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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor perkebunan yang 

unggul diindonesia yang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dari 

kurun waktu tahun 2000 sampai 2009 perkembangan luas areal perkebunan 

hampir dua kali lipat yang pada mulanya 4.158.077 ha menjadi 7.125.331 ha dan 

di ikuti juga dengan peningkatan jumlah produksi. 

Dalam pengolahan perkebunan sawit di indonesia ada yang dilakukan oleh 

rakyat dan perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Dalam manajemen 

pengolahan yang masing- masing perusahaan mempunyai seni dan cara tersendiri 

mulai dari land clering, penanaman sampai dengan menghasilkan minyak, yang 

dikelola dengan wadah organisasi yang berbeda- beda. 

Dahulu sebelum pabrik kelapa sawit banyak berkembang serta kemajuan 

teknologi yang semakin canggih maka sitsem transportasi pengangkutan tandan 

buah segar menggunakan rel (rail track) dari perkebunan menuju pabrik kelapa 

sawit. Tetapi setelah sistem dan kemajuan teknologi yang semakin canggih maka 

untuk transportasi pengangkutan tandan buah segar dari kebun sudah 

menggunakan truk guna untuk mempercepat transportasi. 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih penimbangan 

buah kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit semakin mudah dalam melakukan 

proses penimbangan. Namun tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian 
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dalam kurangnya berat buah kelapa sawit saat penimbangan. Salah satunya pada 

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh yang mengalami kerugian pada 

saat penimbangan buah kelapa sawit hal ini terjadi karena keteledoran karyawan 

saat menimbang buah kelapa sawit karena karyawan tidak menzerokan timbangan 

terlebih dahulu sebelum melakukan proses penimbangan berlangsung dan tidak 

turunnya supir truk saat penimbangan buah kelapa sawit berlangsung. Berangkat 

dari hal itu maka seharusnya pihak PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh 

perlu memperhatikan sistem administrasi penimbangn buah kelapa sawit dengan 

rutin agar tidak terjadi kesalahan saat menimbang buah kelapa sawit. Pihak PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh perlu pemenahan dalam sistem 

penimbangan buah kelapa sawit telah zero ataupun netral agar tidak terjadinya 

kerugian pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh. Untuk menghindari 

kekeliruan dalam penimbang buah kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara 

V Kebun Sei Galuh harus setiap mobil pengangkut tandan buah segar agar si 

penyupir turun dari mobil dan pastikan timbangan telah kosong atau tidak ada 

muatan lain ataupun telah zero.  

Dampak yang terjadi pada sistem penimbangan buah kelapa sawit pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh membuat proses penimbangan menjadi 

lambat karena proses tersebut dilakukan secara manual dengan ditugaskannya 

karyawan secara langsung untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit dan 

tidak jarang terjadi kesalahan didalam proses penimbangan yang dilakukan oleh 

para karyawan. 
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Pada sistem penimbangan tandan buah segar (TBS) yang akan ditimbang 

dapat dilakukan dengan mengangkut tandan buah segar dari kebun dengan 

menggunakan truk dan membawa penimbangan dengan menyerahkan surat 

perdivisi kepada operator timbangan yang ada menyantumkan asal tandan buah 

segar, tahun tanaman, jumlah tandan, tunggal panen, jam berangkat, dan tanda 

tangan pengirim, setelah surat perdevisi diserahkan kepada pihak operator 

timbangan barulah truk yang berisi tandan buah segar dapat melakukan proses 

penimbangan untuk mengetahui berat buah saat penimbangan berlangsung supir 

truk diwajibkan turun dari truk, setelah TBS dituang dilantai loading ramp, truk 

yang akan keluar ditimbang kembali dengan keadaan kosong (tidak ada muatan), 

Operator timbang selanjutnya memuat print out yang mencantumkan: nama 

pengirim,tanggal pengiriman, no. Plat kendaraan, berat buah kelapa sawit. Print 

out yang asli menjadi dokumen PKS, Kopian merah untuk angkutan , Kopian biru 

dan Kuning untuk kebun dan afdeling . 

Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan di PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Sei Galuh terdapat beberapa karyawan yang tidak 

menjalankan sistem dan administrasi penimbangan dengan baik, dari beberapa 

masalah di antaranya para supir truk tidak menyerahkan surat perdevisi saat 

tandan buah segar akan ditimbang, para supir truk tidak mentandatangani surat 

perdevisi, sistem penimbangan tidak dinetralkan atau dizerokan terlebih dahulu 

dan supir truk tidak turun saat penimbangan tandan buah segar berlangsung. 
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Adapun data jumlah karyawan dan data laporan hasil penimbangan buah 

kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh dapat kita lihat 

dari tabel dibwah ini: 

Tabel 1.1 Data Jumlah Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Sei Galuh  

NO JABATAN JUMLAH KARYAWAN 

1.  Manager 1 orang 

2.  Asisten Kepala 1 orang 

3.  Pa-Pam 1 orang 

4.  Asisten Teknik Umum 1 orang 

5.  Asisten Tanaman Afdeling-I 1 orang 

6.  Asisten Tanaman Afdeling-II 1 orang 

7.  Asisten Tanaman Afdeling-III 1 orang 

8.  Asisten Tanaman Afdeling-IV 1 orang 

9.  Asisten Tanaman Afdeling-V 1 orang 

10.  Krani Asisten Umum 1 orang  

11.  Krani Tata Usaha 1 orang 

12.  Krani Keuangan 1 orang 

13.  Krani Upah  2 orang 

14.  Krani Financial 1 orang 

15.  Krani Operasional 1 orang 

16.  Krani Produksi  1 orang 

17.  Krani Penimbangan 2 orang 

 Total Jumlah Karyawan 19 orang 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh (2017) 

Tabel 1.2 Data Laporan Hasil Penimbangan Buah Kelapa Sawit Pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh 

 

NO TAHUN 
JUMLAH 

(ton) 

1 2014 16.765.131 

2 2015 17.106.490 

3 2016 12.975.064 

4 2017 15.949.000 

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh (2017) 

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa berat timbangan buah kelapa sawit PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh setiap tahunnya mengalami perubahan. 

Pada tahun 2014 jumlah penimbangan berjumlah 16.765.131, pada tahun 2015 
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mengalami peningkatan yaitu 17.106.490, pada tahun 2016 mengalami penurunan 

sebesar 12.975.064, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan seesar 

15.949.000. Penimbangan buah kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara V 

Kebun Sei Galuh dikatakan belum berjalan sesuai aturan karena terjadi 

kekeliruan, tidak turunnya sopir truk dari mobil dan tidak dizrokannya timbangan 

saat proses penimbangan terjadi. 

Dari masalah diatas perlu diupayakan solusi atau pemecahan masalah pada 

sistem dan administrasi penimbangan buah kelapa sawit agar mampu 

meningkatkan pelayanan. Sehingga penimbangan buah kelapa sawit tidak lagi 

terhambat akibat lamanya proses penimbangan yang dilakukan. Dengan harapan 

sistem maupun laporan- laporan dapat disajikan dengan cepat dan akurat sehingga 

para pengambil keputusan dapat membuat perencanaan yang menguntungkan bagi 

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang  upaya mencari solusi dalam masalah diatas yang diangkat 

dalam judul tugas akhir ini yaitu “ Sistem dan Administrasi Penimbangan 

Buah Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh ’’.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut :  Bagaimana sistem dan administrasi 

penimbangan buah kelapa sawit di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei 

Galuh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Untuk mengetahui sistem dan administrasi penimbangan buah kelapa sawit 

pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh. 

 

1.4 Manfaat Penulisan  

a) Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana pengembangan wawasan serta 

pengalaman yang sangat membantu penulis  dalam merealisasikan antara 

teori yang di dapat dibangku perkuliahan dengan teori ataupun peratek 

yang ada dilapangan kerja. 

b) Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan, 

disamping itu juga sebagai bahan bacaan atau rujukan bagi pembaca 

tentang sistem dan administrasi penimbangan buah kelapa sawit pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh. 

c) Bagi Perusahaan 

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam 

merancang sistem dan administrasi penimbangan buah kelapa sawit pada 

PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh. 
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1.5 Lokasi dan Waktu 

1. Lokasi  

 Penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V yang 

tepatmnya berada di Jl. Garuda Sakti Km 21. 

2. Waktu 

Penelitian dilakukan pada tanggal  3 juli 2017 sampai selesai. 

 

1.6 Metode Penelitian  

a) Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan 

dan menguraikan keterangan- keterangan dari data- data yang diproleh dari 

perusahaan. 

b) Sumber Data 

1) Data primer  

Data yang diproleh langsung dari lokasi penulisan laporan dengan 

cara wawancara kepada karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Sei Galuh. 

2) Data Skunder  

Data tentang PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh yang 

diproleh secara tidak langsung, seperti dari studi pustaka dan sumber- 

sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. 
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c) Teknik Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Memberikan pertanyaan- pertanyaan secara langsung kepada pihak 

manajer pelayanan di PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh, 

tentang kegiatan penimangan buah kelapa sawit yang dijalankan oleh 

perusahaan. 

2) Observasi  

Melihat dan mengamati secara langsung kegiatan petugas 

penimbangan dalam menjalankan tugasnya. 

d) Analisa  Data 

Untuk menganalisis data maka digunakan analisis deskriptif yaitu 

data yang diperoleh dibahas secara menyeluruh berdasarkan fakta- fakta 

yang terjadi diperusahaan, kemudian dikaitkan dengan teori- teori yang 

mendukung pemahasan. Sehingga dapat diambil kesimpulan serta 

memberi saran yang diperlukan oleh perusahaan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Secara umum, penulisan ini terdiri atas Empat Bab yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang yang 

menceritakan permasalahan pengambilan judul, Rumusan 

Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Sistematika 

Penulisan, dan Metode Penelitian. 
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BAB II: GAMARAN PERUSAHAAN 

Didalam bab ini menjelaskan tentang sejarah PT. Perkeunan 

Nusantara V Kebun Sei Galuh, Visi dan Misi PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Sei Galuh, Struktur Organisasi PT. Perkebunan 

Nusantara V Kebun Sei Galuh, lokasi PT. Perkebunan Nusantara V 

Kebun Sei Galuh, Arti Logo PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei 

Galuh. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Didalam bab ini membedakan tentang teori- teori tentang 

penimbangan yang berisi pengertian timbangan, tata cara 

penimbangan dan sistem administrasi penimbangan. Dengan hasil 

peratek analisi penimbangan buah kelapa sawit pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Galuh yang berisi kualitas 

timbangan yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei 

Galuh dan kesalahan- kesalahan dalam penimbangan buah kelapa 

sawit. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini merupakan agian akhir penulisan yanmg erisikan 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


