
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

PT Pertani (Persero) UPB Belitang merupakan Badan Usaha Milik

Negara, dibentuk sejak tahun 1959 sebagai pelopor yang fokus pada sektor

Pertanian. Dari waktu ke waktu, perseroan telah memainkan peran penting

sebagai pengetahuan terdepan dalam mendukung program pemerintah di sektor

Pertanian. PT Pertani (PERSERO) UPB Belitang terletak di Jl. Tulus Ayu BK X

Gumawang BK X, Melalui peran tersebut, Perseroan tumbuh dan berkembang

menjadi pelaku utama nasional di bidang agribisnis yang memproduksi,

mengadakan dan memasarkan sarana produksi dan komoditi Pertanian. Berbeda

dari tahun sebelumnya, ketahanan pangan terus berkembang sebagai isu global

dan menempati prioritas terdepan dari agenda pembangunan. Indonesia secara

konsisten mendorong potensi sektor pertanian sebagai pilar pertumbuhan ekonomi

nasional sekaligus ketahanan pangan nasional. Sesuai strategic direction

pemegang saham, Perseroan diposisikan sebagai BUMN yang fokus pada usaha

pergabahan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Fokus usaha ini telah

mendorong perseroan mereposisi diri untuk memperkuat kinerja dengan

membangun kompetensi bisnis inti sebagai Pusat Pergudangan Agribisnis

sekaligus Pusat Resi Gudang.

Sistem pemantauan hasil penangkaran benih padi pada PT Pertani

(PERSERO) UPB Belitang yang berjalan saat ini masih dilakukan setiap bulan,

sehingga proses pengolahan data hasil pemantauan benih padi tersebut mengalami

proses yang cukup lama. Data tersebut diinput oleh pegawai dan direkap dan
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disimpan menggunakan microsoft excel untuk dibuat laporan dan diserahkan

kepimpinan.

Permasalahan dalam proses pemantauan hasil penangkaran benih padi

pada PT Pertani (PERSERO) UPB Belitang adalah keterlambatan data dan proses

penginputannya yang cukup lama sehingga mengakibatkan pemantauan hasil

penangkaran benih padi dan informasi yang dihasilkan kurang akurat dan laporan

yang kurang tepat waktu. Sehingga saat pimpinan akan melihat data hasil

penangkaran benih padi membutuhkan waktu yang cukup lama. Aplikasi yang

akan digunakan pada proses pemantauan menggunakan aplikasi berbasis desktop.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penelitian

ini membahas tentang sistem informasi pemantauan hasil penangkaran benih padi

pada PT Pertani (Persero) UPB Belitang. Agar dapat dikelola secara

terkomputerisasi dan dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan,

menggunakan aplikasi berbasis desktop, Maka dalam penelitian ini akan membuat

skripsi yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Pemantauan Hasil

Penangkaran Benih Padi pada PT Pertani (Persero) UPB Belitang”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana membuat sistem infomasi  pemantauan  hasil penangkaran

benih padi pada PT  Pertani (Persero) UPB Belitang?

2. Apakah sistem yang dibangun dapat memberikan kemudahan  dalam

pemantauan hasil penangkaran benih padi ?



3

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan pada PT Pertani (Persero) UPB

Belitang adalah :

1. Merancang sistem informasi pemantauan hasil penangkaran benih padi

pada PT Pertani (Persero) UPB Belitang guna membangun sebuah

sistem informasi untuk membantu proses pengolahan data.

2. Mempermudah proses pemantauan hasil penangkaran benih padi pada PT

Pertani(Persero) UPB Belitang.

1.4. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan

pembatasan masalah yang akan dibahas.

Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dibatasi pada sistem informasi pemantauan hasil

penangkaran benih padi pada PT Pertani (Persero) UPB Belitang.

2. Sistem yang dibangun digunakan sebagai sistem  informasi pemantauan

hasil penangkaran benih padi pada PT Pertani (Persero) UPB Belitang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan memberikan wawasan

pemikiran tentang perancangan sistem pemantauan hasil penangkaran

benih padi pada PT Pertani (PERSERO) UPB Belitang.

2. Bagi perusahaan dapat menghasilkan sistem informasi pemantauan hasil

penangkaran benih padi dengan mudah dan cepat.
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3. Bagi Perguruan tinggi mendidik mahasiswa agar dapat menjadi tenaga

kerja yang handal dan terampil.

4. Bagi Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai

sistem pemantauan hasil penangkaran benih padi pada PT Pertani

(Persero) UPB Belitang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah ini sesuai dengan

ketentuan buku panduan penulisan skripsi Universitas Teknokrat Indonesia

yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang

mendukung dalam pembuatan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini pembahasan tenta kerangka penelitian, tahapan penelitian dan

metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini pembahasan tentang analisis kebutuhan, dan rancangan desain

sistem.
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan berupa materi pembahasan yang berisi tentang

penjelasan hasil program dan pengujian software.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran terhadap sistem yang

diterapkan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


