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BAB III 

SISTEM SAAT INI 

 

3.1 Profil Perusahaan 

PT XYZ merupakan perseroan terbatas (PT) yang bergerak di bidang 

perdaganan lahan agribisnis, yang berdiri pada tahun 2016 dengan nama PT XYZ. 

Perusahaan ini didirikan berdasarkan akta Notaris Rafael Christopher  

Situmorang, SH No. 20 tanggal 17 Desember 2016. Sesuai dengan akta 

pendiriannya, PT XYZ diberikan izin untuk mengadakan usaha secara khusus di 

bidang perdagangan lahan agribisnis beserta pengelolaanya.  

3.1.1 Visi Perusahaan  

Menjadi pedagang lahan agribisnis yang dapat memenuhi kepuasan 

pelanggan di JABODETABEK. 

3.1.2 Misi Perusahaan 

Adapun Misi dari PT XYZ adalah: 

1) Memberikan wawasan mengenai investasi agribisnis kepada masyarakat 

terlebih kaum millenial.  

2) Memberikan produk-produk lahan dan tanaman yang memiliki nilai investasi 

tinggi. 

3.2 Struktur Organisasi 

Berikut adalah struktur organisasi dari PT XYZ: 

             

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT. XYZ 
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3.3 Analisis Sistem Saat ini 

PT XYZ masih mempergunakan cara manual untuk pencatatan data-data 

produk sehingga berisiko hilang dan rusak. Dengan sistem ini pengguna 

merasakan beberapa kesulitan seperti kesalahan informasi yang diberikan oleh 

admin kepada agen yang mempunyai efek domino yaitu kesalahan yang akan 

diberikan oleh agen kepada pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan kesan citra 

yang buruk. Pencitraan yang buruk akan menimbulkan rasa ragu dari calon 

pembeli. Ditambah lagi dengan banyaknya produk lahan dan tanaman yang dijual 

serta stok yang berubah-ubah. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi yang 

valid menjadi sulit. Laporan pengelolaan lahan untuk pembeli juga masih 

mempergunakan surat sehingga mudah hilang atau tidak diterima apabila pembeli 

pindah rumah. Sistem saat ini juga tidak memberikan dukungan kepada pengguna 

untuk mempermudah pengambilan keputusan. Gambar berikut menunjukan 

activity diagram dari sistem saat ini. 

 

Gambar 3. 2 Activity Diagram Sistem Saat ini 
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3.4 Kendala Sistem Saat Ini 

Kendala yang ada pada PT XYZ dalam proses bisnisnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Pencatatan data-data produk masih menggunakan buku yang berisiko hilang 

dan rusak. 

2) Penyebaran informasi antar pengguna berisiko untuk terjadinya 

miskomunikasi dikarenakan data-data yang tersebar tidak real time.   

3) Agen kesulitan untuk menjelaskan setiap produk dikarenakan produk yang 

dijual terdiri atas berbagai zona wilayah, harga, tanaman, jenis tanaman dan 

harga yang berbeda-beda.  

4) Agen mengalami kesulitan untuk menghitung potensi pemasukan dan tahun 

kembali modal untuk setiap produk. 

5) Laporan mengenai pengelolaan lahan selama ini dikirimkan oleh pos yang 

cenderung mahal dan mudah hilang. 

  


