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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi informasi tampak begitu pesat dan berpengaruh diberbagai bidang, seperti perkebunan dan sebagainya. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal dapat membantu segala aspek yang terdapat di suatu perusahaan tersebut. Sedikit dari sekian banyak tujuan dari penerapan teknologi informasi adalah untuk membantu proses manajemen dan proses pengambilan keputusan di suatu perusahaan.
Seiring perkembangan teknologi informasi juga berdampak kepada pemenuhan kebutuhan manusia secara khusus dan perusahaan dalam skala yang lebih besar. Pada era digital seperti sekarang ini. Sistem informasi merupakan solusi yang sangat tepat untuk menekan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Karena dengan dukungan teknologi informasi dapat lebih meningkatkan keefektifan dalam mengelola suatu data menjadi informasi yang berguna. Dalam contoh kecil, dengan dukungan teknologi informasi tidak terlalu perlu seorang pegawai yang hanya bertugas untuk membuat suatu laporan harian, bulanan, atau tahunan.
Dengan adanya sistem informasi yang diterapkan di suatu perusahaan maka dengan sendirinya perusahaan memiliki nilai lebih dalam hal pengelolaan suatu informasi. Kebutuhan informasi yang cepat dan akurat akan terpenuhi dengan dukungan teknologi informasi yang berbentuk sistem informasi.

Rumusan Masalah
Membuat sistem informasi yang secara khusus menangani data-data hasil panen dan penimbangan tandan buah segar yang berguna untuk memberikan kemudahan bagi pegawai dalam hal pengelolaan data pemanen, jadwal panen harian, pengumpulan dan penimbangan hasil panen secara akurat. Dan juga untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen mengenai hasil panen secara mendetail serta penimbangannya dan memberikan informasi mengenai hasil yang masih tersisa di lapangan dan juga informasi mengenai prestasi pemanen dan mandor panen.

Ruang Lingkup
Penyelesaian masalah diatas harus mempunyai ruang lingkup agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.  Secara garis besar ruang lingkup yang diteliti adalah :
	Membuat  sistem informasi hasil panen dan penimbangan tandan buah segar.

Mengelola data lahan, mandor, dan anggota pemanen.
	Menjadwalkan panen harian.
	Memasukkan data pengumpulan / hasil panen permandor yang meliputi data hasil panen peranggota pemanen.
Memasukkan data penimbangan permandor yang meliputi data hasil panen peranggota pemanen.
Menampilkan data pengumpulan dan penimbangan tandan buah segar.
	Mencetak laporan – laporan yang dipergunakan untuk kepentingan manajemen dan untuk membantu proses pengambilan keputusan, meliputi :
	Laporan data pengumpulan (Permandor harian, Permandor Periode, dan Periode Waktu).

Laporan Penimbangan (Permandor harian, Permandor Periode, dan Periode Waktu).
Perbandingan antara pengumpulan, penimbangan, dan sisa tandan di lapangan.
Melaporkan prestasi mandor dan pemanen.
	Membuat Grafik perbandingan antara hasil panen, penimbangan, dan sisa tandan.
Membuat Peta Panen dalam bentuk denah lokasi untuk memberikan informasi lahan yang sedang dipanen dan untuk mengetahui anggota pemanen yang terlibat disetiap lahannya.



Tujuan
Membuat suatu sistem informasi hasil panen dan penimbangan tandan buah segar pada Afdeling XII Kebun Sei Rokan.
Membuat suatu aplikasi untuk mencatat hasil panen dan penimbangan serta grafik perbandingan keduanya.
Membuat laporan mengenai data pengumpulan dan penimbangan.
Membuat aplikasi yang dapat melihat prestasi mandor dan pemanen berdasarkan 3 periode waktu penting yaitu harian, bulanan, dan tahunan.

