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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rock phosphate (batuan fosfat alam) adalah sumber hara “P” yang berasal 

dari mineral. Rock phosphate ditambang secara alami dan banyak terdapat di 

berbagai negara. Fosfat digunakan sebagai bahan pupuk. Salah satu contoh yang 

paling umum ditemukan dalam pupuk yang mengandung fosfat adalah 

mengandung unsur bagian "P" dalam Pupuk NPK.  Proses pembuatan pupuk 

fosfat dengan cara metode acidulasi yaitu metode yang menggunakan larutan 

asam fosfat (H3PO4). Pada proses acidulasi ini tepung fosfat alam akan 

mengalami proses granulasi menjadi pupuk fosfat dengan ukuran yang ditentukan 

sesui keinginan. 

CV. Argo Alam Lestari yang terletak di Kabupaten Pati Jawa tengah. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang telah lama berdiri dibidang 

pengolahan bahan baku pupuk fosfat. Perusahaan ini mengolah bahan baku pupuk 

mulai dari pengambilan dalam tanah yang masih berupa bebatuan sampai berupa 

bahan baku pupuk siap kirim yang nantinya akan diolah kembali oleh produsen - 

produsen pupuk. Dalam hal pengambilan bahan baku dan juga manajemen 

produksi di perusahaan ini masih bersifat konvensional dimana pendataan masih 

manual dan memiliki beberapa permasalahan seperti nota penjualan yang hilang, 

sehingga pembuatan laporan penjualan terhambat dikarenakan belum adanya 

sistem yang bisa merapikan pendataan yang ada disana. 

Dengan adanya permasalahan diatas maka penulis mengakat judul dalam 

penelitian  ini yaitu “Sistem Infromasi Manajemen Pengelolaan Batu Fosfat Untuk 

Pengaddan Produksi Bahan Baku Pupuk Fosfor di CV Argo Alam Lestari Pati”. 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang nanti nya menghasilkan sebuah 

aplikasi berbasis web bisa membantu perusahaan untuk mengelola bisnis yang ada 

disana agar lebih efektif dan efisen. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil 

rumusan masalah bahwa bagaimana membuat sistem infromasi untuk produksi 

pupuk menggunakan bahan baku fosfat dan menghitung harga pokok produksi. 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, agar pembahasan tidak meluas dan tidak 

menimbulkan terjadinya penyimpangan permasalahan yang ada, maka dalam 

laporan ini  penulis membatasi masalah yaitu: 

a. Sistem akan digunakan oleh admin perusahaan dan pemilik 

perusahaan. 

b. Sistem akan mendata stok barang jadi dan proses perhitungan biaya 

produksi barang. 

c. Perhitungan biaya produksi barang berdasarkan biaya bahan baku dan 

juga biaya tenaga kerja. 

d. Sistem tidak dibuat untuk menangani penggajian karyawan. 

e. Sistem ini tidak mencakup transaksi jual beli barang (jual beli 

dilakukan secara offline). 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan membuat sistem ini untuk memudahkan pihak perusahaan untuk 

mendata stok barang pupuk fosfat dan menghitung biaya produksi di CV Argo 

Alam Lestari. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang diajukan adalah: 

1. Bagi Penulis 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasakan ada banyak manfaat yang 

diambil antara lain: 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang aplikasi. 

b. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 

pada Fakultas Teknik  

c. Dapat menghasilkan penelitian terhadap masyarakat di Indonesia dan 

dapat berguna untuk masyarakat 
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2. Bagi Akademisi 

 Disini akademisi pun mendapat manfaat sebagai berikut: 

1. Menguasai seberapa jauh pemahaman mahasiswa menguasai ilmu yang 

telah diberikan. 

2. Mengetahui seberapa jauh penerapan ilmu yang didapatkan mahasiswa, 

baik yang bersifat teori maupun praktek sebagai evaluasi tahap akhir. 

3. Diharapkan dapat memperkaya dan memperbanyak studi-studi tentang 

sistem informasi di Program Studi Teknik Informatika Universitas Muria 

Kudus. 

3. Bagi perusahaan 

Dapat mempermudah perhitungan biaya produksi yang awalnya 

menggunakan secara manual, jika nanti sistem ini jadi maka semua 

perhitungan tidak lagi menggunakan pengerjaan secara manual.  

 


