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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

 Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberi 

manfaat sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Riau merupakan 

salah satu provinsi yang menghasilkan kelapa sawit terbesar di Indonesia setelah 

Kalimantan. Berdasarkan data tahun 2011, luas areal kelapa sawit di Riau 

mencapai angka 2,3 juta hektar dan hampir 25% dari luas lahan secara nasional 

dan Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan mencapai  8,1 juta ton per tahun. 

Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit tidak terlepas dari tingkat 

profitabilitas yang sangat menggiurkan dari bisnis ini. Pada periode 2002-2011 

harga Tandan Buah Sawit (TBS) telah melonjak tajam hingga lebih dari tiga kali 

lipat (Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2011). 

PT. Mitra Unggul Pusaka, Langgam Kabupaten Pelalawan merupakan 

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi kelapa sawit. Di awal 

berdirinya pada tahun 1988, hasil utama didalam kebun ini adalah tanaman coklat. 

Namun disebabkan gagal panen, perusahaan mengalami kerugian hingga milyaran 

rupiah kala itu. Setahun kemudian pada 1989 hasil utama kebun yaitu karet. 

Seiring berjalan waktu, ternyata karet tidak menampakan hasil yang memuaskan. 

Pada tahun 1994 semua tanaman karet di kebun penarikan ditumbangi dan 

ditanami kelapa sawit hingga saat ini. Setiap harinya perusahaan ini  mampu 

menghasilkan 100 ribu kg lebih kelapa sawit yang belum diolah.  

PT. Mitra Unggul Pusaka setiap harinya melakukan input data hasil panen 

secara manual kedalam komputer tanpa adanya sistem yang melakukan kalkulasi 

apakah hasil panen meningkat atau tidak. Hasil panen yang tidak pernah di-input-

kan kedalam sistem membuat PT. Mitra Unggul Pusaka tidak mengetahui apakah 

hasil panen setiap harinya ada peningkatan ataupun sebaliknya. Masalah tersebut 

terjadi dikarenakan tidak adanya sistem yang memperlihatkan apakah ada 

peningkatan atau penurunan terhadap jumlah hasil panen kelapa sawit. Dimana 
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selama ini perhitungan hasil panen dilakukan manual melalui Microsoft Excel 

yang sudah ada rumus perhitungannya.  

 Produksi buah sawit merupakan hasil panen dari suatu perkebunan kelapa 

sawit. Produksi sawit ini sangat penting bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, 

karena merupakan sumber penghasilan utama dari perusahaan itu sendiri 

(Kacaribu, 2013). Pada perusahaan kelapa sawit, produksi kelapa sawit biasanya 

mengalami kendala berupa hasil produksi yang tidak mencapai target. Produksi 

kelapa sawit yang tidak mencapai target permintaan pasar membuat perusahaan 

mengalami kerugian. Oleh karena itu, PT. Mitra Unggul Pusaka perlu melakukan 

perubahan terhadap kegiatan pelaporan hasil panen yang sedang berjalan. PT. 

Mitra Unggul Pusaka membutuhkan sebuah sistem yang lebih terintegrasi dimana 

nantinya sistem tersebut dapat melakukan estimasi jumlah produksi kelapa sawit. 

Dalam situasi seperti ini estimasi merupakan alat bantu yang penting dalam 

pembuatan perencanaan bagi setiap organisasi bisnis dan untuk setiap 

pengambilan keputusan manajemen yang sangat signifikan. 

 Estimasi dapat memberi gambaran terhadap hasil produksi yang 

sebelumnya tidak mencapai terget PT. Mitra Unggul Pusaka. Adanya estimasi 

dapat memperkirakan hasil produksi kelapa sawit dimasa akan datang. Estimasi 

produksi yang akurat dibutuhkan untuk menyesuaikan besarnya anggaran yang 

diperlukan untuk biaya operasional kebun, serta menganalisa dan menentukan 

hasil produksi untuk masa mendatang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan 

sistem estimasi produksi kelapa sawit sebagai metode yang tepat untuk mencapai 

target perusahaan. 

 Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu 

yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan yang 

menjadi pemotivasi dalam mengarahkan sistem (Kadir, 2013). Sistem pada 

dasarnya merupakan suatu kerangka yang saling berhubungan dan menyeluruh 

dalam melaksanakan fungsi utama dari perusahaan. Saat ini sistem banyak 

digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target dari perusahaan. Upaya untuk 

melakukan sistem estimasi produksi kelapa sawit dapat dilakukan dengan bantuan 

teknologi informasi. Teknologi basis data dalam perusahaan merupakan 
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kebutuhan pokok. Data tersebut dapat diolah dengan menggunakan konsep data 

mining.  

 Berkembangnya ilmu data mining memberikan sebuah inovasi baru dalam 

pendayagunaan kumpulan data yang banyak sehingga dapat bermanfaat bagi 

pengembangan pengetahuan, baik secara khusus pada bidang yang berkaitan 

dengan data tersebut maupun secara global. Banyak juga fungsi yang dapat 

diterapkan dalam ilmu data mining, antara lain clusterissasi, prediksi, estimasi, 

klasifikasi dan asosiasi (Moertini, 2002). Untuk mencapai fungsi-fungsi tersebut 

dilakukan dengan berbagai metode (algoritma) seperti Linier Regression untuk 

estimasi, Support Vector Machines (SVM) untuk klasifikasi, K-Means untuk 

clusterissasi, C.45 untuk klasifikasi, dan apriori untuk asosiasi (Eggy, 2015). 

 Estimasi adalah cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah dalam 

menentukan hasil produksi kelapa sawit kedepannya, karena dapat 

memperkirakan seberapa banyak hasil produksi kelapa sawit berdasarkan data 

hasil panen di PT. Mitra Unggul Pusaka. Estimasi dapat memprediksi data time 

series dari beberapa tahun tertentu yang dirangkum dan dihitung sehingga 

menghasilkan prediksi yang akan datang dengan hasil berupa presentase (Kahfi, 

2012).  

 Dalam hal ini, data yang akan digunakan adalah dari tahun 2013 sampai 

tahun 2016 dengan menggunakan metode algoritma regresi linear berganda. 

algoritma regresi linear berganda merupakan analisis yang memiliki variabel 

bebas lebih dari satu. Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh signifikan dua atau lebih variabel bebas (X1, X2,X3, …, Xn) 

terhadap variabel terikat (Y). Algortima regresi linear berganda telah diterapkan 

diberbagai bidang, antara lain di bidang kedokteran, sosial, industri maupun 

bisnis. Variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas 

lahan dan pokok panen. Variabel ini dipilih karena merupakan standar dalam 

menganalisa produksi kelapa sawit di PT. Mitra Unggul Pusaka. 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bermaksud untuk 

menentukan estimasi produksi kelapa sawit. Algoritma regresi linear berganda 

diharapkan dapat memperoleh estimasi produksi kelapa sawit di PT. Mitra Unggul 
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Pusaka sebagai acuan untuk menambah hasil panen kelapa sawit di setiap 

tahunnya. Sehingga dapat  diambil topik Sistem Estimasi Jumlah Produksi Kelapa 

Sawit Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda Pada PT. Mitra Unggul 

Pusaka. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diambil 

suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun Sistem Estimasi Jumlah 

Produksi Kelapa Sawit dengan Menggunakan Algoritma Regresi Linear Berganda 

di PT. Mitra Unggul Pusaka. 

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan  masalah  dibuat  untuk  mencegah  meluasnya  pembahasan  dan  

agar  lebih terarah. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Data yang dianalisis adalah  data-data  hasil produksi harian kelapa 

 sawit  pada PT. Mitra Unggul Pusaka Langgam Kabupaten Pelalawan 

 pada tahun 2013-2016. 

2. Pengaplikasian sistem estimasi produksi kelapa sawit dengan algoritma 

 regresi linear berganda menggunakan bahasa pemrograman python. 

3. Metode yang digunakan untuk perancangan adalah Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD) dengan 4 diagram Unified Modeling 

Language (UML), yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Class 

Diagram, dan Sequence Diagram yang hanya meliputi analisis, desain, 

pengodean, dan sampai pada tahap pengujian. 

4. Dalam pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan metode 

 waterfall, berupa Requirements Analysis, System and Software Design, 

 Implementation and System Testing. 

5. Pengujian sistem menggunakan black box testing.  

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:  

1. Untuk melakukan estimasi jumlah produksi kelapa sawit dengan 

menggunakan algoritma regresi linear berganda. 
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2. Untuk membangun sistem estimasi jumlah produksi kelapa sawit dengan 

menggunakan algoritma regresi linear berganda. 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan hasil analisa dan implementasi sistem estimasi jumlah 

 produksi kelapa sawit yang optimal untuk pengembangan aplikasi lebih 

 lanjut.  

2.  Mendapatkan  gambaran  dari estimasi jumlah produksi kelapa sawit untuk 

 masa  yang  akan  datang. 

3. Sebagai sumbangan informasi bagi peneliti yang berminat mengkaji 

 sistem estimasi jumlah produksi kelapa sawit dengan menggunakan 

 algoritma regresi linear berganda. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Penulisan laporan ini terdiri dari beberapa bab, diantaranya:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan masalah-masalah yang muncul dan 

menjadi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori penunjang yang berhubungan dengan 

penelitian. Teori yang berhubungan dengan data mining, 

kelapa sawit, estimasi, dan materi pendukung yang lainnya 

akan dibahas dalam bab ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi objek kajian, lokasi penelitian, teknik 

pengumpulan data, pengolahan data dan teknik 

pembangunan perancangan aplikasi. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisa data-data dan perancangan Sistem 

Estimasi Produksi Kelapa Sawit Dengan Menggunakan 
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Algoritma Regresi Linear Berganda pada PT. Mitra Unggul 

Pusaka Kebun Penarikan Langgam, Kabupaten Pelalawan. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan mengenai batasan implementasi, 

lingkungan implementasi dan hasil dari implementasi. Serta 

menjelaskan pengujian perangkat lunak dan hasil pengujian 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam  bab  ini  akan  diuraikan kesimpulan dari hasil 

laporan penelitian tugas akhir dan saran untuk penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang daftar jurnal, paper, buku atau alamat website 

rujukan yang digunakan dalam penelitian ini. 

 


