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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bidang peternakan adalah salah satu yang memanfaatkan teknologi 

berbasis web untuk kegiatan operasional perusahaan seperti kegiatan pengelolaan 

data pengembang biakkan dan membudidayakan hewan ternak. Meningkatknya 

konsumsi daging pada masyarakat lndonesia selama 10 tahun terakhir 

memerlukan upaya peningkatan populasi peternakan sapi dengan melakukan 

pengernbangan pakan ternak dan penggemukan ternak sapi yaitu meningkatkan 

mutu bibit sapi melalui kegiatan inserninasi buatan (IB)dan pernberantasan 

penyakit yang sebagian bersurnber dari daging sapi sehingga mengatasi 

kebutuhan konsumsi daging untuk pengembangan sapinya dan dalam pengelolaan 

datanya memerlukan pemanfaatan teknologi web untuk membantu dalam 

mempermudah dalam proses kinerja perusahaanya. 

  Perusahaan anggota gabungan pelaku usaha sapi potong Indonesia yang 

bergerak di bidang feedlot, PT Fortuna Megah Perkasa (FMP) merupakan 

perusahaan anggota gabungan pelaku usaha saping potong Indonesia yang 

bergerak dibidang feedlot yang berkapasitas 5.000 ekor sapi dan beralamat di 

Jalan Katibung Raya, Desa Pardasuka, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. 

Dalam bisnis ternak sapi potong  sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

dalam memprediksi saat – saat yang tepat dalam melakukan pembelian maupun 

penjualan, pengembangan usaha.  
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  Kegiatan bisnis PT FMP diarntaranya yaitu Pengilingan Bahan Baku, 

Pemasaran Sapi,  Penimbangan dan Vaksin.  Saat ini proses pengolahan laporan 

data ternak sapi harus menunggu bukti pengeluaran dan pemasukan disetorkan 

kebagian admin sehingga membutuhkan waktu lama untuk membuat laporan 

ternak sapi, belum adanya yang dapat menyimpan data-data ternak sapi untuk 

pembuatan laporan data ternak sapi  dan pimpinan yang tidak selalu ada di lokasi 

PT Fortuna Megah Perkasa kesulitan mendapatkan laporan ternak sapi. 

Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu hal yang tidak terlepas dari 

kehidupan manusia modern saat ini.Dengan berkembangnya teknologi 

komunikasi dan elektronik menyebabkan berbagai bidang turut mengalami 

peningkatan seperti halnya pada tingkat kualitas, kecepatan, dan 

kemudahan.Pesatnya teknologi komunikasi mudah untuk di akses tanpa adanya 

batasan waktu dan jarak dengan menggunakan jaringan internet atau website 

karena memiliki banyak keunggulan disntaranya informasi mudah di update, 

akses informasi lebih mudah dijangkau, responsive (tampilan aplikasi 

menyesuaikan layar) dan kemanan yang lebih ketat.  

  Berdasarkan permasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi 

pengolahan data ternak sapi berbasis web, dimana sistem ini dapat mengelola data 

ternak sapi dan pembuatan laporan. Dengan sistem ini dapat mempermudah  

admin dalam mendapatkan data penerimaan dan penjualan data ternak tanpa harus 

menunggu bukti pengeluaran dan pemasukan yang disetorkan ke admin dan 

pimpinan untuk memonitoring data ternak sapi pototng berdasarkan web yang 

dapat diakses diamana saja. Sistem ini dirancang dengan analisis RPL (Rekayasa 
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Perangkat Lunak) menggunakan desain sistem pemrograman UML (Unified 

Modelling Language) yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram dan Class 

Diagram. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mempermudah admin 

dalam melakukan pengolahan data ternak sapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang. Makan rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana mengembangkan aplikasi pengolahan data ternak sapi potong 

pada PT Fortuna Megah Perkasa? 

2. Bagaimana mempermudah proses pengolahan data dan moitoring data 

ternak sapi potong pada PT Fortuna Megah Perkasa? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah adanya sistem pengolahan data ternak sapi sebagai 

berikut : 

1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi yang membahas pemograman 

PHP dan database MySQL 

2. Pengolahan data ternak sapi dimulai dari proses sapi masuk hingga 

pembuatan laporan. 

3. Pembuatan laporan pengolahan data ternak sapi potong terintegrasi 

dengan database data ternak 

4. Tidak membahas hingga proses pemasaran sapi ternak 
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5. Hak akses aplikasi yaitu admin, staff fatening dan pimpinan. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Merancangperangkat lunak yang yang terintegrasi dengan databseagar 

dapat mempermudah dalam pengolahan data ternak sapi oleh admin pada 

PT Fortuna Megah Perkasa. 

2. Membangun perangkat lunak yang dapat mengelola data ternak sapi dan 

informasi ternak sapi dalam bentuk laporan berbasis web dengan 

pengembangan sistem Prototype menggunakan desain sistem 

pemrograman UML (Use Case Diagram, Activity Diagram dan Class 

Diagram) dan pengujian sistem menggunakan pengujian Black Box 

testing. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu memberikan kemudahan pimpinan dalam 

pemantauan proses pengolahan data ternak sapi. 

 


