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Komoditi kelapa sawit mempunyai arti yang sangat penting

bagi Indonesia, disamping sebagai komoditi andalan ekspor non migas,

juga sebagai komoditi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam

negeri serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan harkat

para petani pekebun Indonesia. Prospek komoditi kelapa sawit saat ini

dan dimasa-masa mendatang sangat cerah. Hal ini tercermin dari

peningkatan yang sangat pesat dari produk-produk pangan yang

menggunakan bahan baku utama dan suplemen asal kelapa sawit dan

peningkatan ekspor minyak sawit yang sangat pesat.

Keberhasilan pembangunan dan pengembangan kelapa sawit

di Indonesia, disamping sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh

pengelolaan secara profesional dan kerjasama yang baik diantara

berbagai pihak/instansi terkait yang menanganinya, juga sangat

ditentukan pula oleh ketersediaan dan penguasaan berbagai informasi

yang dapat menunjang pengambilan keputusan dalam pembangunan

dan pengembangannya. Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai

instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

dalam pembangunan dan pengembangan kelapa sawit di Indonesia,

belum mampu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan

dalam menunjang pengambilan keputusan dalam waktu yang cepat,

tepat dan akurat. Hal ini disebabkan karena sebagian besar
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pengolahan data dan penyajian informasinya masih dilakukan secara

manual. Salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan dalam

penyediaan berbagai informasi yang berkaitan dengan kelapa sawit

tersebut, maka perlu dibuat suatu rancang bangun sistem informasi

yang berbasis komputer, untuk komoditas kelapa sawit. Dengan

demikian, dengan dibuatnya rancang bangun sistem informasi yang

berbasis komputer tersebut diharapkan dapat menyediakan berbagai

informasi secara cepat, tepat, mudah dan akurat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) melakukan analisis

kebutuhan sistem yang diperlukan dalam pembangunan dan

pengembangan kelapa sawit di Indonesia, dan (2) membuat

rancang bangun sistem informasi kelapa sawit sesuai dengan hasil

analisis kebutuhan sistem serta (3) membuat prototipe program

komputer.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah

pendekatan sistem yang sering disebut dengan siklus hidup

pengembangan sistem (SDLC = System Development Life Cycle), Tahap

tahap kegiatan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan sistem dan

rancang bangun sistem.

Analisis kebutuhan sistem dilakukan melalui teknik observasi,

pengisian kuisioner dan wawancara baik dengan para pengguna

maupun dengan pakar kelapa sawit serta dengan meneliti dokumen

dokumen yang berkaitan dengan kelapa sawit. Analisis kebutuhan

sistem dilakukan ke Direktorat Jenderal Perkebunan dan beberapa

Dinas Perkebunan, Direktorat Jenderal Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan dan beberapa Kantor Wilayah Deperindag, Badan

Koordinasi Penanaman Modal, Biro Pusat Statistik, Pusat Penelitian
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Kelapa Sawit Medan, Kantor Pemasaran Bersama, Gabungan

Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI) serta beberapa perusahaan

perkebunan yang mengembangkan kelapa sawit (Perkebunan Besar

Negara dan Perkebunan Besar swasta).

sistem informasi kelapa sawit (sIsAWIT) merupakan suatu

sistem informasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan,

mengolah dan menyajikan data dan informasi yang berkaitan dengan

kelapa sawit. Informasi yang dihasilkan dari rancang bangun

sIsAWIT ini adalah berdasarkan analisis kebutuhan informasi yang

dianggap sangat penting oleh para pengguna.

HasiI yang diperoleh dari penelitian ini adalah rancang bangun

sistem yang meliputi konfigurasi sistem, rancangan dan struktur basis

data, bentuk dan format keluaran (output), spesifikasi proses dan

hierarki program komputer, spesifikasi perangkat keras (hardware) dan

spesifikasi perangkat lunak (software) serta prototipe program

komputer. Prototipe program komputer yang dibangun terdiri dari

empat menu utama yaitu menu manajemen data, menu informasi,

menu model dan menu selesai. Menu manajemen data berfungsi untuk

mengelola basis data yang meliputi memasukkan, mengedit,

manambah dan menghapus data, sedangkan menu informasi berfungsi

untuk menyajikan informasi baik kedalam layar monitor maupun ke

dalam alat pencetak.

Berbagai keluaran informasi yang dapat disajikan dari

prototipe program ini meliputi informasi agronomi (kesesuaian lahan

dan benih), informasi perkebunan (realisasi dan proyeksi luas areal dan

produksi, potensi lahan, proyeksi produktivitas tandan buah

segar/TBs per tahun panen dan perusahaan perkebunan kelapa
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sawit), informasi industri (pohon industri, perusahaan industri),

informasi investasi (daftar investor dan prosedur investasi), informasi

kebijakan (pengembangan kelapa sawit, investasi, perijinan), informasi

teknologi (pembukaan lahan, benih, pengolahan, pengendalian

limbah), informasi penelitian (hasil-hasil penelitian terbaru), dan

informasi pemasaran (peluang pasar).

Prototipe program SISAWIT dilengkapi pula dengan menu

model, yang dapat menghasilkan model untuk penilaian kesesuaian

lahan, model untuk penentuan kapasitas pengolahan TBS dan model

untuk menghitung investasi tanaman kelapa sawit.

Untuk dapat menghasilkan berbagai keluaran informasi

tersebut, maka hasil rancang bangun SISAWIT ini perlu ditindak lanjuti

dengan implementasi sehingga sistem dapat beroperasi. Beberapa

kegiatan yang perlu dilakukan dalam implementasi SISAWIT meliputi

pengembangan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

(software), pengujian sistem, pengumpulan data dan pembangunan

basis data (database) dengan melakukan perekaman data yang sudah

dikumpulkan, serta melatih sumber daya manusia untuk

mengoperasikan dan menggunakan sistem. Dalam implementasi hasil

rancang bangun SISAWIT ini juga diperlukan adanya sistem dan

prosedur yang mengatur berbagai prosedur yang berkaitan dalam

implementasi SISAWIT antara lain meliputi siapa yang bertugas untuk

melakukan pengumpulan data, perekaman data, peremajaan data dan

kapan harus dilakukan, sehingga data yang tersimpan dalam SISAWIT

dapat selalu merupakan data yang terbaru.

Berbagai keluaran prototipe program ini bermanfaat bagi para

penggunanya yang meliputi pemerintah, para calon investor, para
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pengusaha perkebunan dan pengusaha industri baik Badan Usaha

Milik Negara maupun swasta, serta para peneliti.

Namun demikian, prototipe program SISAWIT belurn

dirancang untuk mampu menghasilkan model-model penunjang

keputusan untuk analisis keuangan lebih lanjut, dan model-model

dalam pengolahan kelapa sawait lainnya, sehingga masih perlu

dilakukan penelitian lanjutan untuk membuat rancangan model-model

tersebut.
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