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Tujuan penelitian ini adalah untuk : 1) Melakukan kajian dan evaluasi terhadap 
sistem informasi yang sudah ada, 2) Melakukan analisis kebutuhan untuk sistem 
informesi yang dikembangkar~ sesuai dengan kebutuhan pengguna, 3) 
Mengintegrasikan sistem informasi spasial dengan sistem informasi yang sudah 
ada pada divisi-divisi operaional melalui pengembangan prototipe. Ruang lingkup 
penelitian dibatasi pada beberapa aspek inforrnasi pengelolaan perkebunan yaitu 
informasi panen tandan buah segar (TBS) harian, informasi kegiatan 
pernupukan, informasi hama dan penyaki tanaman, serta informasi infrastruvur 
perkebunan seperti bangunan, jalan angkutan, dan jernbatan. 

Dalam proses pengembangan sistem informasi ini digunakan pendekatan 
rnetoda System Development Life Cycle (SDLC) yang dimodifikasi dan 
dikombinasikan dengan Rapid Application Development (RAD) menggunakan 
prototyping. lnvestigasi sistem dilakukan terhadap masalah dan peluang bisnis 
sesuai dengan visi dan tujuan perusahaan, serta tinjauan kelayakan sistem. 
Analisis sistem dilakukan terhadap organisasi, sistem yang sedang berjalan, dan 
kebutuhan inforrnasi, sedangkan perancangan sistem ditekankan pada 
perancangan proses dan data. 

Pengembangan sistem informasi geografis dapat dilaksanakan untuk mengatasi 
masalah dan peluang bisnis, yany diokuskan pada kegiatan yang ada pada 
divisi tanaman, tanah dan pemupukan, hama dan penyakit, serta divisi teknik. 
Selama ini data dan informasi perkebunan hanya disajikan dalam bentuk laporan 
yang berisi angka dan teks, sedangkan peta disajikan dengan cara manual pada 
kertas. lnforrnasi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional perkebunan 
adalah informasi dasar perkebunan, informasi panen harian, informasi 
pemupukan, inforrnasi hama dan penyakit tanaman, serta informasi infrastruktur 
perkebunan. Sernua informasi tersebut rnemerlukan informasi spasial (geografis) 
yang dideskripsikan dengan unsur-unsur informasi kegiatan perkebunan yang 
bersangkutan. 

Perancangan sistern informasi dilakukan dengan teknik pemodelan yang 
berorientasi proses dan data. Model proses dijelaskan dengan data flow diagram 
(DFD) yang secara logika menggambarkan aliran data dari suatu sumber rnelalui 
suatu proses dalarn sistern hingga menjadi keluaran informasi. Pemodelan data 
merupakan pengelompokan data dalam suatu struktur logika, yang digambarkan 
dengan entify relationship diagram (ERD). Perancangan data difokuskan pada 
struktur basis data spasial maupun non spasial. Basis data spasial dibagi ke 
dalam beberapa lapisan data (layer) sesuai dengan karaktetistik data 
perkebunan, sedangkan basis data non spasial daentukan berdasarkan 
kebutuhan informasi untuk setiap kegiatan operasional perkebunan. Model data 
yang digunakan dalam perancangan struktur data spasial dan non spasial adalah 
model relasional. Untuk melengkapi perancangan sistem informasi geografis, 
dilakukan perancangan antar muka untuk pengguna (user interface) sehingga 
sistem inforrnasi ini menjadi lebih mudah digunakan. 

Pengembangan prototipe sistem inforrnasi geografis mengintegrasikan data 
spasial dengan data kegiatan operasional perkebunan yang sebelumnya 
ditangani oleh sistern inforrnasi yang ada. Prototipe sis!ern informasi geografis 
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dibangun dengan perangkat lunak Ardnfo, Arcview dan bahasa pemrograman 
Avenue yang beroperasi pada sistem operasi Windows 95/98 atau Wii~dows 
NT/2001). Pada prototipe sistem informasi geografis terdapat menu-menu serta 
button untuk memproses data menjadi produk informasi dasar, panen, 
pemupukan, hama dan penyakit, serta infrastruktur perkebunan. Sistem informasi 
geografis dilengkapi dengan tools untuk berinteraksi dengan peta digital yang 
ditampilkan pada area peta. 

Dibangunnya sistem informasi geografis (SIG) berimplikasi pada manajemen 
pengelolaan perkebunan kelapa sawit seperti perlunya investasi untuk 
pengembangan sistem, akuisisi data, pengadaan perangkat keras dan perangkat 
lunak, serta untuk pemeliharaan sistem. Penanganan SIG perlu dilakukan oleh 
divisi khusus dan sumberdaya manusia dengan keahlian tertentu. Pada saat 
tertentu diperlukan jalinan kemitraan dengan lembaga lain atau konsultan yang 
ahli dalam pemetaan dan SIG. Pemakaian SIG akan berimplikasi pada efesiensi 
waktu dan biaya proses sistem informasi, kemudahan analisis masalah, 
peningkatan kualitas informasi, dan berbagai manfaat positif yang dapat 
diperoleh. 

Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk membuat pemodelan dan 
analisis sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat, 
dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan perkebunan kelapa sawit di PT 
Astra Agro Lestari Tbk. Supaya sistem informasi geografis (SIG) dapat berjalan 
dengan baik dan bermanfaat, maka disarankan: 1) kegiatan editing dan updating 
data harus dilakukan secara rutin, sistematis, dan terkoordinasi, 2) Diperlukan 
pengembangan SIG yang berbasiskan internet (Web base) untuk mempercepat 
distribusi informasi, 3) Perlu dilakukan analisis dan pengembangan pemodelan 
lanjutan, sehingga SIG dapat menjadi decission support system yang multiguna 
dan handal, 4) Diperlukan peningkatan kualias SDM, sehingga PT Astra Agro 
Lestari dapat mengoperasikan SIG secara mandiri. 

Kata Kunci : Sistem lnformasi Geografis, DFD, ERD, Prototipe, Analisis 
Spasial, Pernodelan Spasial. Data Spasial, Layer Spasial, Peta 
Digital, fotogrametris, pengelolaan perkebunan, panen, 
pemupukan, hama dan penyakit, infrastruktur perkebunan 
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