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Abstrak 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini mendorong terciptanya 

kebutuhan terhadap penerapan teknologi yang semakin canggih di berbagai 

perusahaan.Teknologi merupakan kebutuhan pokok bagi perusahaan dalam 

mempertahankan eksistensinya di dalam persaingan yang ketat.Kemampuan 

dalam memanfaatkan keunggulan teknologi informasi membawa suatu perusahaan 

ke arah yang lebih baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya.Teknologi 

Informasi saat ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dan terintegrasi dengan 

tujuan bisnis organisasi (Sarno, 2009). Bagaimana teknologi informasi 

diaplikasikan dalam suatu organisasi akan mempengaruhi seberapa jauh 

organisasi tersebut telah mencapai visi, misi ataupun tujuan strategisnya (Sarno, 

2009).Perkembangan pasar yang semakin kompetitif dan persaingan bisnis yang 

semakin kompleks dan ketat telah menghadirkan tantangan baru bagi setiap 

perusahaan.Kecepatan menjadi masalah yang patut diperhatikan bagi perusahaan 

terutama mengenai cara perusahaan tersebut mendapatkan dan mengevaluasi 

informasi yang tersedia dengan cepat dan real time.Semua perusahaan dalam 

pembangunan dan pengembangannya memerlukan informasi agar dapat 

memaksimalkan pengambilan keputusan baik yang bersifat operasional maupun 

terutama yang bersifat strategis untuk semua masalah disetiap fungsi manajemen. 

Seperti kenyataannya selama ini Perusahaan Penyaluran Kelapa Sawit PT. 

Rolesya Group masih menggunakan sistem informasi yang manual. Untuk 

pencapaian target penjualan yang tinggi dan tepat waktu, maka dalam laporan 

tugas akhir ini penulis akan membuat Perencanaan Strategis SistemInformasi 

untuk Efisiensi Pemasaran Buah Kelapa Sawit pada PT.Rolesya Group. 

Perancangan ini bertujuan agar bisa mendapatkan solusi yang diperlukan secara 

efektif, efisien dan sistemik bagi setiap masalah pemasaran buah sawit.Seperti 

yang pada umumnya dipahami, peranan teknologi informasi diperlukan untuk 

mendapatkan informasi yang cepat dan tepat tersebut. 
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1. Pendahuluan 

PT. Rolesya Group merupakan sebuah 

perusahaan berkembang yang bergerak 

pada bidang pemasaran buah kelapa sawit 

yang berada di Kota Ujungbatu, Kabupaten 

Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dengan jumlah 

buah sawit yang mencapai 500.000 Kg 

perharinya yang akan dikirim kebeberapa 

pabrik pengolahan buat sawit yang berbeda, 

cara tersebut masih dirasa kurang efisien 

dalam pemanfaatan waktu, jika 

menggunakan surat sebagai alat transaksi 

membutuhkan waktu yang lama dan akan 

berdampak buruk pada kualitas buah sawit. 

Semakin lama surat keluar maka kesegaran 

buah akan berkurang dan berat dari kelapa 

sawit akan mengalami penyusutan. Tidak 

jarang perusahaan mengalami kerugian. 

Apalagi disaat hari raya pemasaran sering 

terhambat karena masalah-masalah tersebut. 

Oleh karena hal tersebut di atas maka 

penulis menganggap perlu dikembangkan 

suatu sistem yang bisa menangani masalah-

masalah yang timbul dan dapat membantu 

proses pemasaran buah secara cepat, efisien 

dan mengurangi biaya. Dengan dibuatnya 

suatu perencanaan strategis sistem 

informasi diperusahaan tersebut akan 

mempermudah dalam pemasaran. 

 

 

 

2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut 

dapat disimpulkan dan dirumuskan 

permasalahan yang akan diberikan 

solusinya oleh penulis pada laporan tugas 

akhir ini yaitu : Merancang sebuah 

perencanaan strategis sistem informasi yang 

efektif dan efisien untuk proses pemasaran 

buah kelapa sawitpada PT.Rolesya Group 

Kabupaten Rokan Hulu Riau. 

 

3. Metode Penelitian 

a. Objek Penelitian 

Pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode deskriptif, yaitu 

metode yang menggambarkan suatu 

keadaan atau permasalahan yang sedang 

terjadi berdasarkan fakta dan data-data 

yang diperoleh dan dikumpulkan pada 

waktu melaksanakan penelitian pada PT. 

Rolesya Group. 

b. Metode Analisa Data 

Metode analisa data bertujuan 

untuk menyederhanakan seluruh data 

yang terkumpul, menyajikan secara 

sistematik, kemudian mengolah, 

menafsirkan, dan memaknai data 

tersebut. Analisis data merupakan upaya 

pemecahan permasalahan penelitian 

untuk memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang diteliti. 

Permasalahan dalam penelitian ini akan 



dianalisis secara deskriptif kualitatif 

menggunakan metode SWOT (Strength 

Weakness Opportunities Threats). 

Adapun deskripsi untuk SWOT dapat 

dijelaskan pada poin-poin berikut ini : 

1. Strengths (Kekuatan) 

Adalah suatu keunggulan 

sumber daya yang belum tergali 

dengan optimal sehingga memberikan 

kemungkinan organisasi untuk lebih 

meningkatkan kinerjanya. Kekuatan 

merupakan sumber daya,keunggulan 

relatif terhadap pesaing dan 

kebutuhan pasar yang ingin dilayani 

oleh organisasi, kekuatan adalah 

kompetisi khusus yang memberikan 

keunggulan komparatif dari pasar.  

2. Weakness (Kelemahan) 

Adalah keterbatasan dan 

kekurangan sumber daya, 

keterampilan yang dibutuhkan 

organisasi sehingga menghambat 

kinerja efektif dari organisasi dalam 

pengembangan usahanya. 

3. Opportunites (Kesempatan) 

Adalah unsur-unsur lingkungan 

luar (politik, ekonomi, sosial dan 

IPTEK) positif yang memberikan 

kesempatan dan mendukung 

keberadaan organisasi. Peluang 

merupakan situasi penting yang 

menguntungkan. Identifikasi segmen 

pasar yang terabaikan, perubahan 

teknologi serta membaiknya 

hubungan dengan investor dapat 

memberikan peluang untuk 

pengembangan usaha. 

4. Threat (Ancaman) 

Adalah unsur-unsur lingkungan 

luar (politik, ekonomi, sosial dan 

IPTEK) negatif yang menghambat 

kegiatan pelayanan transportasi. 

Ancaman merupakan situasi yang 

paling tidak menguntungkan dan 

merupakan pengganggu utama dalam 

pengembangan pelayanan, masuknya 

pesaing baru dan lambatnya kegiatan 

pelayanan merupakan ancaman bagi 

peningkatan kualitas pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Penelitian 



 

Gambar 4.1 hasil grand strategy 

 

5. Kesimpulan 

a. Kesimpulan 

Dari hasil analisa dan pembahasan 

mengenai perencanaan strategis sistem 

informasi pada PT. Rolesya Group 

dapat disimpulkan  bahwa  Pengukuran 

menggunakan analisa eksternal strategic 

factors summary (EFAS) dan internal 

strategic factors summary (IFAS) dapat 

menghasilkan pengukuran strategi 

internal dan eksternal untuk dijadikan 

matriks SWOT. Sehingga dari matriks 

SWOT tersebut dapat diketahui strategi 

apa saja yang harus dikelola perusahaan 

supaya proses pemasaran dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien. 

 

b. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan 

untuk dapat dijadikan pengembangan 

pada penelitian selanjutnya adalah perlu 

ditambahkan metode balance scorecard 

sebagai penunjang pengukuran kinerja 

perusahaan. Diperlukan lebih banyak 

data mengenai proses bisnis perusahaan 

untuk mengembangkan analisa SWOT 

yang lebih akurat. Dibutuhkan 

pengembangan sistem informasi 

terintegrasi untuk mendukung proses 

bisnis perusahaan sebagai pemasok 

buahsawit. 
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