
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

PT. Great Giant Pineapple didirikan pada tahun 1979, bergerak dalam 

bidang Agroindustri yaitu penanaman nanas. Jenis nanas yang ditanam adalah 

‘Smooth Cayenne’ (nanas tanpa duri). Tahun 1984 memulai exspor perdana 

sebanyak 4 kontainer. PT. GGP mengekspor 99.8% dari produknya ke sekitar 30 

negara didunia, adapun jumlah tenaga kerja sekitar 20 ribu orang, tenaga kerja 

status karyawan tetap sebanyak 3.812 orang dan sisanya adalah tenaga kerja 

harian. Pada bulan Februari 1996, PT GGP telah mendapat serfitikat ISO 9002  

dari Lyod Register sehingga dengan demikian system kualitas yang diterapkan di 

PT. GGP telah memenuhi standar Internasional. Dengan sistem tersebut berarti 

PT. GGP dapat menjaga konsistensi kualitas, kuantitas dengan pengiriman tepat 

waktu. 

Sistem pengolahan data panen dan transport yang berjalan saat ini yaitu 

admin kantor harvesting dan transport menyerahkan nota panen&transport 

rangkap 3 kepada mandor, mandor mengisikan data nota panen&transport yang 

diserahkan kepada supir1 bersama barang. Supir1 menyimpan bukti nota ke 3 

berdasarkan tanggal. Nota rangkap 1,2 diserahkan kebagian BTP untuk diisi No 

SPK, kode unit, dan nama driver setelah diisi nota diserahkan ke supir2. Setelah 

itu nota diberikan kepada admin timbangan untuk di input kan. Setelah di input 

nota panen dan transport diarsip sementara berdasarkan tanggal dan berkasnya 

disimpan digudang kantor harvesting dan transport. 
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Cara pengolahan data tersebut masih sering timbul permasalahan-

permasalahan  yang terjadi pada saat peng-input-an data panen dan transport  

admin kurang teliti saat meng-input-kan data karyawan, data regu, dan data unit. 

Setelah itu berkas yang sudah di input disimpan ke gudang kantor harvesting 

berkas yang ditumpuk terlalu lama akan rusak dan sering tertumpuk tidak sesuai 

dengan tanggal transaksi karena belum adanya backup-an data yang dapat 

memungkinkan terjaganya keutuhan pada berkas tersebut. Sistem pengolahan data 

administrasi panen dan transport dapat memudahkan admin mencetak ulang data 

panen dan transport pada saat adanya audit yang meminta bukti nota panen dan 

transport asli. 

Berdasarkan uraian dilihat dari sistem yang sedang berjalan pada PT Great 

Giant Pineapple khususnya dalam pengolahan data panen dan transport dijumpai 

beberapa kendala diantaranya pencarian data yang harus dicari ke gudang kantor 

harvesting. Karena tidak adanya transaksi nota panen dan transport yang 

diperlukan pada saat adanya audit panen yang mengharuskan admin timbang 

membuat nota panen dan transport terdahulu, atau mengharuskan admin 

timbangan kegudang untuk mengambil data nota panen dan transport. 

Dengan membuat sistem aplikasi pengolahan data yang membantu admin 

mempercepat proses pencarian nota panen dan transport dan data panen dan 

transport tidak akan hilang dan rusak dengan adanya backup-an data nota panen 

dan transport. 

Sehubungan dengan permasalahan dan kebutuhan terhadap pengolahan 

data diatas dibutuhkan sistem yang dapat melakukan cetak transaksi sehingga 

dapat mempermudah admin timbangan saat melakukan pencarian data ketika 
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adanya audit yang meminta bukti panen. Berdasarkan latar belakang diatas 

peneliti mengambil judul sesuai dengan kebutuhan perusahaan “Sistem 

Pengolahan Data Administrasi Panen dan Transport Pada PT Great Giant 

Pineapple”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pengolahan data panen dan transport saat ini memiliki kendala yaitu 

bagaimana membuat sistem yang dapat membantu dalam menyelesaikan masalah 

transaksi bukti nota panen dan transport pada saat audit membutuhkan data 

tersebut yang ada di PT Great Giant Pineapple. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tidak memperluas pembahasan  maka batasan masalah yang akan 

dibahas dalam  tugas akhir  ini yaitu : 

1. Untuk tidak membahas hasil atau total panen. 

2. Untuk aplikasi yang dibuat hanya mengelola data panen dan transport. 

3. Jenis-jenis data yang dikelola adalah data karyawaqn, data regu, dan data 

unit. 

4. Sistem yang dibuat meliputi backup data nota dan pencarian data. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan pembuatan Sistem Pengolahan Data Panen dan Transport pada PT 

Great Giant Pineapple: 

1. Untuk membuat sistem pengolahan data panen dan transport yang ada 

pada PT Great Giant Pineapple. 

2. Untuk memberikan transaksi bukti nota panen dan transport. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari hasil pelaksanaan penelitian dalam penyusunan tugas 

akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan, antara lain : 

1. Mengembangkan sistem pengolahan data panen dan transport yang ada 

pada PT Great Giant Pineapple. 

2. Memberikan kemudahan kepada pengguna sistem saat melakukan  

pencarian data nota panen dan transport. 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempermudah pengumpulan data untuk tenaga kerja outsourcing, 

penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan datanya, yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi melalui wawancara    

atau tatap muka secara langsung,penulis dapat bertanya jawab dengan pekerja 

yang berkaitan dengan objek penelitian ataupun lewat sarana telekomunikasi 

lainnya, dengan pimpinan perusahaan atau dengan pihak pihak yang berkaitan, 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang dibutuhkan 

2. Pengamatan(Observasi) 

Merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung 

sistem yang ada diperusahaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan 

mempelajari sistem yang ada untuk mendapatkan gambaran objek yang dipelajari. 

3. Tinjauan Pustaka(Library Research) 

Metode-metode yang dilakukan penulis dengan mengambil beberapa 

sumber pustaka sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan Laporan Akhir 
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Studi dan ada hubungannya dengan data yang diperlukan, hal ini dimaksudkan 

agar penulis dapat memecahkan masalah berdasarkan teori-teori yang ada. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir pada bagian utama memuat butir-butir 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara 

detail, dapat berupa definisi-definisi singkat pengertian sistem, karakteristik 

sistem, pengertian data, pengertian pengolahan data, pengertian administrasi, 

pengertian panen, pengertian transport, dan sekilas pengenalan NetBeans IDE 

7.2.1 dan MySql. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran objek penelitian. Meliputi analisis 

terhadap masalah  sistem yang sedang berjalan, analisis hasil solusinya, analisis 

kebutuhan terhadap sistem yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang 

diusulkan. Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah 

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang pembahasan implementasi program dan akan dijelaskan 

bagaimana aplikasi akan dibuat dan dijalankan. Bab ini akan membahas tentang 

pengujian aplikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang 

diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan didasarkan atas 

pengujian dan analisis yang dilakukan di dalam proses penelitian. 

Kesimpulan harus memiliki korelasi dengan rumusan masalah. 

2. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan 

untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal yang diperlukan dalam 

rangka pengembangan topik tugas akhir selanjutnya maupun perbaikan 

yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


