
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Perkembangan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tidak pernah 

lepas dari dunia teknologi yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Hal ini 

merupakan unsure vital yang tidak bisa dipisahkan dari eksitensi sebuah 

perusahaan besar. Melalui peran teknologi computer, banyak pekerjaan bisa 

diselesaikan dengan waktu yang cepat. Peranan teknologi lacak balak CoC 

FSC memberikan informasi yang sangat penting dalam mengidentifikasi asal 

kayu yang akan dijadikan menjadi bahan furniture, dengan adanya system 

teknologi CoC FSC dimungkinkan untuk memperkecil ruang gerak oknum 

yang tidak bertanggung-jawab atas penebangan ilegal. 

Teknologi sekarang ini memungkinkan perusahaan-perusahaan besar 

untuk mengumpulkan informasi dengan cara yang mudah dan cepat. Dengan 

adanya teknologi system informasi, perusahaan eksportir furniture bisa 

mengumpulkan informasi terkini tentang identifikasi data kayu yang 

diperoleh. Oleh karena itulah, perusahaan besar yang memproduksi furniture 

membutuhan aplikasi yang tepat untuk menjalankan system CoC FSC dalam 

kegiatan perusahaannya. 

Perkembangan perusahaan menuntut aliran informasi yang cepat dan 

akurat untuk memvalidasi keterangan bahan kayu sebelum masuk produksi. 



Dalam memenuhi kebutuhan itu dibutuhkan suatu aplikasi yang tepat untuk 

memproses segala informasi data kayu. Akan tetapi, dalam penerapannya 

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Beberapa 

diantaranya adalah : besar kecilnya sebuah perusahaan, tingkat kedisiplinan 

para karyawan untuk menerapkan system CoC FSC, serta teknologi yang ada 

di pasaran di saat ini. 

Hal seperti itulah yang dibutuhkan sebuah perusahaan besar yang 

berjalan di bidang furniture seperti PT Kurnia Anggun. Perusahaan PT 

Kurnia Anggun ini berpusat di Jl. Trawas KM8 Mojokerto dan mempunyai 

cabang di beberapa daerah lain. Sebelumnya perusahaan ini mengandalkan 

system tertulis untuk mengidentifikasi suatu data kayu yang rawan akan tidak 

akuratnya suatu data. Sehingga penjualan kayu illegal hasil penebangan hutan 

liar kepada perusahaan yang bergerak di bidang furniture akan sulit sekali 

diidentifikasi kebenaran datanya. Dengan adanya teknologi lacak balak CoC 

FSC, perusahaan PT Kurnia Anggun bisa melampirkan data bahan kayu 

dalam pembuatan sebuah furniture kepada para konsumen. 

Perluasan marketing dan bisnis yang meningkat, menyebabkan 

munculnya kebutuhan terhadap pengembangan aplikasi CoC FSC. Oleh 

karena itu, terdapat rencana untuk menambahkan beberapa fitur aplikasi yang 

akan diterapkan dalam perusahaan. Perusahaan menginginkan struktur 

aplikasi CoC FSC yang dapat membuat mereka bisa menjadi leluasa dalam 

memproses informasi suatu produk dari system CoC FSC ini. Selain itu, yang 



lebih utama ialah kedisiplinan para karyawan untuk menjalankan system CoC 

FSC tersebut dengan benar. 

Permasalahan utama dalam perusahaan PT Kurnia Anggun adalah 

pemahaman para karyawan akan teknologi lacak balak yang baru ini. 

Sehingga sebelum benar-benar diterapkan dalam sebuah perusahaan 

dibutuhkan training terhadap para karyawan sampai para karyawan benar-

benar memahami cara untuk menjalankan system CoC FSC. Berdasarkan 

permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu dipikirkan bagaimana 

membuat aplikasi CoC FSC semudah mungkin untuk diajalankan dalam 

memproses sebuah data kayu. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah membuat aplikasi yang akan 

menjalankan lacak balak kayu dengan sistem CoC FSC untuk mendapatkan 

informasi tentang asal-usul data penebangan kayu. Fokus terhadap proses 

informasi data kayu yang diperoleh sehingga sesuai terhadap penerapan 

system lacak balak CoC FSC. Selain itu, dengan dirancangnya sebuah 

aplikasi yang akan menjalankan system ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan informasi lacak balak kayu yang dibutuhkan perusahaan. 

 

 

 

 



1. 3 Tujuan dan Manfaat 

1. 3. 1 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

 Mengoptimasi penerapan system lacak balak yang baru yaitu : 

CoC FSC. 

 Memberikan kemudahan dalam mengumpulkan data kayu 

untuk mencegah peredaran kayu ilegal hasil penebangan liar. 

1. 3. 2 Manfaat 

 Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 

 PT Kurnia Anggun dapat menggunakan system lacak balak 

CoC FSC yang diandalkan untuk mendukung usahanya. 

 Keamanan data kayu menjadi lebih terjamin. 

 Secara tidak langsung akan menjadi media promosi untuk 

sebuah produk karena bahan baku furniture yang digunakan 

bukan hasil penebangan liar. 

 Mempersempit ruang gerak penebang kayu ilegal untuk 

menjual hasil penebangannya. 

1. 4 Batasan Masalah 

 Pada tugas akhir ini ada beberapa batasan-batasan permasalahan, yaitu : 

1. Merancang dan membuat aplikasi lacak balak kayu menggunakan sistem 

COC FSC berbasis web dengan bahasa pemrogram HTML, PHP, 

javascript, dan MySQL sebagai database. 



2. Proses aplikasi ini hanya mencatat label barcode serta informasi mengenai 

bahan baku kayu sampai menjadi komponen furniture yang siap pakai. 

 

1. 5 Metodologi 

 Metodologi-metodologi penulisan yang dijalani penulis dalam penyusunan 

skripsi ini ialah : 

1. Studi Pustaka 

Hal ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan materi-materi 

yang berkaitan dengan penyusunan skripsi. Setelah itu, materi-materi 

yang dikumpulkan untuk mendapatkan pedoman bagaimana 

menerapkan suatu sistem baru CoC FSC di PT Kurnia Anggun 

terhadap kondisi sebelumnya sebagai pembanding dengan system yang 

lama. 

2. Analisa sistem dipakai sebelumnya 

Analisa kondisi system lacak balak yang saat ini sedang berjalan di 

perusahaan PT Kurnia Anggun. Hasil pengamatan tersebut akan 

digunakan sebagai dasar untuk membangun aplikasi CoC FSC agar 

mudah diapahami oleh karyawan. 

3. Menganalisa kebutuhan informasi perusahaan 

Aplikasi yang akan dibangun harus sesuai dengan penerapan lacak 

balak dengan sistem CoC FSC dan kebutuhan perusahaan lainnya. 

Oleh karena itu, penulis menanyakan kepada perusahan PT Kurnia 



Anggun terhadap kebutuhan fitur aplikasi yang akan dibangun 

terhadap system yang dikehendakinya. 

4. Perancangan desain aplikasi  

Perancangan system yang baru akan dilakukan berdasarkan hasil 

analisa kebutuhan produksi akan suatu data kayu yang diperoleh sesuai 

dengan sistem CoC FSC dan analisa terhadap kondisi system yang 

sedang berjalan. 

5. Implementasi dan pengujian 

Sistem jaringan yang baru diimplementasikan disertai pengujian 

apakah sistem lacak balak menghasilkan data informasi kayu yang 

sesuai dengan standart sistem CoC FSC. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan local server yang dinamakan XAMPP. 

6. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan terhadap implementasi lacak balak dengan sistem 

CoC FSC berdasarkan kriteria yang disusun. Selain itu, akan diadakan 

training bagaimana cara menggunakan system lacak balak CoC FSC 

terhadap par karyawan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh 

mana tujuan awal telah dicapai. 

 

 

 

 

 



1. 6 Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi ke dalam lima bab, yang secara 

garis besar berisi : 

1. BAB 1 : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, ruang lingkup 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi yang digunakan 

dalam penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

2. BAB 2 : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang perlu digunakan dalam 

pembuatan skripsi. 

3. BAB 3 : Perancangan aplikasi yang menerapkan system lacak 

balak kayu menggunakan CoC FSC 

Bab ini menjelaskan segala perancangan proses lacak balak kayu 

dengan menggunakan sistem CoC FSC.  

4. BAB 4 : Implemetasi dan Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang sistem lacak balak baru yang dirancang, 

dan evaluasi dari hasil yang didapat. 

5. BAB 5 : Kesimpulan dan saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan menutup skripsi ini. Bab ini 

berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan memberikan saran-

saran yang berguna bagi penerapan system lacak balak CoC FSC atau 

pengembangan system di masa mendatang. 

 


