
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Data yang dibuat tidak valid (Human eror) kesalahan yang tidak signifikan 

maka terjadi selisih antara penyadap satu dengan penyadap lain karena masih 

menggunakan system manual.penumpukan data yang terjadi diakibatkan 

banyaknya data yang dikelola perhari. 

Perkembangan teknologi komputer yang berkembang pesat dan saat ini 

berperan besardalam memberikan dukungan kepada manusia  untuk memenuhi 

keinginan dan kebutuhan hampir diseluruh  bidang  kehidupan  manusia.  Seiring  

pesatnya teknologi  tersebut  juga memudahkan  masyarakat  mendapat berbagai 

macam informasi, salah satunya sistem informasi pengelola data sadap karet 

berbasis web, mempermudah dalam pengelolalaan data sadap getah karet 

karyawan PTPN VII Unit Wayberulu untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai 

dengan kinerja yang diberikan dari pekerja dan karyawan kepada perusahaan 

(Ariyanto, 2019). 

Selama ini data hanya dikelola secara manual tulistangan ,data yang 

dihasilkan kurang akurat ,dan wakti pengerjaan kurang efesien  ,mengingat data 

yang dihasilkan setiap harinya berubah-ubah  (Ariyanto, 2019). 

Berdasarkan permasalahan yang ada ,penulis tertarik untuk membangun 

sebuah sistem aplikasi pengelola data sadap berbasis web,sehingga juru tulis dapat 

menyajikan data hasil penyadapan getah karet secara efektif . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, makadapat dirumuskan 

perumusan  masalah yaitu bagaimana cara membangun sebuah sistem baru agar 

dapat mengelola data sadap getah karet secara efektif dan efisien. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat terpusat pada permasalahan dan tujuan yang telah 

ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal maka perlu adanya 

batasan masalah.Adapun batasan masalah dalam makalah ini sebagai berikut: 

1. Sistem yang akan dibangun hanya akan membahas pengelolaan data sadap 

karet 

2. Sistem hanya menyajikan data laporan sadap,para borong/buruh di ptpn7 

unit wayberulu 

3. pengguna aplikasi pengolahan data berbasis web. 

1.4 Tujuan Penelitian 

        Tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan sebuah media yang dapat 

membantu dalam pelaksanaan pengelola data sadap getah karet dan dapat 

menyajian data secara cepat. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun  manfaat yang didapatkan dari penelitian ini  dan  pembuatan 

aplikasi pengelola data sadap adalah memudahkan dalam penyajian 

mengelola data hasil sadap para borong ptpn7 wayberulu,sehingga 

memperkecil tingkat kesalahan dalam pengelola data sadap . 

1.6  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan 

Kepala Sekolah dan Keuangan mengenai hal yang bersangkutan dengan 

masalah yang dibahas pada laporan akhir. 

2. Pengamatan (Observation) 

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan secara 

langsung mengenai sistem yang sedang berjalan padasekolah yang bertujuan 

untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta mempermudah 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Dokumentasi(documentation) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang di 

butuhkan untuk penulisan laporan. 
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4. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka, paper artikel, dan 

buku-buku sebaga ireferensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada 

hubungannya dengan data yang di perlukan  terkait judul laporan ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

       BAB I Pendahuluan 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batsan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasanteori 

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

detail, dapat berupa definisi – definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti mengenai sistem informasi 

pengolahan data hasil sadap getah karet berbasis web di ptpn7 unit wayberulu 

BAB III Analsis dan perancangan 

Pada Bab ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang terdapat 

dikasus yang sedang diteliti. Perancangan sistem berisikan model – model 

penyelesaian maslah sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem 

baru yang diusulkan. 
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BAB IV Hasil dan pembahasan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi (sistem 

pengolahan data hasil sadap getah karet ), file implementasi analisa dan 

perancangan sistem dari masing-masing modul atau relasinya yang 

diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil dari tahapan 

penelitian, tahap analisis, desain, dan hasil testing atau implementasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari 

penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya untuk perbaikan dalam 

mengembangkan sistem  yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 


