efisien karena 

dilakukan secara 

online 

2. - Avicenna Reza    

  Alkautsar 

- Raudah 

- Welda 

Sistem Informasi  

Manajemen Proyek Pada 

PT. Anugrah Pertiwi 

Kontrindo Palembang 

Menggunakan 

metode RUP 

(Rational Unified 

Process.Hasil yang 

didapat ialah 

memecahkan 

permasalahan dalam 

kesulitan perhitungan 

biaya upah pekerja, 

biaya bahan baku , 

biaya anggaran 

masuk dan biaya 

keluar dalam 

membangun suatu 

proyek 

pembangunan. 

3. - Safrian Aswati 

- Widya Kartika 
Rancang Bangun Sistem 

Informasi Data Karyawan 

Kantor Notaris / PPAT 

Mulia Ginting Suka 

Tahun : 2014 

Menggunakan metode 

Rapid application 

development (RAD) 

atau rapid prototypin. 

Hasil yang didapat 

ialah Sistem 

informasi ini dapat 

membantu dan 

mempermudah 

pengolahan data 

karyawan serta dapat 

menganalisa terhadap 

masalah yang timbul 
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No Penelitian Judul dan Tahun Kesimpulan 

akibat lemahnya 

sistem yang 

digunakan pada 

Kantor Notaris / 

PPAT Mulia Ginting 

Suka 

 

4. Agustinus Noertjahyana Studi Analisis Rapid 

Aplication Development 

Sebagai Salah Satu 

alternative metode 

pengembangan perangkat 

lunak 

 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode RAD (Rapid 

Application 

Development) Hasil 

yang didapat ialah 

keunggulan dengan 

menggunakan metode 

ini yaitu kecepatan, 

dan biaya yang relatif 

lebih rendah 

dibanding dengan 

metode konvensional. 

5. - Rizki Alfiasca  

  Pascapraharastyan 

- Antok Supriyanto 

- Pantjawati  

  Sudarmaningtyas 

Rancang Bangun Sistem 

Informasi Manajemen 

Arsip Rumah Sakit Bedah 

Surabaya Berbasis Web 

Metode yang 

digunakan metode 

Waterfall. Hasil yang 

didapat ialah  

menyelesaikan 

kendala-kendala 

sesuai dengan 

ketentuan yang 

berlaku seperti 

penentuan arsip atau 

dokumen yang telah 

memasuki masa 

kadaluwarsa agar 

menghasilkan 

informasi yang 

relevan dan berguna 
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3.2.1. Kesimpulan 

lima Jurnal diatas mempunyai kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan sekarang yaitu menggunakan 

jaringan internet sebagai media penyampaian informasi dan 

dibuat menjadi sistem informasi sehingga mempermudah 

dalam memperoleh informasi. 
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3.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapid application development (RAD) 

 

 

 

Identifikasi Masalah 

Kurangnya sosialisasi tentang identifikasi dan seleksi calon lahan,  

pemantauan, pengendalian pelaksanaan kegiatan pembibitan,  

penanaman, pemupukan dengan baik dan benar. 

 

Teori Pendukung 

 

 Mengenai Kelapa Sawit 

 Pertumbuhan Kelapa Sawit 

 Mekanisme Kendali / 

Monitoring 

Metode Pengembangan 

 Rapid Application 

development (RAD) 

o Adm dan Operasional 

o Pelaporan 

o Pencarian 

 

Hasil / SIM 

 

 Sistem Informasi Manajemen PT. SPIOG Palembang 

 Mempermudah penyebaran informasi antar cabang guna diteruskan ke 

pelaksana lapangan. 

 Mempermudah dalam pengontrolan / monitoring pembudidayaan 

kelapa sawit. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1. Jenis Data Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai jenis data 

penelitian dalam pengumpulan informasi pendukung, jenis data yang 

digunakan antara lain : 

4.1.1. Data Kualitatif 

Menurut Noor (2014:13), data kualitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk bukan bilangan atau dengan kata lain data 

kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang 

mengandung makna atau berbentuk kategori. Contoh adalah jenis 

kelamin, status pernikahan, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya.  

 

4.1.2. Data Kuantitatif 

Menurut Noor (2014:14), data kuantitatif adalah data yang 

dapat dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Contoh adalah usia 

seseorang, tinggi badan, berat badan, jumlah penjualan perbulan, dan 

lain sebagainya. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

data diskrit dan data kontinum. Data kdiskrit seiring juga disebut data 

nominal, adalah data kuantitatif yang satu sama lain terpisah, tidak 

dalam satu garis kontinum. Data ini diperoleh dari hasil menghitung / 

membilang. 
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Data kontinum adalah data kuantitatif yang satu sama lain 

berkesinambungan dalam satu garis. Data ini diperoleh dari 

mengukur, seperti mengukur derajat kesehatan, berat badan, 

kemampuan, motivasi, IQ,  dan lain-lain. 

4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Dalam penyusunan laporan ini, penulis 

menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yang 

dilakukan yaitu: 

4.2.1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Nasution (1988) dalam Sugiono (2012) menyatakan 

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya 

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan 

yang diperoleh melalui observasi.  

Pada metode ini penulis mengamati secara langsung aktifitas 

yang dilakukan sehari-hari oleh team di PT. SPOIG Palembang guna 

mendapatkan informasi cara melakukan pembibitan, penanaman, 

pemupukan dan hasil panen. 
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4.3. Alat dan Teknik Pengembangan Sistem 

4.3.1. Alat Pengembangan Sistem 

Menurut Yuliani (2015:28) dalam jurnal “Penerapan Rapid 

Application Development pada Sistem Penjualan Sepeda Online”. metode 

Rapid Application Development (RAD) merupakan pendekatan 

berorientasi objek untuk menghasilkan sebuah sistem dengan sasaran 

utama mempersingkat waktu pengerjaan aplikasi dan proses agar sesegera 

mungkin memberdayakan sistem perangkat lunak tersebut secara tepat dan 

cepatyang terdiri atas fase perencanaan, syarat-syarat, fase workshop 

design dan fase implementasi sesuai dengan fase-fase rancang bangun 

sistem informasi . 

Mengilustrasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan bagaimana 

data berpindah diantara aktivitas-aktivitas itu. Salah satu model proses 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

a. Model Proses 

1. Flowchart 

Menurut Kusrini dan Koniyo (2007:80), Flowchart  adalah bagan 

(chart) yang menunjukkan aliran (flow) di dalam program atau prosedur 

system secara logika , digunakan terutama sebagai alat bantu komunikasi 

dan untuk dokumentasi.   
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Simbol-simbol Flowchart dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Simbol - Simbol Flowchart 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Dokumen 

Dokumen atau laporan; 

menunjukkan input dan output 

baik untuk proses manual, 

mekanik atau komputer. 

2 

 Beberapa 

tembusan dari 

satu dokumen  

Digambarkan dengan 

menumpuk simbol dokumen. 

3 

 Input/output; 

Jurnal/Buku 

besar 

Proses Input / Output data, 

parameter, dan informasi. 

4 

 

Tampilan 
Informasi yang ditampilkan 

oleh peralatan on-line, seperti 

terminal, monitor atau layar. 

5 

 Pengetikan on-

line (on-line 

keying) 

Memasukkan (entry) data 

seperti terminal atau personal 

computer.  

6 

 Terminal atau 

personal 

computer 

Simbol tampilan dan 

pengetikan online dengan 

bersama untuk mewakili 

terminal dan personal 

computer.  

7 

 

Proses Proses perhitungan / 

pengelolahan data. 
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No Simbol Nama Keterangan 

8 

 

Proses manual Pelaksanaan pemrosesan yang 

dilaksanakan secara manual. 

9 

 

Disk Magnetis 

Data disimpan secara 

permanen didalam disk 

magnetis; dipergunakan untuk 

file utama (master file) dan 

database. 

10 

 

Penyimpanan on-

line 

Data disimpan di dalam file 

on-line temporer melalui media 

yang dapat diakses secara 

langsung, seperti disk. 

11 

 

Arus dokumen 

atau proses 

Arah pemrosesan atau arus 

dokumen; arus yang normal 

berada dibawah dan mengarah 

ke kanan. 

12 

 

Communication 

link 

Pengiriman data dari satu 

lokasi ke lokasi lainnya 

melalui jalur komunikasi. 

13 

 

On-Page 

connector 

Menghubungkan arus 

pemrosesan di satu halaman 

yang sama; penggunaan 

konektor ini akan menghindari 

garis-garis yang saling silang 

di satu halaman. 

14 

 

Off-page 

connector 

Suatu penanda masuk dari, 

atau keluar ke, halaman lain. 



37 
 

No Simbol Nama Keterangan 

15 

 

Terminal  

Titik awal, akhir, atau 

pemberhentian dalam suatu 

proses atau program; juga 

dipergunakan untuk 

menunjukkan adanya pihak 

eksternal. 

16 

 

Keputusan  

Langkah pengambilan 

keputusan; dipergunakan 

dalam sebuah program 

komputer bagan alir untuk 

memperlihatkan cabang ke 

jalan alternatif.  

17 
 

Anotasi  
Komentar deskriptif tambahan 

atau catatan penjelasan untuk 

klarifikasi. 

Sumber : Romney (2004:198) 

2. DFD (Data Flow Diagram) 

Menurut Fatta (2007:119), data flow diagram (DFD) merupakan 

diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang 

terjadi pada sistem yang akan dikembangkan. Dengan model ini, data 

yang terlibat pada masing-masing proses dapat diidentifikasi.  
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Simbol-simbol DFD dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Simbol – Simbol DFD ( Data Flow Diagram) 

No Nama Elemen 

Simbol De Marco  

dan Jourdan 

 

Keterangan 

1 External Entity 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan asal atau 

tujuan data 

2 Data Flow 

 

 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan aliran data 

yang berjalan 

3 Proses 

 

 

         

Simbol ini digunakan untuk 

proses pengelolahan atau 

transformasi data 

 

4 

 

Data Store 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol ini digunakan untuk 

mengambarkan data flow 

yang sudah disimpan atau 

diarsipkan 

 Sumber : Kusrini dan Koniyo (2007:82) 

 

b. Model Data 

Entity Relationship Diagram ( ERD ) Menurut Fatta (2007:121), 

ERD adalah gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, 

disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis.  
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Berikut simbol-simbol yang digunakan dalam ERD yang dapat 

dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Simbol - Simbol ERD (Entity Relationalship Diagram) 

No Nama Elemen 
Simbol Menurut 

Chen 
Keterangan 

 

1 

 

Entitas 

 

  

Entitas merupakan individu 

yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang 

lain. 

 

2 

 

Attribute 

 Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

  

3 

  

Link 

 

 Link (garis) penghubung antara 

himpunan relasi dengan 

himpunan entitas dan himpunan 

entitas dengan atributenya 

 

 

 

 

4 

 

Relationship 

 

 

 

 

Relation menunjukkan adanya 

hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berasal dari 

himpunan entitas yang berbeda. 

 
Sumber : Fatta (2007 : 124) 

 

4.3.2. Teknik Pengembangan Sistem 

Sistem yang semakin komplek dan waktu pengembangan yang 

dibutuhkan semakin cepat membuat para pengembang system berfikir 

keras dan berusaha untuk mencari solusi teknik pengembangan yang cepat 

tanpa mengurangi kualitas system yang dihasilkan, maka Penulis 
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menggunakan teknik pengembangan  Sistem RAD (Rapid application 

development). 

 

Adapun tahapan-tahapan dalam pengembangan Sistem RAD 

(Rapid application development) adalah sebagai berikut : 

1. Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasikan tujuan- tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

megidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-

tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan  masalah-

masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa 

mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu 

tetap pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.  

2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa 

digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan pemrogram dapat 

bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola 

kerja kepada pengguna. Wporkshop desain ini dapat dilakukan selama 

beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan 

dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon 

prototipe yang ada dan penganalisis  memperbaiki modul-modul yang 

dirancang berdasarkan respon pengguna. Adapun tahapan desain yang 

akan dibuat antara lain halaman login yang berisikan menu login dan 
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username, halaman master yang berisikan menu karyawan, buruh, mandor, 

kebun, blok/area, divisi, kegiatan, dan user. Halaman Input terdiri dari 

menu input BPnB (Bon Pengeluaran Bibit, input BPB (Bon Pengeluaran 

Barang), input NKB (Nota Keluar Barang), dan DPU (Daftar Penerimaan 

Upah). 

3. Implementation (Implementasi) 

Pada fase implementasi ini, penganalisis bekerja dengan para 

pengguna secara intens selama workshop dan merancang aspek-aspek 

bisnis dan nonteknis perusahaan. Segera setelah aspek-aspek ini disetujui 

dan sistem-sistem dibangun dan disaring, sistem-sistem baru atau bagian 

dari sistem diujicoba dan kemudian diperkenalkan kepada organisasi. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada PT. Sriwijaya 

Palm Oil Indonesia Group Palembang,  pengelolaan data perkebunan pada 

PT. SPOIG saat ini sudah dilakukan cukup baik namun masih lambatnya 

penyampaian informasi dari kebun ke kantor pusat yang disebabkan jarak 

antara kebun ke kantor pusat cukup jauh dan data yang digunakan bersifat 

manual atau paperbase. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dalam 

penyampaian data-data mengenai informasi dasar perkebunan dan 

pengambilan keputusan dalam hal panen serta prediksinya. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengontrol perkebunan dan 

pengolahan  sawit dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi yang 

mengintegrasikan informasi yang ada dalam suatu aplikasi utuh pada 

perusahaan yang akan mempermudah pengambilan keputusan baik 

perencanaan maupun pemeliharaan. 

Dengan Sistem Informasi Manajemen diharapkan permasalahan 

yang terjadi di PT. SPOIG dapat ditanggulangi dengan baik sehingga 

dapat mengasilkan informasi yang akurat guna pengambilan keputusan. 

Karena informasi panen TBS (Tandan Buah Segar) harian, informasi 

kegiatan pemupukan, informasi pembibitan, serta informasi data tenaga 

kerja dan informasi DPU yang akan diverifikasi datanya. Hal ini menjadi 
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kendala bagi Asisten Kepala untuk mengetahui informasi berupa laporan 

panen TBS harian, informasi laporan pemupukan, informasi laporan 

pembibitan, serta informasi laporan data tenaga kerja, serta informasi 

laporan  data DPU. Pemanfaatan Informasi dilakukan secara sederhana, 

yaitu dengan mencatat data dibuku register meliputi data pembibitan, data 

kebun, data area kerja, data tenaga kerja, data panen dan DPU. Kemudian 

disimpan untuk diarsipkan dan dilaporkan secara berkala kepada asisten 

kepala. Untuk mendapatkan informasi data yang dibutuhkan, admin harus 

mencari data untuk masing-masing laporan tersebut yang mengakibatkan 

banyak menyita waktu dalam pencarian data tersebut. Selain tidak efisien 

dan tepat guna, resiko kehilangan dan kerusakan data akan lebih besar. 

 

5.1.1.  Requirements Planning (Perencanaan Syarat-Syarat) 

Dalam fase ini, pengguna dan penganalisis bertemu untuk 

mengidentifikasikan tujuan- tujuan aplikasi atau sistem serta untuk 

megidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan-

tujuan tersebut. Orientasi dalam fase ini adalah menyelesaikan  masalah-

masalah perusahaan. Meskipun teknologi informasi dan sistem bisa 

mengarahkan sebagian dari sistem yang diajukan, fokusnya akan selalu 

tetap pada upaya pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. 
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5.1.1.1. Analisa Kebutuhan Masalah 

a. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari pengamatan yang telah dilakukan, maka 

identifikasi masalah yang didapat adalah : 

 

Tabel 5.1  Identifikasi Masalah 

Masalah Penyebab 

Data pembibitan, data kebun, data area 

kerja, data tenaga kerja, data panen dan 

DPU tidak dilakukan secara rutin. 

Belum adanya sistem informasi 

manajemen yang mendukung dalam 

proses data pembibitan, data area kerja 

dan bahan, data tenaga kerja, data 

panen dan DPU (Daftar Penerimaan 

Upah).  

Lambatnya proses pencarian data 

pelaporan apabila dibutuhkan. 

Dalam proses, data pembibitan, data 

area kerja, data tenaga kerja, data panen 

dan DPU (Daftar Penerimaan Upah) 

sebagian besar dilakukan dengan cara 

manual yaitu dengan mencatat data 

dibuku register, hal itu memerlukan 

waktu yang akan tersita cukup banyak 

dalam proses pencarian data yang 

dibutuhkan. 

Lambatnya proses pelaporan. Karena antara divisi perusahaan 

mempunyai jarak yang cukup jauh, 

maka pelaporan sering terlambat 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan penyebab permasalahan yang 

terjadi di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group. Penyebab 

permasalahan yang terjadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 5.2  Penyebab Masalah 

Penyebab Masalah Titik Keputusan Lokasi 

Belum adanya sistem informasi 

manajemen yang mendukung dalam 

proses data pembibitan, data area 

kerja, data tenaga kerja, data panen 

dan DPU (Daftar Penerimaan Upah). 

Pencatatan 

pembibitan,panen dan 

DPU 
Administrasi 

Penanganan Rencana 

Kerja, keluar masuk 

bibit, dan data panen 

Dalam proses data pembibitan, data 

area kerja dan bahan, data tenaga 

kerja, data panen dan DPU (Daftar 

Penerimaan Upah) sebagian besar 

dilakukan dengan cara manual yaitu 

dengan mencatat data dibuku register, 

hal itu memerlukan waktu yang akan 

tersita cukup banyak dalam proses 

pencarian data yang dibutuhkan. 

Pembuatan Informasi 

Persediaan bibit, panen,  

DPU dan rencana kerja 

Administrasi 

Karena antara divisi perusahaan 

mempunyai jarak yang cukup jauh, 

maka pelaporan sering terlambat 

dilakukan. 

Proses Rekap 

pembibitan, panen, dan 

DPU 

Administrasi 

 

 

Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa titik keputusannya 

adalah, 

a. Penanganan pencatatan pembibitan, panen dan DPU di 

Administrasi 

b. Penanganan rencana kerja, keluar masuk bibit, dan data 

panen di Administrasi 
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c. Pembuatan informasi persediaan bibit, panen, DPU dan 

rencana kerja di Administrasi 

d. Proses Rekap pembibitan, panen, dan DPU di Administrasi 

 

5.1.1.2. Alur Sistem Berjalan 

Hasil yang didapatkan dari mempelajari sistem informasi yang ada 

di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group adalah sbb : 

Adapun bagan alir Sistem Pembibitan pada PT. Sriwijaya Palm Oil 

Indonesia Group  seperti pada Gambar 5.1. 
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Proses Pembibitan

Estate Manager
Ast Lapangan / 

Mandor
Ast PembibitanAdministrasi

Start

Membuat 

progres 

penyisipan, 

dan rencana 

pemupukan

1
Rencana , 

penyisipan, 

pembibitan dan  

pemupukan

1
2

3

Rencana , 

penyisipan, 

pembibitan dan  

pemupukan

2 Rencana , 

penyisipan, 

pembibitan dan  

pemupukan

3 Rencana , 

penyisipan, 

pembibitan dan  

pemupukan

1

Membuat 

pengajuan  

Penyisipan dan 

pembibitan

Bon Pengeluaran 

bibit (BPnB)

1
2

3

Bon Pengeluaran 

bibit (BPnB)

Bon Pengeluaran 

bibit (BPnB)

1
Bon Pengeluaran 

bibit (BPnB)

1

2 3

A

 

Gambar 5.1  Proses Pembibitan  
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Adapun bagan alir Sistem Pemupukan pada PT. Sriwijaya Palm Oil 

Indonesia Group seperti pada Gambar 5.2 

Proses Pemupukan

ManagerMandorKrani GudangKrani Data

21

1
SIP (Surat Izin 

Pemupukan)

membuat from 

SIP (Surat Izin 

Pemupukan) 

SIP (Surat Izin 

Pemupukan)

Disposisi

Membuat 

disposisi

y t

Disposisi

Membuat 

Laporan SIP

Bon Pupuk
Laporan SIP

Laporan SIP

membuat bon 

pengantar 

Pupuk

Bon Pengeluaran 

Barang (BPB)

Bon PupukBon Pengeluaran 

Barang (BPB)

2
1

1

2

1
2

2

2A

 

Gambar 5.2  Proses Pemupukan 
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Adapun bagan alir Sistem Panen pada PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia 

Group seperti pada Gambar 5.3 

Proses Panen

Mandor BuruhAdministasi

Start

SPK

1
2

3

Membuat 

SPK

SPK

2

SPK

3

Membuat 

Berita 

Acara

3

1
2

Berita Acara 

Pemeriksaan dan 

Pembayaran

1
2

3

Mencatat nama pekerjaan, 

hasil dan upah

Laporan hasil 

pekerjaan dan 

upah

Laporan hasil 

pekerjaan dan 

upah

Berita Acara 

Pemeriksaan dan 

Pembayaran

Berita Acara 

Pemeriksaan dan 

Pembayaran

2

3

1

 

Gambar 5.3  Proses Panen 
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Adapun bagan alir Sistem Penerimaan Upah pada PT. Sriwijaya Palm Oil 

Indonesia Group seperti pada Gambar 5.4 

Proses Penerimaan Upah

KeuanganManagerAdministasi

Berita Acara 

Pemeriksaan dan 

Pembayaran

1

Membuat 

Laporan 

Penerimaan 

Upah

Laporan 

Penerimaan Upah

1
2

3

Laporan 

Penerimaan Upah

Laporan 

Penerimaan Upah

3 2

 

Gambar 5.4  Proses Penerimaan Upah 

 

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Sumber (Administrasi, Ast. pembibitan, Mandor, Estate 

Manager). 

b. Administrasi membuat progress penyisipan dan rencana 

pemupukan  

c. Surat rencana penyisipan, pembibitan dan pemupukan 

diserahkan kepada Ast Pembibitan, Ast Lapangan / Mandor 

dan Estate Manager. 
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d. Ast Manager membuat pengajuan penyisipan dan pembibitan 

kepada Estate Manager 

e. Ast Manager menerbitkan Bon Pengeluaran Bibit (BPnB) 

menandakan pengajuan penyisipan dan pembibitan telah 

diterima Estate Manager. 

f. Karani Data membuat membuat form Surat Ijin Pemupukan, 

Surat ijin pemupukan tersebut diserahkan kepada Manager 

guna mendapatkan persetujuan yang ditandai dengan disposisi 

dari Manager. 

g. Setelah disposisi diterima oleh Krani Data, Krani Data 

membuat laporan  SIP (Surat Ijin Pemupukan) yang ditujukan 

kepada Krani Gudang. 

h. Krani Gudang membuat Bon Pengeluaran Barang (BPB) yang 

ditujukan kepada mandor. 

i. Administrasi membuat SPK (Surat Perintah Kerja) yang 

ditujukan kepada Mandor . 

j. Mandor mencatat nama pekerjaan, hasil dan upah berupa 

laporan hasil pekerjaan dan upah. 

k. Laporan hasil pekerjaan dan upah diterima oleh administrasi, 

administrasi mengeluarkan berita acara pemeriksaan dan 

pembayaran berdasarkan laporan hasil pekerjaan dan upah. 

l. Administrasi membuat laporan Daftar Penerimaan upah  
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5.1.1.3. Diagram Alir Data 

5.1.1.3.1. Diagram Konteks 

 Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan bagian 

besar dari aliran arus data desain sistem pengelolahan data, dapat dilihat pada 

gambar 5.5 : 

Sistem Informasi Manajemen PT. 

Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group 

Study Kasus PT. Selatan Agro Makmur 

Lestari Cabang OKI

Krani Gudang

- Data Barang

- Dok DPU

- Data Mandor

- Data Kebun

- Data Karyawan

- Data Buruh- Data Blok

- Data Kegiatan

Mandor

  - Bon Pengluaran Barang (BPB)

  -  Data SPK

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran

- Bon Pengeluaran bibit (BPnB)

ManagerDisposisi

- Bon Pengeluaran Barang (BPB)

Administrasi - Data DPU
- Data NKB

- Dok BPB, BPnB dan NKB

- Bon Pengeluaran Bibit(BPnB)

- Daftar Penerimaan Upah (DPU)

- Nota Keluar Barang (NKB)
- Daftar Penerimaan Upah (DPU)

- Nota Keluar Barang (NKB)

Buruh

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran

Estate Manager

- Bon Pengeluaran bibit (BPnB)

- Nota Keluar Barang (NKB)

Keuangan

- DPU

- Lap. DPU, BPbB, BPB dan NKB

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pembayaran

 

Gambar 5.5 Diagram Konteks 

Diagram konteks di atas dapat dijelaskan, Sistem Informasi 

Manajemen PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Study Kasus PT. 

Selatan Agro Makmur Lestari Cabang OKI mempunyai 9 (sembilan) 

kesatuan luar, yaitu Administrasi, Ast Pembibitan, Ast Lapangan / 
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Mandor, Estate Manager, Krani Gudang, Krani Data, Mandor, Manager, 

Buruh dan Keuangan. Data bersumber dari Administrasi berupa Berita 

Acara Pemeriksaan dan Pembayaran, Data progres penyisipan & rencana 

pemupukan dan data SPK. Data bersumber dari Ast Pembibitan berupa 

Data penyisipan dan pembibitan. Data bersumber dari Manager berupa 

disposisi, Data besumber dari Krani Gudang berupa data bon Pengeluaran 

Barang, Data besumber dari Krani Data berupa data Surat Izin Pemupukan 

(SIP). 
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5.1.1.3.2. Diagram Level 0 

Diagram level 0 adalah diagram yang menunjukan semua proses 

utama yang menyusun keseluruhan sistem, dengan ini dapat dilihat pada 

gambar 5.6 
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Administrasi

1.0 P

Manajemen data 

DPU
DPU

Simpan Data
- Daftar Penerimaan Upah (DPU)

- Nota Keluar Barang (NKB)
2.0 P

Manajemen data 

NKB
NKB

Simpan Data

Mandor

3.0 P

Manajemen data 

BPnB

4.0 P

Manajemen data 

BPB

Simpan Data

Simpan Data

5.0 P

Manajemen data 

BPB
Krani Gudang BPB

Simpan Data

6.0 P

Manajemen data 

BPnB
BPnB

Simpan Data

7.0 P

Manajemen data 

kebun
kebun

Simpan Data

8.0 P

Manajemen data 

mandor
 mandor

Simpan Data

9.0 P

Manajemen data 

barang
barang

Simpan Data

10.0 P

Manajemen data 

karyawan
 karyawan

Simpan Data

11.0 P

Manajemen data 

buruh
 buruh

Simpan Data

12.0 P

Manajemen data 

blok
 blok

Simpan Data

- Data  BPnB 

13.0 P

Manajemen LaporanManajer
- Data Barang

- Data DPU

- Data Mandor

- Data Kebun

- Data Karyawan

- Data Buruh- Data Blok

- Lap.  Barang

- Lap. DPU

- Lap.  Mandor

- Lap.  Kebun

- Lap.  Karyawan

- Lap.  Buruh

- Data  BPB 

- Data  Kebun 

Data Mandor

Data Barang

Data Karyawan

Data Buruh

Data Blok

Data BPnB 

Data BPB

Laporan DPU

Laporan NKB

- Lap NKB

 

Gambar 5.6  Diagram Level 0 
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Penjelasan diagram level 0 sebagai berikut : 

1. Proses 1.0 adalah proses input DPU dimana data bersumber dari terminator 

Administrasi yang berupa form DPU, hasil proses disimpan dalam tabel DPU. 

2. Proses 2.0 adalah proses input NKB dimana data bersumber dari terminator 

Administrasi yang berupa data NKB, hasil proses disimpan dalam tabel NKB. 

3. Proses 3.0 adalah proses input BPnB dimana data bersumber dari terminator 

Mandor yang berupa data dokumen BPnB , hasil proses disimpan dalam tabel 

BPnB. 

4. Proses 4.0 adalah proses input SPB dimana data bersumber dari terminator 

Mandor yang berupa Data SPB, hasil proses disimpan dalam tabel SPB. 

5. Proses 5.0 adalah proses input BPB dimana data bersumber dari terminator 

Krani Data yang berupa data BPB, hasil proses disimpan dalam tabel BPB. 

6. Proses 6.0 adalah proses input BPnB dimana data bersumber dari terminator 

Krani Data yang berupa data BPnB, hasil proses disimpan dalam tabel BPnB. 

7. Proses 7.0 adalah proses input data kebun dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data kebun, hasil proses disimpan dalam 

tabel kebun. 

8. Proses 8.0 adalah proses input data mandor dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data mandor, hasil proses disimpan dalam 

tabel mandor. 

9. Proses 9.0 adalah proses input data barang dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data barang, hasil proses disimpan dalam 

tabel barang. 
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10. Proses 10.0 adalah proses input data karyawan dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data karyawan, hasil proses disimpan 

dalam tabel karyawan. 

11. Proses 11.0 adalah proses input data buruh dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data buruh, hasil proses disimpan dalam 

tabel buruh. 

12. Proses 12.0 adalah proses input data blok dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data blok, hasil proses disimpan dalam 

tabel blok. 

13. Proses 13.0 adalah proses input data laporan dimana data bersumber dari 

terminator Krani Data yang berupa data laporan, hasil proses dilaporkan ke 

Manager dan Administrasi. 

 

a. Deskirpsi Dokumen 

Dokumen-dokumen yang digunakan pada sistem adalah sebagai 

berikut : 

1. Nota Bon Pengeluaran Bibit 

Tabel 5.3  Bon Pengeluaran Bibit 

Fungsi Mencatat Pengeluaran bibit 

Syarat Transaksi Pengeluaran bibit 

Sumber Administrasi 

Frekuensi Setiap Terjadi Transaksi Pengeluaran bibit 

Rangkap 4 (empat) Rangkap  

Distribusi 1. Estate Manager 

2. Ast Pembibitan 

3. Ast Lapangan / Mandor 

4. Sopir / Operator 

Elemen Data 
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No Nama Data Jenis Keterangan 

1 No. BPnB Numeric Nomor Bon Pengeluaran Bibit 

2 Tgl. BPnB Date Tanggal Bon Pengeluaran Bibit  

3 No. Polisi Kendaraan String No Polisi Kendaraan / Sarana 

Pengangkut 

4 Nama Sopir / Operator String Nama Sopir / Operator 

5 Blok String Lokasi blok bibit 

6 Umur String Umur bibit 

7 Divisi String Divisi 

8 Jumlah Numeric Jumlah bibit 

9 Keterangan String Keterangan 

 

2. Bon Pengeluaran Barang (BPB) 

Tabel 5.4  Bon Pengeluaran Barang (BPB) 

Fungsi Membuat Bon Pengeluaran Barang 

Syarat Transaksi pengeluaran barang 

Sumber Administrasi 

Frekuensi Bila dibutuhkan 

Rangkap 4 (empat) Rangkap  

Distribusi 1. General Manager 

2. Estate Manager 

3. Ast Manager 

4. Mandor 

Elemen Data 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 Id r Int ID BPB 

2 Tgl Date Tanggal BPB 

3 Nama kebun Varchar Nama lokasi kebun 

4 Nama barang Varchar Nama Barang 

5 Satuan Varchar Satuan  

6 Divisi Varchar Nama lokasi divisi 

7 Jumlah Varchar Jumlah pengeluaran barang 

8 Keterangan Varchar Katerangan barang 

 

3. Nota Keluar Barang (NKB) 

Tabel 5.5  Nota Keluar Barang (NKB) 

Fungsi Membuat Nota Keluar Barang 

Syarat Transaksi pengeluaran barang 

Sumber Administrasi 
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Frekuensi Bila dibutuhkan 

Rangkap 4 (empat) Rangkap  

Distribusi 1. Kepala Gudang 

2. KTU 

3. Estate Manager  

4. Asisten 

Elemen Data 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 ID Int Id NKB 

2 Tgl Date Tanggal NKB 

3 Nama Kebun Varchar Nama Lokasi Kebun 

4 Nama Barang Varchar Nama Barang 

5 Satuan Varchar  Satuan / unit 

6 Divisi String Nama Lokasi Divisi  

7 Jumlah Char Jumlah Barang / satuan 

8 Keterangan Varchar Keterangan Barang 

 

4. DPU (Daftar Penerimaan Upah) 

Tabel 5.6  Daftar Penerimaan Upah (DPU) 

Fungsi Membuat Laporan Daftar Penerimaan Upah 

Syarat Transaksi pembibitan 

Sumber Administrasi 

Frekuensi 1 bulan sekali 

Rangkap 5 (lima) Rangkap  

Distribusi 1. General Manager 

2. Estate Manager 

3. Ast Estate Data 

4. Askep 

5. Asisten 

Elemen Data 

No Nama Data Jenis Keterangan 

1 Kode DPU Numeric Kode DPU 

2 Nama Buruh Varchar Nama Buruh 

3 Tgl DPU Date Tanggal DPU 

4 ID Jenis Kegiatan Int Kode Nama Kegiatan 

5 Jenis Kegiatan Varchar Nama Kegiatan 

6 Satuan  Varchar Satuan Bahan 

7 Jumlah Numeric Jumlah / satuan 

8 Harga Satuan Numeric Harga /satuan 
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Tabel 5.7  Simbol - Simbol ERD (Entity Relationalship Diagram) 

No Nama Elemen 
Simbol Menurut 

Chen 
Keterangan 

 

1 

 

Entitas 

 

  

Entitas merupakan individu 

yang mewakili sesuatu yang 

nyata (eksistensinya) dan dapat 

dibedakan dari sesuatu yang 

lain. 

 

2 

 

Attribute 

 Properti dari entitas harus 

digunakan oleh minimal satu 

proses bisnis dipecah dalam 

detail 

  

3 

  

Link 

 

 Link (garis) penghubung antara 

himpunan relasi dengan 

himpunan entitas dan himpunan 

entitas dengan atributenya 

 

 

 

 

4 

 

Relationship 

 

 

 

 

Relation menunjukkan adanya 

hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berasal dari 

himpunan entitas yang berbeda. 

 
Sumber : Fatta (2007 : 124) 
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membuat bpb

*id_bpb

tgl

nama_barang

nama_kebun

divisi

satuan

jumlah

keterangan

area

*kode_area

Nama_area

Luas_area

mandor

*kode_mandor

nama_mandor

alamat

diberikan bpnb

*id_bpnb

tgl

nopol

nama_sopir

divisi

satuan

jumlah

kode_area

umur

nkb

*id_nkb

tgl

nama_barang

nama_kebun
divisi

satuan

jumlah

keterangan

dpu

nama_buruh

id_jenis_kegiatan

jenis_kegiatan

satuan

jumlah

harga_bahan

*kode_dpu

1

1

kode_mandor

barang

*kode_barang nama_barang

membuat

diberikan

kode_barang

Kode_barang

 

Gambar 5.7  Entity Relationship Diagram (ERD) 
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5.1.1.3.3. Desain Tabel 

Desain tabel yang digunakan untuk menentukan struktur dari tebel-

tabel yang akan dibuat berisikan nama field, type dan ukurannya, dimana 

tebel  tersebut digunakan untuk menampung data desain tebel yang dibuat 

sebagai berikut : 

a. Tabel Buruh 

File data buruh secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : buruh 

Primary Key  : kode_buruh* 

Foreign Key  : - 

Tabel 5.8  Tabel Buruh 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_buruh Int 20 Kode buruh 

nama_buruh Varchar 50 Nama buruh 

Alamat Varchar 100 Alamat buruh 

 

b. Tabel Area 

File data area secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db  

Nama Tabel  : area 

Primary Key  : kode_area* 

Foreign Key  : - 
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Tabel 5.9  Tabel Area 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_area Int 20 Kode area 

nama_area Varchar 50 Nama area 

luas_area Varchar 100 Luas area 

 

c. Tabel Kebun 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : kebun 

Primary Key  : kode_kebun* 

Foreign Key  : - 

Tabel 5.10  Tabel Kebun 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_kebun Int 20 Kode kebun 

nama_kebun Varchar 50 Nama kebun 

luas_area Varchar 100 Luas area 

 

d. Tabel Divisi 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : divisi 

Primary Key  : kode_divisi* 
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Foreign Key  : - 

Tabel 5.11  Tabel Divisi 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_divisi Int 20 Kode Dividi 

nama_divisi Varchar 50 Nama Divisi 

 

e. Tabel Karyawan 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : karyawan 

Primary Key  : kode_karyawan* 

Foreign Key  : - 

 

Tabel 5.12  Tabel Karyawan 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_karyawan Int 20 Kode Karyawan 

nama_karyawan Varchar 50 Nama Karyawan 

Jabatan Varchar 100 Jabatan Karyawan 

 

f. Tabel Mandor 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : mandor 
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Primary Key  : kode_mandor* 

Foreign Key  : - 

Tabel 5.13  Tabel Mandor 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_mandor Int 20 Kode Mandor 

nama_mandor Varchar 50 Nama Mandor 

Alamat Varchar 100 Alamat Mandor 

 

g. Tabel BPB (Bon Pengeluaran Barang) 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel : bpb 

Primary Key : id_bpb* 

Foreign Key : kode_kebun, kode_barang. 

 

Tabel 5.14  Tabel BPB (Bon Pengeluaran Barang) 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*id_bpb Int 20 Kode BPB 

#kode_kebun Int 20 Kode Kebun 

#kode_barang Int 20 Kode Barang 

Tgl Date - Tgl BPB 

nama_kebun Varchar 50 Nama Kebun 

nama_barang Varchar 50 Nama Barang 
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Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

satuan Varchar 20 Satuan Barang 

divisi Varchar 20 Nama divisi 

jumlah Char 20 Jumlah barang 

keterangan Varchar 50 Keterangan 

 

h. Tabel BPnB (Bon Pengeluaran Bibit) 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : bpnb 

Primary Key  : id_bpnb* 

Foreign Key  : kode_area, kode_divisi 

Tabel 5.15  Tabel BPnB (Bon Pengeluaran Bibit) 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*id_bpnb Int 20 Kode BPnB 

#kode_area Int 20 Kode area 

#kode_divisi Int 20 Kode Divisi 

tgl Date - Tgl BPnB 

nopol Varchar 50 No POLISI 

nama_sopir Varchar 50 Nama sopir 

umur Varchar 20 Umur bibit 

divisi Varchar 20 Nama divisi 

jumlah Char 20 Jumlah barang 
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Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

keterangan Varchar 50 Keterangan 

 

 

i. Tabel DPU 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : dpu 

Primary Key  : kode_dpu* 

Foreign Key  : kode_buruh, id_jenis_kegiatan 

 

Tabel 5.16  Tabel DPU 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*kode_dpu Int 20 Kode DPU 

#kode_buruh Int 20 Kode Buruh 

#id_jenis_kegiatan Int 20 Id jenis kegiatan 

nama_mandor Varchar 50 Nama Mandor 

nama_buruh Varchar 100 Alamat Mandor 

tgl_dpu Date - Tanggal DPU 

id_jenis_kegiatan Char 20 Kd Jenis Kegiatan 

satuan Varchar 20 Satuan 

jumlah Char 20 Jumlah  

harga Char 20 Harga 
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j. Tabel Jenis Kegiatan 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : jenis_kegiatan 

Primary Key  : id_jenis_kegiatan* 

Foreign Key  : - 

Tabel 5.17  Tabel Jenis Kegiatan 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*id_jenis_kegiatan Int 20 Kode kegiatan 

satuan Varchar 50 Satuan kegiatan 

jenis_kegiatan Varchar 100 Jenis Kegiatan 

harga bigint 20 Harga 

 

k. Tabel Management 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : management 

Primary Key  : id* 

Foreign Key  : - 

Tabel 5.18  Tabel Management 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*id Int 20 Kode  

username Varchar 50 Username 



69 
 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

password Varchar 50 Password 

level  Enum - Level User 

 

l. Tabel NKB (Nota Keluar Barang) 

File data kebun secara rinci terdiri dari : 

Nama Database : sim_spoig.db 

Nama Tabel  : nkb 

Primary Key  : id_nkb* 

Foreign Key  : kode_kebun, kode_barang 

Tabel 5.19  Tabel NKB (Nota Keluar Barang) 

Nama Field Tipe Data Ukuran Keterangan 

*id_nkb Int 20 Kode NKB 

#kode_kebun Int 20 Kode Kebun 

#kode_barang Int 20 Kode Barang 

tgl Date - Tgl BKB 

nama_kebun Varchar 50 Nama kebun 

nama_barang Varchar 50 Nama Barang 

satuan Varchar 20 Satuan Barang 

divisi Varchar 20 Nama divisi 

jumlah Char 20 Jumlah barang 

keterangan Varchar 50 Keterangan 
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5.1.2. RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

Fase ini adalah fase untuk merancang dan memperbaiki yang bisa 

digambarkan sebagai workshop. Penganalisis dan dan pemrogram dapat 

bekerja membangun dan menunjukkan representasi visual desain dan pola 

kerja kepada pengguna. Workshop desain ini dapat dilakukan selama 

beberapa hari tergantung dari ukuran aplikasi yang akan 

dikembangkan. Selama workshop desain RAD, pengguna merespon 

prototipe yang ada dan penganalisis  memperbaiki modul-modul yang 

dirancang berdasarkan respon pengguna. 

 

A. Input Form Login 

Desain input form login berfungsi untuk admin masuk ke dalam 

aplikasi. Adapun desain form login seperti gambar 5.8 

Username :

Password :

MASUK

LOG IN

 
Gambar 5.8  Desain Form Login 
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B. Desain Input Menu Master 

Desain Layar ini merupakan layar untuk memulai sistem kerja yang terdiri dari 

menu Buruh,Kebun,Areal Kerja dan Kegiatan yang akan disimpan dalam 

database. Adapun desain form input menu master seperti gambar 5.9 

HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

Karyawan

Buruh

Mandor

Kebun

Blok / Area

LOGO

LOG OUT

FOOTER

Divisi

Kegiatan

User

 
Gambar 5.9  Desain Form Menu Master. 

 
 

C. Desain Menu Master Input Buruh 

Layar ini menampilkan daftar buruh dengan lengkap. Aksi digunakan 

untuk menginput data buruh . Adapun desain form input Master Buruh 

seperti gambar  5.10 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT BURUH DAFTAR BURUH

KODE BURUH

NAMA BURUH

ALAMAT

:

:

:

FOOTER

 
Gambar 5.10  Desain Form Input Buruh 

 

D. Desain Menu Master Daftar Buruh 

Layar ini menampilkan daftar buruh dengan lengkap. Aksi digunakan 

untuk mengubah dan hapus untuk menghapus daftar buruh bila diperlukan. 

Adapun desain form Daftar Master Buruh seperti gambar  5.11 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT BURUH DAFTAR BURUH

FOOTER

CARI KATA  :

NO KODE BURUH NAMA BURUH ALAMAT AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

 
Gambar 5.11  Desain Form Daftar Buruh 

 

 

E. Desain Menu Master Karyawan 

Desain Menu Buruh ditampilkan untuk membuat daftar nama-nama 

karyawan   yang akan ditampilkan di aplikasi. Adapun desain menu  

master buruh seperti gambar 5.12 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT KARYAWAN DAFTAR KARYAWAN

KODE KARYAWAN

NAMA KARYAWAN

ALAMAT

:

:

:

FOOTER

 
Gambar 5.12  Desain Form Input Data Karyawan 

 

 

F. Desain Daftar Master Karyawan 

Layar ini menampilkan daftar buruh dengan lengkap. Aksi digunakan 

untuk mengubah dan hapus untuk menghapus daftar buruh bila diperlukan. 

Adapun desain form Daftar Master Buruh seperti gambar  5.13 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT KARYAWAN DAFTAR KARYAWAN

FOOTER

CARI KATA  :

NO KODE KARYAWAN NAMA KARYAWAN ALAMAT AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

 
Gambar 5.13  Desain Form Daftar Karyawan 

 
 

G. Desain Input Master Data Kebun 

 Pada layar ini menampilkan untuk membuat nama-nama kebun,kode 

kebun dan luas area yang ada di PT Selatan Agro Makmur Lestari. Adapun desain 

form Input Menu Master Kebun seperti gambar 5.14 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT KEBUN DAFTAR KEBUN

KODE KEBUN

NAMA KEBUN

LUAS AREA

:

:

:

FOOTER

 
Gambar 5.14  Desain Form Input Data Kebun 

 
 

H. Desain Daftar Master Kebun 

Pada layar ini mempilkan Daftar nama-nama kebun secara lengkap. Aksi 

digunakan untuk mengubah dan hapus untuk menghapus daftar kebun bila 

diperlukan. Adapun desain Daftar Master Kebun seperti gambar 5.15 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT KEBUN DAFTAR KEBUN

FOOTER

CARI KATA  :

NO KODE KEBUN NAMA KEBUN LUAS AREA AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

 
Gambar 5.15  Desain Form Daftar Data Kebun 

 
 

I. Desain Master Area Kerja 

 Pada layar ini menampilkan untuk membuat nama-nama area kerja.Kode 

area,nama area dan luas area yang ada di PT Selatan Agro Makmur Lestari. 

Adapun desain Master Area Kerja seperti gambar di bawah ini. 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT AREA DAFTAR AREA

KODE AREA

NAMA AREA

LUAS AREA

:

:

:

FOOTER

 
Gambar 5.16  Desain Form Input Data Area 

 
 

J. Desain Daftar Master Area Kerja 

 Pada layar ini mempilkan Daftar nama-nama area kerja secara lengkap. 

Aksi digunakan untuk mengubah dan hapus untuk menghapus daftar area kerja 

biladiperlukan. Adapun desain Daftar Master Area Kerja seperti gambar 5.17 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

INPUT AREA DAFTAR AREA

FOOTER

CARI KATA  :

NO KODE AREA NAMA AREA LUAS AREA AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

 
Gambar 5.17  Desain Form Daftar Data Area 

 
 

K. Desain Master Jenis Kegiatan 

 Pada layar ini mempilkan Daftar nama-nama jenis kegiatan.tombol tambah 

digunakan untuk menambah jenis kegiatan,tombol simpan digunakan untuk 

menyimpan jenis kegiatan kedalam database dan tombol hapus digunakan untuk 

menghapus,Aksi digunakan untuk mengubah dan hapus untuk menghapus daftar 

jenis kegiatan bila diperlukan. Adapun desain Master Jenis Kegiatan seperti 

gambar. 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

FOOTER

NO KODE KEGIATAN NAMA KEGIATAN SATUAN AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX UBAH | HAPUS

HARGA

XXXXX

XXXXX

TAMBAH

Tambah / Edit Data x

ID

Nama Kegiatan

Satuan

Harga

:

:

:

:

Simpan Batal

Form

 
Gambar 5.18  Desain Form Jenis Kegiatan 

 
 

L. Desain menu input 

Pada layar ini menampilkan beberapa menu penginputan diantaranya 

menu penginputan pembibitan, menu penginputan hasil panen, menu penginputan 

Daftar Penerimaan Upah, dan menu RKB. Adapun Desain Menu input seperti 

gambar.5.19 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

INPUT BPnB

INPUT BPB

INPUT DPU

LOGO

LOG OUT

FOOTER

INPUT NKB

 
Gambar 5.19  Desain Form Menu Input Data 

 
 

M. Desain menu input Pengeluaran Pembibitan 

Pada layar ini menampilkan beberapa menu penginputan diantaranya input tgl 

pengeluaran bibit, no polisi, nama sopir, area kebun/blok, divisi, umur bibit dan 

jumlah pengeluaran bibit. Kemudian data tersebut diolah sehingga menghasilkan 

rekap BpnB yang diterima oleh Estate Manager.  Adapun Desain Menu input 

pengeluaran bibit  seperti gambar. 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

NO KODE BPnB TGL BPnB Nama Sopir AKSI

XX XXXXX DD-MM-YY XXXXXXXX UBAH | HAPUS

XX XXXXX DD-MM-YY XXXXXXXX UBAH | HAPUS

Kode BPnB :

Jumlah

XXXXX

XXXXX

TAMBAH SIMPAN HAPUS KELUAR

TGL BPnB :

No. POL :

Nama Sopir :

Blok :

Divisi :

Umur Bibit :

Jml Bibit :

Keterangan :

No POL

XXXXXXXX

XXXXXXXX

BLOK

XXXX

XXXX

DIVISI

XXXX

XXXX

Keterangan

XXXXX

XXXXX

FOOTER

 
Gambar 5.20  Desain Form Input BPnB 

 
 

N. Desain menu input DPU (Daftar Penerimaan Upah) 

Pada layar ini menampilkan beberapa menu penginputan diantaranya diambil dari  

data master buruh, dan data master jenis kegiatan. Kemudian data tersebut diolah 

sehingga menghasilkan total penerimaan upah yang diterima oleh buruh.  Adapun 

Desain Menu input DPU (Daftar Penerimaan Upah) seperti gambar.5.21 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

 

INPUT DPU DAFTAR DPU

KODE DPU

TGL

BURUH

:

:

:

FOOTER

 

ID KEGIATAN

 
    

NAMA KEGIATAN SATUAN JUMLAH HARGA TOTAL

NO KODE KEGIATAN NAMA KEGIATAN SATUAN AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX HAPUS

HARGA

XXXXX

XXXXX

TAMBAH KEGIATAN SIMPAN  KEGIATAN

TAMBAH TRANSAKSI KELUAR

JUMLAH

XXXXXXXX

XXXXXXXX

HARGA

XXXXX

XXXXX

 
Gambar 5.21  Desain Form Input DPU 

 
 

O. Desain Daftar DPU (Daftar Penerimaan Upah) 

 Pada layar ini mempilkan Daftar  rekapitulasi penerimaan upah yang 

dilengkapi dengan filter periode tanggal awal dan tanggal akhir periode. Adapun 

desain Daftar DPU seperti gambar.5.22 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

LOGO

LOG OUT

 

INPUT DPU DAFTAR DPU

FILTER TANGGAL :

FOOTER

NO KODE DPU TGL DPU NAMA BURUH AKSI

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX HAPUS

XX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX HAPUS

TOTAL

XXXXX

XXXXX

JUMLAH

XXXXXXXX

XXXXXXXX

DARI SAMPAI

 
Gambar 5.22  Desain Form Daftar DPU 

 
 

P. Desain Menu Laporan 

 Pada layar ini mempilkan beberapa menu rekap laporan, diantaranya 

laporan DPU, laporan BpnB, laporan BPN dan laporan NKB. Adapun desain 

menu laporan seperti gambar.5.23 
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HEADER

HOME MASTER INPUT LAPORAN

REKAP-LAP
LAP. DPU

LAP. BPnB

LAP. BPB

LOGO

LOG OUT

FOOTER

LAP. NKB

 
Gambar 5.23  Desain Menu Laporan 

 

5.1.3. Implementation (Implementasi) 

Pada tahap implementasi ini merupakan penerapan aplikasi dari 

hasil perancangan sistem yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan. Implementasi melaksanakan perintah-perintah yang secara 

terstruktur dari awal sampai akhir. 

a. Implementasi Interface 

Interface merupakan salah satu media yang digunakan sistem 

informasi untuk berkomunikasi dengan manusia. Interface diterapkan 

dalam bentuk aplikasi komputer.  

Pembuatan aplikasi tidak secara asal, perlu melihat faktor 

ergonomi yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. ergonomi adalah 
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faktor yang akan menjadi acuan pembuatan aplikasi agar aplikasi dipakai 

dengan nyaman. 

b. Desain Input dan Output 

Form adalah komponen utama dalam pengembangan aplikasi. 

Form Designer adalah tempat melekatnya komponen-komponen yang lain.  

1. Login Merupakan menu awal interface aktor dengan sebuah sistem 

informasi dapat disebut juga sebagai kunci untuk membuka 

aplikasi. Ada dua aktor yang berperan sebagai user yaitu manajer 

dan pekerja keduanya memiliki masingmasing proporsi 

penggunaan aplikasi.  

Tinjauan desain login:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form login dibentuk persegi. 

b. Desain warna  

Form login didesain dengan dominan hijau agar terlihat natural 

dan simple, teks nama perusahan berwarna putih merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 
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Gambar 5.24  Form Login 

 

2. Menu Home adalah tampilan awal pada saat kita login yang 

menampilkan foto galeri guna mempercantik tampilan aplikasi. 

Tinjauan desain menu administrasi:  

a. Kesederhanan tampilan  

Logo perusahan ditampilkan atas kiri agar terlihat simpel dan 

elegan. 

b. Desain warna  

Form menu home didesain dengan dominan hijau muda  agar 

terlihat natural dan simpel, teks nama perusahan berwarna putih 

merupakan kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan 

menyamankan dalam interface awal. 
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Gambar 5.25  Form Menu Home 

 

3. Menu Administrasi adalah terdiri dari menu master dan menu input  

yang menampilkan peranan yang dapat dilakukan oleh Admin 

seperti edit user, data buruh, data kebun, input data pembibitan, 

data panen, data DPU, data BpnB, BPB, NKB dan data kegiatan.  

Tinjauan desain menu administrasi:  

c. Kesederhanan tampilan  

Form menu administrasi dibuat persegi berisikan tombol-

tombol peranan yang dapat dilakukan administrasi ditampilkan 
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di atas agar memudahkan dalam mengklik tombol. Logo 

perusahan ditampilkan atas kiri agar terlihat simpel dan elegan. 

  

d. Desain warna  

Form menu administrasi didesain dengan dominan hijau muda  

agar terlihat natural dan simpel, teks nama perusahan berwarna 

putih merupakan kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan 

menyamankan dalam interface awal. 

 

Gambar 5.26  Form Menu Master 
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Gambar 5.27  Form Menu Input Data 

 

4. Menu buruh merupakan menu master yang berisikan kode buruh, 

nama buruh dan alamat buruh. 

Tinjauan desain menu buruh:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu buruh mempunyai dua tab, tab 1 berisikan form 

input data buruh, tab 2 berisikan daftar data buruh.  

b. Desain warna  

Form menu buruh didesain dengan dominan warna putih agar 

terlihat natural dan simple, waarna tersebut merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 
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Gambar 5.28  Form Menu Input Data Buruh 

 

 

Gambar 5.29  Form Menu Daftar Data Buruh 

 

5. Menu kebun merupakan menu master yang berisikan kode kebun, 

nama kebun dan alamat kebun. 
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Tinjauan desain menu kebun:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu kebun mempunyai dua tab, tab 1 berisikan form 

input data kebun, tab 2 berisikan daftar data kebun.  

b. Desain warna  

Form menu kebun didesain dengan dominan warna putih agar 

terlihat natural dan simple, waarna tersebut merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 

 

Gambar 5.30  Form Menu Input Data Kebun 
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Gambar 5.31  Form Menu Daftar Data Kebun 

 

6. Menu Area Kerja merupakan menu master yang berisikan kode 

area, nama area dan luas area. 

Tinjauan desain menu area kerja:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu area kerja mempunyai dua tab, tab 1 berisikan form 

input data area, tab 2 berisikan daftar data area.  

b. Desain warna  

Form menu area didesain dengan dominan warna putih agar 

terlihat natural dan simple, waarna tersebut merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 



94 
 

 

Gambar 5.32  Form Menu Input Data Area 

 

 

Gambar 5.33  Form Menu Daftar Data Area 

 

 

7. Menu user merupakan menu pengguna yang berisikan user 

pengguna, nama pengguna, login terakhir dan IP Address yang 

digunakan. 
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Tinjauan desain menu user:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu user pengguna mempunyai dua tab, tab 1 berisikan 

form input data pengguna, tab 2 berisikan daftar data pengguna.  

b. Desain warna  

Form menu user didesain dengan dominan warna putih agar 

terlihat natural dan simple, waarna tersebut merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 

 

Gambar 5.34  Form Menu Input Data Pengguna 
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Gambar 5.35  Form Menu Daftar Pengguna 

 

8. Menu pembibitan merupakan menu input pembibitan yang 

berisikan No. BPnB, Tgl. BPnB, No. POL, Nama Sopir, Blok, 

Umur bibit, Divisi, Jumlah Bibit, dan Keterangan yang digunakan. 

Tinjauan desain menu pembibitan:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu pembibitan menampilkan form input data dan 

dilengkapi dengan daftar yang telah terinput.  

b. Desain warna  

Form menu pembibitan didesain dengan dominan warna putih 

dan biru muda agar terlihat natural dan simple, warna tersebut 

merupakan kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan 

menyamankan dalam interface awal. 
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Gambar 5.36  Form Menu BPnB 

 

 
Gambar 5.37  Daftar BPnB 

 

9. Menu DPU merupakan menu DPU yang berisikan kode DPU, 

Tanggal, ID Kegiatan, Nama Kegiatan, Satuan, dan Jumlah. 

Tinjauan desain menu DPU:  

a. Kesederhanan tampilan  

Form menu DPU mempunyai dua tab, tab 1 berisikan form 

input data DPU, tab 2 berisikan daftar data DPU.  

b. Desain warna  



98 
 

Form menu area didesain dengan dominan warna putih agar 

terlihat natural dan simple, waarna tersebut merupakan 

kombinasi yang tidak terlalu mencolok akan menyamankan 

dalam interface awal. 

 

Gambar 5.38  Form Menu DPU / Daftar Penerimaan Upah 

 

Gambar 5.39  Daftar Penerimaan Upah 
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A. Identifikasi Kebutuhan Pemakai Sistem adalah sebagai berikut, 

1. Sistem yang dibuat harus dapat membantu pekerjaan operasional, 

Administrasi, Keuangan dan Manager. 

2. Sistem harus dapat dioperasikan oleh operasional,  Administrasi, 

Keuangan dan Manager sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

3. Dapat membuat laporan Panen setiap akhir operasional 

4. Terdapat laporan periodik (Harian, Bulanan dan Periode tertentu) untuk 

manager berupa laporan panen, laporan stok bibit, laporan penerimaan dan 

mutasi bibit serta laporan DPU. 

5. Terdapat fasilitas pengkoreksian atau pembatalan laporan bibit, panen dan 

DPU 

6. Semua data disimpan terpusat 

7. Semua proses yang ada terintegrasi dalam satu paket perangkat lunak. 

B. Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Informasi 

Kebutuhan informasi untuk sistem baru adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.20 Kebutuhan Informasi 

No Kebutuhan Tujuan Frekuensi Bentuk 

1 

Bon 

Pengeluaran 

bibit (BPnB) 

Sopir/Operator, 

Ast Lapangan, 

Ast Bibitan, dan 

Estate Manager 

Setiap terjadi 

Trasaksi 
Tabel 

2 

Laporan 

Pengeluaran 

bibit 

Administrasi 
Setiap Akhir 

Operasional 
Tabel 

3 
Laporan Stock 

bibit 
Administrasi 

Setiap Akhir 

Operasional 
Tabel 

4 Daftar Keuangan Periode Tabel 
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No Kebutuhan Tujuan Frekuensi Bentuk 

Penerimaan 

Upah (DPU) 

5 

Laporan 

Penerimaan 

Upah  

Manager, 

Keuangan 
Periode Tabel 

 

b. Kebutuhan Proses / Aplikasi 

1. Administrasi Pelayanan 

Aplikasi yang akan mengolah pelayanan pembibitan, meliputi 

pencatatan permintaan bibit, informasi persediaan bibit, informasi 

pembuatan laporan pembibitan harian oleh administrasi setiap akhir  

operasionalnya. 

2. Administrasi Pengupahan 

Aplikasi yang mengolah data pengupahan buruh berdasarkan daftar 

penerimaan upah yang deterima oleh mandor yang disertai dengan 

Berita acara pemeriksaan dan pembayaran dan laporan penerimaan 

upah  periodik (harian, bulanan dan periode tertentu). 

c. Kebutuhan Perangkat Keras 

1) Server 

2) Client 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya terhadap 

Sistem Informasi Manajemen PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group 

Palembang, maka penulis mengambil beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Sistem Informasi Manajemen ini akan lebih 

mempermudah proses pengolahan data pada PT. Sriwijaya Palm Oil 

Indonesia Group Palembang. 

2. Sistem Informasi Manajemen yang telah dibuat dengan menggunakan 

MySQL dan PHP Myadmin dapat menyempurnakan dan mempercepat 

dalam proses pembuatan laporan di PT. Sriwijaya Palm Oil Indonesia 

Group Palembang. 

3. Mempermudah dalam pencarian informasi dan data yang ada pada PT. 

Sriwijaya Palm Oil Indonesia Group Palembang. 
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6.2. Saran 

Setelah melihat dari prosedure yang berjalan sekarang, maka penulis 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Kegiatan editing dan update data harus dilakukan secara rutin, sistematis 

dan terkoordinasi. 

2. Agar terhindar dari kehilangan data, penulis menyarankan untuk 

melakukan proses backup database secara berkala. 

3. Perlu dilakukan analisis dan pengembangan pemodelan lanjutan sehingga 

sim dapat menjadi decission support yang multiguna dan handal. 

4. Diperlukan peningkatan kualitas SDM, sehingga PT. SPIOG dapat 

mengoperasikan SIM secara mandiri 

 

 

 

 

 

 


