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Abstraksi 

Pengembangan sistem informasi manajemen saat ini banyak diterapkan oleh 
perusahaan-perusahaan sebagai alat untuk membantu manajer mengambil suatu 
keputusan, sehingga diperlukan sebuah sistem yang dirancang sesuai dengan bidang 
perusahaan tersebut.  

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang agribis yang mempunyai wilayah kerja dengan pabrik gulanya yang 
tersebar di wilayah Jawa Timur. Untuk itu maka diperlukan suatu sistem yang sesuai 
dengan bidang pekerjaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), yaitu sistem 
informasi manajemen perkebunan (SIMBUN) berbasis geographic information 
system (GIS). SIMBUN adalah suatu sistem yang di rancang dengan basis 
perkebunan berupa data spasial, data tabular dan data sekunder lainnya yang 
digunakan untuk mempermudah pengguna (User) dalam mengolah input menjadi 
output yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan sehingga terlihat 
efektifitas dari SIMBUN serta didukung dengan hardware dan software yang 
memadai sesuai dengan sistem tersebut.   

 Hasil penelitian menunjukan dengan dikeluarkannya sistem yang baru 
SIMBUN berbasis GIS yang di berlakukan pada PT. Perkebunan Nusantara X 
(Persero) yang terhubung online dengan kesebelas pabrik gula maka semakin 
mempermudah kerja sama antara pabrik gula dengan kantor pusat. SIMBUN juga 
memberikan dampak yang positif berkaitan dengan efektifitas dalam pengambilan 
keputusan yang dilakukan oleh pimpinan, dasar pengambilan keputusan itu adalah 
input yang diolah oleh SIMBUN berbasis GIS kemudian menjadi output. 
Penggunaan SIMBUN berbasis GIS ini juga di dukung oleh perangkat yang memadai 
baik perangkat keras maupun lunak, untuk lebih mendukung efektifitas SIMBUN 
berbasis GIS maka dilakukan pelatihan baik secara teori maupun aplikasinya. 
Pelatihan yang diberikan hendaknya dilakukan lebih lama agar hasilnya lebih 
maksimal. 

Kata Kunci :  Efektifitas Implementasi, SIMBUN, Geographic Information 

System, Pengambilan keputusan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan sistem informasi mengalami kemajuan yang 

sangat pesat. Hal ini dapat di lihat dengan diterapkannya sistem informasi dimana-

mana seperti di kantor, di swalayan, di bandara, dan bahkan dirumah ketika 

pemakai bercengkrama dengan dunia internet. Dapat dilihat pula bahwa tanpa 

disadari sistem informasi telah banyak membantu manusia. Berikut adalah contoh 

macam-macam sistem informasi yang telah di gunakan dalam berbagai bidang 

yang dikutip dari abdul kadir, 2003 dalam pengenalan sistem informasi : 

1. sistem informasi seperti sistem layanan akademis berbentuk Web yang 

memungkinkan mahasiswa memperoleh data-data akademis atau 

bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester 

baru. 

2. E-goverment atau sistem informasi layanan pemerintahan berbasis 

internet. 

3. Sistem pertukaran data eletronis yang memungkinkan pertukaran 

dokumen antar perusahaan secara elektronis dan data yang terkandung 

dalam dokumen dapat di proses secara langsung oleh komputer.  

Dengan berkembangnya sistem informasi  mengarah pada penggunaan 

komputerisasi oleh masyarakat luas maupun oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini 

di dukung oleh McLeod (1998) dalam buku pengenalan sistem informasi, yang  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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mengatakan bahwa kemampuan komputer yang semakin meningkat merupakan 

suatu pendorong untuk memanfaatkan teknologi ini guna mendukung kegiatan 

bisnis. Harga komputer dan piranti pendukungnya yang cenderung turun membuat 

komputer menjadi barang yang umum ditemukan dalam perkantoran maupun 

rumah-rumah. Menurut Atler (1992) dalam buku pengenalan sistem informasi, 

penurunan harga paling tidak 20% pertahun. Dengan tingkat penurunan seperti 

ini, harga komputer sebesar $100 pada tahun 1960 menjadi $10,74 pada tahun 

1970, $1,12 pada tahun 1980, dan $0,12 pada tahun 1990.  

Berbicara mengenai sistem informasi tidak terlepas juga dengan 

teknologi informasi. Istilah teknologi informasi atau Information Technology (IT) 

mulai dikenal di akhir dekade 70-an. Dalam buku sistem pengenalan sistem 

informasi Atler berpendapat bahwa teknologi informasi hanyalah bagian dari 

sistem informasi. Menurut kamus Oxford (1995), dalam buku pengenalan sistem 

informasi teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, 

terutama komputer untuk menyimpan,  menganalisa dan mendistribusikan 

informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sedangkan menurut 

Atler (1992) dalam buku sistem pengenalan informasi, teknologi informasi 

mencakup perangkat kerasa dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau 

sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, 

menyimpan, mengambil memanipulasi, atau menampilkan data. Teknologi 

informasi yang dimaksudkan disini adalah mengenai perangkat keras dan 

perangkat lunak yang terdapat pada komputer. 
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Dalam era globalisasi ini manusia, terutama pelaku bisnis di tuntut untuk 

bisa mengikuti perkembangan yang ada. Baik itu perkembangan dari segi sistem 

informasi maupun teknologi informasi maka tidak heran kalau saat ini 

perusahaan-perusahan menggunakan teknologi yang canggih dan modern serta 

sistem yang mendukung yang mengarah pada bidang perusahaan tersebut. Salah 

satu sistem yang digunakan oleh perusahaan adalah Sistem Informasi 

Manajemen (SIM). SIM juga dapat diartikan sebagai suatu alat yang mendukung 

para pengambil keputusan dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen 

(perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian) selain itu SIM 

sangat berperan penting bagi kelancaran kinerja suatu perusahaan untuk 

memaksimalkan kegiatan yang nantinya mendorong perusahaan itu dalam 

perolehan informasi serta ketepatan data yang akurat. 

Penerapan SIM pada tiap perusahaan itu berbeda-beda, disesuaikan 

dengan bidang dan tingkat kebutuhan perusahaan. SIM menjadi suatu keharusan 

yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan yang ingin menempatkan 

dirinya pada posisi paling depan dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu, 

kemampuan SIM memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang 

suksesnya sebuah perusahaan. 

 Pada perusahaan agribis sistem informasi geografis mempunyai peranan 

yang berarti dalam pemantauan online terupdate yang menampilkan atau 

menyajikan data dalam bentuk peta. Sama halnya dengan PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero), sebagai perusahaan yang bergerak dibidang agribis 

dengan produk utama gula serta produk lainnya yaitu pupuk kompos, cuttin 
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bobbin dan kakao. Maka PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ini menerapkan 

Sistem Informasi Manajemen Perkebunan (SIMBUN) yang dibuat khusus untuk 

memberikan kemudahan dalam hal perkebunan meliputi pemantauan harian data 

maupun dalam hal pemetaan untuk pelaporan mengenai hasil produksi gula. 

SIMBUN yang di gunakan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ini 

berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System  

(GIS), dimana salah satu tujuan dari SIMBUN adalah menyediakan informasi 

informasi tentang tata guna lahan perkebunan yang cepat saji, guna melakukan 

pengawasan dan pendukung pengambilan kebijakan serta tersedianya basis data 

perkebunan dalam model SIMBUN yang meliputi data spasial dan data tabular. 

SIMBUN secara signifikan juga mempermudah aktifitas operasional PT. 

Perkebunan Nusantara X (Persero) dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan kegiatan produksi.  

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) mempunyai  11 pabrik gula 

yang tersebar di wilayah Jawa Timur . Pabrik gula yang tersebar di 

wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut : 

No. Pabrik Gula Lokasi 
1 Pabrik Gula Watoetoelis Kecamatan Pramban, Sidoarjo 
2 Pabrik Gula Toelangan Kecamatan Tulangan, Sidoarjo 
3 Pabrik Gula Krembong Kecamatan Krembung, Sidoarjo 
4 Pabrik Gula Gempolkrep Kecamatan Gedek ,Mojokerto 
5 Pabrik Gula Djombang Baru Kecamatan Jombang, Jombang 
6 Pabrik Gula Tjokir Kecamatan Diweb, Jombang 
7 Pabrik Gula Lestari Ds. Ngrambut, Kecamatan Patianrowo, Nganjuk 
8 Pabrik Gula Meritjan Kecamatan Mojoroto Kediri 
9 Pabrik Gula Pesantren Baru Kecamatan Pesantren, Kediri 
10 Pabrik Gula Ngadirejo Kecamatan Kras, Kediri 

11 Pabrik Gula Modjopanggung Ds. Sidorejo, Kec. Kauman, Tulungangung 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), 2012 
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Tabel 1.1 Pabrik Gula Milik PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) 

SIMBUN ini mulai di gunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero) mulai tahun 2010 sampai dengan sekarang dan hingga saat ini SIMBUN 

masih dalam tahap penyempurnaan. Pengimplementasian SIMBUN hingga saat 

ini baru berjalan tiga tahun, namun dengan adanya pengimplementasian SIMBUN 

baik pihak pabrik gula maupun kantor pusat merasa sangat terbantu dan lebih 

mudah dalam memantau data yang meliputi lahan kebun, kemajuan pekerjaan tiap 

kebun, berapa tebu yang dihasilkan tiap kebunnya, terutama dalam pelaporan data 

harian atau data terupdate.  

 Pada saat masih menggunakan sistem yang terdahulu dan belum ada 

penggunaan SIMBUN, sering terjadi kecurangan dan manipulasi yang dilakukan 

oleh si pemilik kebun kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero). Kecurangan 

dan  manipulasi tersebut dalam bentuk pengajuan pinjaman atau kredit yang 

dilakukan oleh pemilik kebun kepada beberapa pabrik gula dan penyerobotan atau 

pengakuan kepemilikan kebun. Namun dengan di gunakannya SIMBUN maka 

kecurangan dan manipulasi  yang seperti itu sudah dapat di minimalisirkan, 

karena dengan SIMBUN yang berbasis GIS ini menggunakan Global Positioning 

System (GPS) yang dimana GPS tersebut berfungsi untuk memeriksa dan 

mengetahui posisi kebun tebu tersebut berada pada bujur dan lintang berapa 

derajat yang dilihat dari permukaan bumi sehingga para pemilik kebun sudah 

tidak dapat melakukan kecurangan dan manipulsi kepada pihak PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero). Selain itu dengan adanya SIMBUN yang berbasis GIS ini 
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dapat memberikan serta menyajikan data secara lebih cepat, efisien, tepat dan 

hemat biaya. 

Penggunaan SIMBUN berbasis GIS pada PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero), harus disertai dengan adanya pengenalan akan sistem yang digunakan 

agar para pemakai atau user tidak merasa dibinggungkan sehingga efektivitas 

implementasi SIMBUN berbasis GIS tersebut benar-benar optimal dan dapat 

mendorong pengambilan keputusan. Ada banyak faktor agar efektivitas 

implementasi SIMBUN pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) benar-benar 

optimal diantaranya ditinjau dari segi persepsi dan kemudahan penggunaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “Efektifivitas Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perkebunan 

Berbasis Geographic Information System  dalam Rangka Pengambilan 

Keputusan Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)“ 

1.2  Batasan Masalah  

 Untuk pelaksanaan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti menentukan 

apa sebenarnya yang akan diteliti. Agar sasaran pembahasan disini dapat 

tercapai, maka peneliti akan mengungkapkan pembatasan masalah 

penelitian yaitu : 

Efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen Perkebunan 

berbasis Geographic Information System dalam rangka pengambilan 

keputusan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ditinjau dari segi 

persepsi dan kemudahan penggunaan 
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1.3  Rumusan Masalah  

  Sesuai dengan latar belakang yang peneliti uraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan perumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana efektivitas implementasi Sistem Informasi Manajemen 

Perkebunan berbasis geographic information system dalam rangka 

pengambilan keputusan pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :  

Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas implmentasi Sistem  

Informasi Manajemen  Perkebunan  berbasis geogrphic information system 

dalam rangka pengambilan  keputusan pada PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :  

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang sistem 

informasi manajemen khususnya terkait dengan efektivitas 

implementasi sistem informasi manajemen perkebunan dalam suatu 

organisasi 
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2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai masukan bagi PT. Perkebunan Nusantara X 

(Persero) dalam efektivitas implementasi SIMBUN berbasis GIS 

dalam rangka pengambilan keputusan  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan 

pertimbangan bagi penelitian yang akan datang khususnya untuk 

penelitian kualitatif terutama pada program studi Ilmu Administrasi 

Bisnis yang berkaitan dengan topik sejenis 
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