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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Perkebunan Nusantara VII WayLima, Disingkat PTPN VII WayLima 

adalah Badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak perkebunan karet, 

kelapa sawit dan tebu. Seiring dengan perkembangan teknologi yang modern ini, 

kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat sangat sangat di butuhkan 

khususnya bagi seorang pimpinan dari instansi-instansi pemerintah atau swasta 

dalam menjalankan perusahaan yang dipimpinnya. Berkenaan dengan tujuan 

tersebut, perusahaan dapat dikatakan berjalan baik jika hasil perkebunan berjalan 

dengan lancar maka perusahaan akan mendapatkan hasil produksi dengan baik. 

 Sadapan dari suatu perkebunan harus ada, karena dengan adanya 

persediaan hasil perkebunan dapat memenuhi kebutuhan untuk menghasilkan 

suatu produksi perusahaan dan apabila sadapan tidak ada, maka akan menghambat 

kegiatan perusahaan. Jika sadapan sedikit maka produksi akan menurun dan 

menyebabkan resiko kerugian pada perusahaan, maka diperlukan perhitungan 

yang baik. Khususnya Sistem perhitungan kualitas sadapan yang ada pada 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha WayLima 

 Sistem yang ada saat ini masih menggunakan kalkulator dalam 

perhitungan kualitas sadapan untuk menentukan gaji pegawai, Sehingga pada saat 

menghitung data yang masuk tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan 

pegawai harus menghitung satu persatu untuk mendapatkan hasil sadapan yang 

sudah dibuat untuk dikerjakan di bagian staff. 
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 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan judul Laporan 

Akhir Studi “ Sistem Perhitungan Kualitas Sadapan Untuk 

menentukan gaji pegawai PTPN VII WayLima ”, 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraika diatas, maka 

penulis dapat merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadikan sebagai 

dasar penyusunan laporan akhir studi ini adalah : 

1. Bagaimana merancang Sistem perhitungan kualitas sadapan untuk 

menentukan gaji pegawai PTPN VII WayLima ? 

2. Bagaimana menyajikan laporan kualitas sadapan yang dibutuhkan oleh 

pimpinan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis hanya membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya pada: 

1. Pembahasan hanya berkaitan dengan Perhitungan sadapan pada PT 

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha WayLima. 

2. Pelaporan perhitungan hasil sadapan  pada PT Perkebunan Nusantara 

VII (Persero) Unit WayLima hanya Laporan Harian. 

1.4 Tujuan Laporan 

Tujuan dari laporan tugas akhir studi ini adalah : 

1. Merancang suatu sistem perhitungan kualitas sadapan untuk 

menentukan gaji pegawai PTPN VII WayLima 

2. Menyajikan laporan kualitas sadapan yang dibutuhkan oleh pimpinan 
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1.5 Manfaat Laporan 

  Manfaat yang diharapkan dari hasil laporan tugas akhir  ini adalah : 

1) Bagi penulis 

Hasil laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

menambah pengetahuan di bidang ilmu komputer, juga dapat 

mengembangkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan kondisi 

nyata dalam komputer. 

2) Bagi Akademik  

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam bidang sistem informasi dan bermanfaat dalam 

menambah perbendaharaan diperpustakaan UNIVERSITAS 

TEKNOKRAT INDONESIA 

3) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif perusahaan dalam 

melakukan pengembangan sistem. 

1.6 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Pengamatan (Observation) 

Pengamatan lapangan dilakukan dengan cara meneliti langsung 

bagaimana proses perhitungan kualitas sadapan yang terjadi pada 

PTPN VII WayLima secara sistematis oleh penulis. 
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2) Wawancara (Interview) 

Metode wawancara dilakukan  dengan cara melakukan Tanya jawab 

secara langsung dengan bagian karyawan, mandor, staff dan pimpinan 

PTPN VII WayLima untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

sebagai acuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, dengan 

menanyakan bagaimana proses penjualan yang ada hingga dibuatnya 

laporan penjualan (Dokumen wawancara terlampir). 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu masing-masing bab 

terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini diuraikan  mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

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

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti serta konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, 

pengertian perhitungan, metode pengembangan sistem, bagan alir 

dokumen(flowchart), diagram arus data (DFD), sistem basis data, sekilas tentang 

pemograman java. 

 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
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Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran singkat sejarah 

perhitungan kualitas sadapan, struktur organisasi dan analisis permasalahan, 

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. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai implementasi analisa dan 

perancangan sistem serta algoritma yang diimplementasikan. Selain itu, pada bab  

ini juga dipaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahapan alisis, desain dan 

hasil tentang implementasinya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan  mengenai kesimpulan dan saran yang telah didapat dari  

hasil pengamatan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

BIODATA 

 


