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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Mekarjaya Kecamatan Keluang merupakan salah satu desa penghasil

kelapa sawit terbesar di kabupaten Musi Banyuasin. Hampir 80% dari

penduduknya bergantung pada kelapa sawit baik itu dari pemilik kebun, pemanen,

hingga pembelinya. Desa Mekarjaya memiliki 7 kelompok tani yang setiap

kelompoknya memiliki 40-50 hektar kelapa sawit. Sehingga desa Mekarjaya

memiliki kurang lebih 315 hektar kebun kelapa sawit. Dan setiap kelompok dari

desa Mekarjaya diawasi oleh Koperasi Unit Desa (KUD) dari mulai penjadwalan

waktu panen hingga penjualan kelapa sawit ke sebuah pabrik.

Kelapa sawit adalah tanaman yang memiliki tinggi hingga 24 meter.

Seperti jenis tanaman palma pada umumnya daunnya tersusun majemuk menyirip

dengan warna daun hijau tua dan pelepahnya sedikit lebih muda. Penampilannya

sedikit mirip dengan tanaman salak yang mana kelapa sawit memiliki pohon yang

lebih tinggi dan durinya tidak terlalu keras dan tajam. Pada dasarnya kelapa sawit

memiliki rotasi panen yang tidak terlalu lama dengan perkiraan waktu sekitar 10-

14 hari sekali. Setelah kelapa sawit dipanen tandan buah segar (TBS) yang

mengandung minyak dan kernel tinggi akan dikirim ke pabrik untuk diolah

menjadi berbagai produk industri. Salah satunya adalah sebagai bahan baku

minyak goreng, margarin, sabun dan kosmetika.

Penjadwalan penen kelapa sawit yang dilakukan KUD desa Mekarjaya

masih menggunakan cara manual yaitu dengan cara memperkirakan rotasi panen

yang biasanya setiap 10 hari sekali panen. Kemudian untuk memberitahukan

waktu panen kepada setiap kelompok. Karyawan KUD desa Mekarjaya bagian

lapangan akan mengirimkan SMS kepada kepala kelompok yang kemudian akan

dilanjutkan kepada anggota kelompok melalui SMS juga. Sedangkan untuk

penyimpanan rekap hasil produksi dan pendapatan anggota kelompok. KUD desa

Mekarjaya menulis secara manual yang kemudian akan diarsipkan. Metode seperti

itu sakan sangat menyusahkan dalam hal pertukaran informasi dari pihak KUD

desa Mekarjaya dengan setiap kelompoknya. Kemudian dalam hal penyimpanan
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dan pengarsipan data akan membuat pihak KUD sulit untuk memantau dan

menganalisis data-data tersebut.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem

penjadwalan panen kelapa sawit dan penyimpanan hasil produksi di desa

Mekarjaya kecamatan Keluang. Sehingga nantiya untuk mengetahui informasi

jadwal panen dalam sebuah kelompok cukup dengan mengakses website KUD.

Jadi setiap kelompok tidak perlu lagi pergi ke kantor KUD untuk memastikan

waktu panen setiap kelompok. Dan juga penyimpanan data hasil panen akan

langsung dimasukkan kedalam sistem yang nantinya akan memudahkan dalam

memantau produksi kelapa sawit desa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana membangun

sistem informasi untuk menentukan jadwal panen setiap kelompok dan

penyimpanan data rincian produksi panen kelapa sawit?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembangunan sistem informasi KUD desa Mekarjaya ini bertujuan untuk

menyediakan sebuah sistem informasi yang menentukan jadwal panen setiap

kelompok dan penyimpanan data rincian produksi panen kelapa sawit.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian yang dibangun yaitu :

1. Sistem informasi ini hanya digunakan oleh pegawai Koperasi Unit Desa (KUD)

desa Mekarjaya kecamatan Keluang dan anggota kelompok tani.

2. Sistem informasi ini menyimpan data rincian hasil produksi dan detail

pendapatan anggota kelompok perbulan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pembangunan sistem informasi KUD desa Mekarjaya ini adalah

untuk memudahkan KUD desa Mekarjaya dalam melakukan:
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1. Pertukaran informasi yang lebih baik dari KUD desa Mekarjaya kepada setiap

kelompoknya.

2. Mengolah dan mengawasi sebuah data hasil produksi dan pendapatan anggota

kelompok.

3. Menentukan waktu panen pada setiap kelompok.


	BAB 1PENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2Rumusan Masalah
	1.3Tujuan Penelitian
	1.4Batasan Penelitian
	1.5Manfaat Penelitian


