
I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komoditas kelapa sawit sangat penting artinya bagi Indonesia

dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Disamping telah ditetapkan

sebagai komoditas andalan ekspor non migas untuk meningkatkan

devisa negara, juga sebagai komoditas untuk memenuhi kebutuhan

industri minyak nabati dan industri lainnya di dalam negeri serta

diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan harkat petani pekebun

Indonesia. Sejak Pelita IV, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal

Perkebunan telah merencanakan peningkatan produksi kelapa sawit

dalam skala besar. Hal ini tercermin dengan adanya perkembangan

perkebunan kelapa sawit yang sangat pesat, dengan laju peningkatan

luas areal rata-rata sebesar 11,3 persen dan peningkatan produksi minyak

sawit sebesar 25,9 persen per tahun. Luas areal telah berkembang lebih

dari 17 kali lipat, yaitu dari 119.520 ha pada tahun 1969 menjadi 2.024.986

ha pada tahun 1995. Sedangkan produksi telah berkembang lebih dari 23

kali lipat, yaitu dari 188.801 ton pada tahun 1969 menjadi 4.479.670 ton

pada tahun 1995. Luas areal kelapa sawit saat ini telah tersebar di 16

propinsi yang diusahakan oleh rakyat (perkebunan rakyat) sebesar 2,5%,
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negara (perkebunan besar negara) sebesar 20% dan swasta (perkebunan

besar swasta) sebesar 47,5% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 1997).

Pesatnya perkembangan luas areal dan produksi tersebut diiringi

pula dengan peningkatan nilai ekspor minyak sawit ke berbagai negara

dan telah menempatkan Indonesia sebagai negara produsen minyak

sawit terbesar kedua setelah Malaysia. Ekspor minyak kelapa sawit telah

meningkat lebih dari 39 kali lipat, yaitu dari 179.113 ton dengan nilai

sebesar US $ 23,978,000 pada tahun 1969, menjadi 1.265.024 ton dengan

nilai US $ 747,414,000 pada tahun 1995 (Direktorat Jenderal Perkebunan,

1997).

Disamping itu, produk-produk pangan dengan bahan baku

utama atau suplemen asal minyak sawit dan kemampuan teknologi

untuk memproses minyak sawit menjadi produk-produk pangan tersebut

juga meningkat, sehingga permintaan terhadap minyak sawit terus

meningkat. Memperhatikan perkembangan tersebut, maka prospek

komoditas kelapa sawit saat ini dan pada masa-masa mendatang akan

sangat cerah. Disisi lain, potensi lahan yang sangat luas merupakan salah

satu keunggulan ang dirniliki Indonesia bila dibandingkan dengan

negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia saat ini yakni Malaysia.
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Saat ini rninat investor untuk mengembangkan perkebunan

kelapa sawit juga cukup tinggi, terlihat dengan terus meningkatnya luas

areal kelapa sawit yang dikembangkan oleh swasta. Disamping itu,

jurnlah unit pengolahan kelapa sawit juga terus meningkat, yang sampai

dengan saat ini telah terdapat 146 unit pabrik yang mengolah rninyak dan

inti sawit, 20 unit pabrik pengolah rninyak dan inti sawit menjadi produk

pangan. Dengan memperhatikan potensi dan perkembangan yang ada,

maka pakar perkelapa sawitan meramalkan bahwa pada tahun 2005

produksi rninyak kelapa sawit Indonesia akan mulai menyamai produksi

Malaysia, dan pada tahun-tahun selanjutnya Indonesia akan menjadi

produsen kelapa sawit terbesar di dunia (Oil World,1997).

Untuk mencapai sasaran produksi sesuai dengan ramalan

tersebut, maka dalam rangka pengembangan perkelapa sawitan di

Indonesia, diperlukan dukungan berbagai informasi yang berkaitan dan

menunjang dalam pengembangannya, yang meliputi antara lain dimulai

dari informasi yang menyangkut aspek agronomi, aspek teknologi yang

meliputi pula penelitian dan pengembangan, aspek peraturan

perundangan, aspek investasi, dan lain-lain.

Pada era globalisasi sekarang ini, informasi telah menjadi

kebutuhan utama bagi masyarakat dan pelaku organisasi/perusahaan
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baik pemerintah maupun swasta. Informasi diperlukan untuk membantu

didalam pengambilan keputusan berbagai fungsi manajemen dan fungsi

produksi mulai daTi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian,

komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.

Penguasaan informasi menjadi kunci strategis dalam keberhasilan

pencapaian tujuan suatu organisasijperusahaan. Semakin tinggi

penguasaan informasi, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan

pencapaian tujuan suatu organisasi/perusahaan. Gumbira-Sa'id (1996)

menyatakan bahwa teknologi informasi yang saat ini telah populer di

kalangan masyarakat adalah kunci sukses pada kompetisi bisnis, baik

pada level nasional maupun internasional.

Memperhatikan hal tersebut, maka keberhasilan pengembangan

kelapa sawit di Indonesia, disamping sangat ditentukan dan dipengaruhi

oleh pengelolaan yang profesional dan kerjasama yang baik diantara

berbagai pihak/ instansi terkait yang menangani pengembangan kelapa

sawit tersebut di atas, juga ditentukan pula oleh ketersediaan dan

penguasaan berbagai informasi yang menunjang pengambilan

keputusan dalam pengembangan perkelapa-sawitan di Indonesia.

Dengan ketersediaan dan penguasaan informasi tersebut, maka dalam

pengembangan dan pembangunan perkelapa sawitan, Indonesia akan
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mempunyai kunci dan keunggulan strategis sehingga diharapkan akan

mampu bersaing dalam persaingan bebas pada waktu-waktu yang akan

datang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Letak perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit

menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga merupakan

salah satu faktor penghambat dalam penyebaran informasi, karena

jaraknya yang cukup berjauhan. Disamping itu, banyaknya instansi dan

atau organisasi yang terlibat dalam pengembangan kelapa sawit juga

merupakan faktor penghambat penyebaran informasi, karena informasi

tersebar di berbagai instansi yang letaknya berjauhan, sehingga

diperlukan waktu yang relatif lama. Demikian pula dengan biaya untuk

mendapatkan informasi tersebut menjadi relatif lebih maha!.

Keterlambatan memperoleh informasi yang dibutuhkan dapat

menghilangkan kesempatan meraih peluang bisnis yang ada.

Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) merupakan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam

pengembangan dan pembangunan kelapa sawit. Sampai saat ini

http://www.mb.ipb.ac.id



6

Ditjenbun belum mampu menyediakan informasi tentang berbagai aspek

yang berkaitan dan diperlukan dalam pembangunan dan pengembangan

perkelapa-sawitan di Indonesia dalam waktu yang cepat dan tepat.

Beberapa informasi masih tersebar diberbagai instansi atau lembaga

terkait antara lain seperti Lembaga Penelitian, Badan Koordinasi

Penanaman Modal, Kantor Pemasaran Bersama (KPB), Gabungan

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan lain-lain. Penyediaan

berbagai informasi tersebut sebagian besar masih dilakukan secara

manual baik dalam penyimpanan datanya maupun dalam pengolahan

serta penyajian informasinya.

Salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan dalam

penyediaan berbagai informasi yang berkaitan dengan perkelapa sawitan

tersebut adalah dengan menciptakan suatu sistem informasi yang handal,

yang mampu menyediakan kebutuhan berbagai data dan informasi

untuk mendukung para pengambil keputusan manajemen. Untuk

mewujudkan sistem informasi yang handal, maka perlu dirancang suatu

sistem informasi yang dapat menyediakan fasilitas untuk menyimpan,

mengolah dan menyajikan berbagai informasi secara cepat, tepat, mudah

dan akurat. Menurut Hutchinson dan Sawyer (1988), sistem informasi

yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tersebut adalah sistem
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inforrnasi yang berbasis kornputer. Sistern informasi berbasis kornputer

adalah suatu sistern inforrnasi yang rnenggunakan alat bantu kornputer

sebagai salah satu kornponen penyusunnya, yaitu sebagai alat bantu

dalam pengolahan datanya.

Bertolak dari pemikiran tersebut, rnaka Pirnpinan Direktorat

Jenderal Perkebunan rnernandang perlu untuk rnernbuat suatu rancang

bangun sistern inforrnasi kelapa sawit yang terpadu dan terintegrasi.

Sistern inforrnasi tersebut rnerupakan suatu sistern berbasis kornputer

sehingga diharapkan dapat rnernberikan inforrnasi secara cepat, tepat dan

akurat serta terintegrasi. Sistern inforrnasi yang dirancang dinarnakan

SISTEM INFORMASI KELAPA SAWIT (SISAWIT).

C. RUANG LINGKUP

Penelitian untuk rancang bangun sistern inforrnasi kelapa sawit

Jnl difokuskan pada rancang bangun sistern inforrnasi dengan

rnenggunakan pendekatan siklus hidup pengembangan sistem (system

development life cycle) yang rneliputi tahapan analisis sistern dan

rancang bangun sistern.
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Dilain pihak, inforrnasi yang dirancang rnencakup berbagai aspek yang

rnenyangkut kornoditi kelapa sawit yang diperkirakan antara lain

rneliputi :

• lnforrnasi tentang aspek agronomi kelapa sawit

• lnforrnasi tentang aspek statistik kelapa sawit

• lnforrnasi tentang aspek industri pengolahan minyak sawit

• Inforrnasi tentang aspek teknologi

• lnforrnasi tentang aspek investasi

• lnforrnasi tentang aspek peraturan dan perijinan

• lnforrnasi tentang aspek penelitian kelapa sawit

• lnforrnasi tentang aspek pernasaran dan perdagangan kelapa sawit

Selanjutnya penetapan inforrnasi-inforrnasi yang dirancang kedalam

rancang bangun SISAWIT dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang

dalarn hal ini dilakukan berdasarkan hasil observasi, wawancara serta

pengisian kuisioner.

D. TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Melakukan analisis kebutuhan sistern yang diperlukan dalarn

pernbangunan dan pengernbangan kelapa sawit di Indonesia.
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2. Membuat rancang bangun sistem informasi kelapa sawit sesuai

dengan hasil analisis kebutuhan sistem.

3. Membuat prototipe program komputer.
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