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ABSTRAK

Website seperti yang kita tahu cukup luas pemanfaatannya baik itu dalam bidang informasi, komunikasi,
promosi, maupun transaksi untuk itu tidak menutup kemungkinan website dapat masuk ke berbagai lini usaha
salah satunya budidaya ikan. Saat ini memang banyak pembudidaya atau petani ikan kita temui tapi tidak
banyak yang memanfaatkan teknologi komputerisasi dalam pengelolaannya. Hal ini yang melatarbelakangi
dalam membuat sistem informasi untuk pengelolaan budidaya ikan khususnya disini ikan nila. Penelitian ini
menggunakan metode waterfall yang dimana memiliki langkah-langkah yaitu Requirements analysis and
definition, System and software design, Implementation and unit testing, Integration and system testing,
Operation and maintenance. Berdasarkan analisa data yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa
Sistem Informasi Pengelolaan Budidaya dan Monitoring Hasil Panen Ikan Nila Berbasis Web dapat membantu
memberikan solusi dalam pengolahan data, memberikan informasi untuk pemeliharaan, dan laporan untuk
kepentingan pembudidaya.
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ABSTRACT

Websites as we know are quite widely used, both in the fields of information, communication, promotion, and
transactions, so it is possible for the website to enter various lines of business, one of which is fish farming.
Currently, we meet many cultivators or fish farmers, but not many use computerized technology in their
management. This is the background in making an information system for the management of fish farming,
especially tilapia here. This study uses the waterfall method which has steps, namely Requirements analysis and
definition, System and software design, Implementation and unit testing, Integration and system testing,
Operation and maintenance. Based on the data analysis, it is concluded that the Web-Based Information System
for Aquaculture Management and Harvest Monitoring of Tilapia can help provide solutions in data processing,
provide information for maintenance, and reports for the benefit of cultivators.
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PENDAHULUAN
Pada saat ini tidak banyak pengembangan budidaya ikan atau pembesaran ikan berbasis digital, di

samping itu dengan jumlah penggiat budidaya ikan nila atau pun jenis ikan lainnya semakin banyak yang mana
dibutuhkan referensi untuk menghasilkan aplikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa Penelitian telah
dilakukan berkaitan dengan Sistem Informasi budidaya ikan, akan tetapi kurang lengkap dari segi keseluruhan
dalam mengelola budidaya ikan nila hanya terbatas pada fitur-fitur tertentu seperti untuk pencatatan hasil panen
dan mengetahui untung rugi.

Penelitian ini bertujuan membuat pengembangan rancangan sistem informasi budidaya ikan nila dengan
menggabungkan beberapa fitur dari penelitian sebelumnya, yang mana pengelolaan dimulai dari pemijahan,
penebaran bibit, pemeliharaan, penggunaan pakan dan biaya pendukung lainnya, sampai panen ataupun
kegagalan panen, dan juga laporan untuk modal, keuntungan dan kerugian. Sehingga dari awal sampai akhir
pemeliharan ikan nila dapat terpantau dan dimanajemen dengan baik.

METODE PENELITIAN
1. Wawancara; melakukan tanya jawab dengan dengan pihak terkait yang dapat memberikan informasi seputar
cara pembudidayaan ikan nila dan masalah mengenai biaya apa saja yang diperlukan dalam budidaya ikan
nila.

2. Studi Kepustakaan; pengumpulan data dari penelitian yang pernah dilakukan dan catatan yang berkaitan
tentang penyebab kegagalan budidaya ikan nila.

3. Observari; yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada tempat budidaya ikan nila dengan tujuan
melihat proses pemberian pakan dan perawatan.

4. Studi Dokumentasi; mencari data dan informasi dari jurnal ilmiah, maupun di internet yang berkaitan
dengan cara pembuatan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk tempat budidaya ikan nila yang diteliti kolam yang digunakan adalah kolam terpal sebagai tempat

pemeliharaan untuk pembesaran ikan nila dan juga terdapat kolam semen. Untuk alasan penggunaan kolam
terpal dikarenakan kemudahan dalam membersihkan kolam dan proses panen. Untuk kolam semen memiliki
keunggulan tidak cepat rusak dan tahan lama.

1. Rancangan Sistem
Untuk membuat sistem terlebih dahulu dilakukan analisis sistem yang merupakan penelitian terhadap

system yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem yang telah ada
tersebut (Mc Leod, 2007). Untuk diagram yang digunakan untuk menggambarkan analisa sistem adalah
flowchart. Flowchart (bagan alir) merupakan sebuah gambaran dalam bentuk diagram alir dari algoritma-
algoritma (Pahlevy, 2010). Untuk analisis sitem berjalan yang sebelumnya proses pengelolaan data
pemeliharaan masih manual dan tidak terkomputerisasi danpengelolaan biaya pemeliharaan masih
menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Untuk itu dapat kita lihat diagram flowchart untuk sistem
sebelumnya pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Flowchart Sistem Lama

Berdasarkan analisa dari sistem yang lama, maka diusulkan sistem baru agar dapat mempermudah dan
meningkatkan produktivitas dari budidaya ikan nila dengan membuat sistem yang lebih efisien dan efektif



dalam mengelola data budidaya ikan nila sehingga mampu menghasilkan informasi yang berguna untuk budiaya
ikan nila. Untuk itu dibuatlah Flowchart untuk sistem yang baru seperti pada gambar 2 berikut ini.

Gambar 2 Flowchart Sistem Baru

Pada flowchart sistem baru uruta alurnya dapat kita pahami sebagai berikut ini;
1. Ketua / Pembudidaya masuk halaman login.
2. Ketua / Pembudidaya memasukkan username dan password.
3. Jika login berhasil maka masuk ke halaman beranda.
4. Ketua / Pembudidaya Melihat data budidaya ikan nila.
5. Ketua / Pembudidaya menambah, ubah, dan hapus data budidaya ikan nila.
6. Validasi terhadap data yang ditambah atau diubah atau dihapus apabila sesuai dan berhasil maka akan
tersimpan ke dalam database apabila data tidak sesuai maka akan kembali ke menu tambah atau ubah atau
hapus data.

7. Kemudian sistem akan membuat laporan secara otomatis.

Untuk dapat melihat lebih rinci mengenai aktivitas sistem yang dibangun dapat tergambar pada Activity
diagram. Untuk sistem yang dibangun level pengguna terbagi menjadi dua yaitu ketua pembudidaya dan
pembudidaya yang mana untuk kedua jenis user tersebut memiliki akses ke sistem seperti tergambar pada gambar
3 berikut ini.



Gambar 3 Activity Diagram Ketua Pembudidaya
Dan berikut ini activity diagram pembudidaya yang mana mempunyai perbedaan aktivitas dengan

ketua pembudidaya.



Gambar 4 Activity Diagram Pembudidaya

Perbedaan untuk ketua pembudidaya dengan pembudidaya adalah secara umum ketua mampu
melakukan semua aktivitas pada sistem sedangkan aktivitas pembudidaya hanya pada pemijahan, tebar bibit,
pemeliharaan, penggunaan pakan, dan panen.

2. Hasil Tampilan Aplikasi
Tampilan aplikasi merupakan implementasi dari rancangan sistem yang dibuat sebelumnya. Tampilan

untuk ketua pembudidaya dan pembudidaya tidak berbeda hanya saya tidak ada master data pada pembudidaya,
kemudian tidak ada halaman hitung keuntungan, dan upah pegawai.



a. Halaman Login
Setiap pengguna diharuskan untuk login dengan memasukan username password untuk dapat masuk.

Gambar 5. Halaman Login

b. Halaman Beranda
Pada halaman beranda terdapat kata sambutan selamat datang.

Gambar 6. Halaman Beranda

c. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem
Untuk tampilan antarmuka masukan sistem terbagi menjadi dua sub menu yaitu master data dan

transaksi data yaitu sebaga iberikut:

1) Data Kolam
Pada data kolam terdapat kolam yang digunakan dalam pemeliharaan dan pada halaman ini juga data

kolam dapat ditambah dihapus dan diubah.



Gambar 7. Data Kolam
2) Data Bibit

Pada data bibit terdapat jenis bibit yang dibudidayakan dan pada halaman ini juga data bibit dapat
ditambah diubah dan dihapus.

Gambar 8. Data Bibit
3) Data Pengguna

Pada data pengguna terdapat pengguna yang dapat masuk ke aplikasi budidaya ikan nila yang mana
terdiri dari dua level user yaitu ketua dan pembudidaya dan pada halaman ini juga data pengguna dapat
ditambah dihapus dan diubah.



Gambar 9. Data Pengguna

4) Pemijahan
Pada pemijahan inilah bibit dihasilkan dari indukan yang mempunyai kualitas yang baik walaupun juga

bisa didapatkan dengan pembelian.

Gambar 10. Pemijahan

5) Tebar Bibit
Bibit yang ada ditebar, yang mana tercatat datanya pada tebar bibit dari tanggal tebar sampai harga

satuan dari bibit kalu didapat dari pembelian.



Gambar 11. Tebar Bibit
6) Pemeliharaan

Untuk ikan nila yang ditebar lalu ditambahkan ke pemeliharaan yang mana data dari pemeliharaan
selalu diberubah seiring perkembangan ikan.

Gambar 12. Pemeliharaan

7) Biaya Pakan
Pakan yang digunakan dalam peneliharaan dicatat dalam halaman biaya pakan dengan biaya yang

dikeluarkan untuk jenis pakan yang ada.



Gambar 13. Biaya Pakan

8) Biaya Pendukung
Untuk biaya pendukung yang dikeluarkan untuk menjaga pemeliharaan ikan tetap berjalan dengan baik

dapat dicatat pada halaman biaya pendukung.

Gambar 14. Biaya Pendukung

9) Hasil Panen
Untuk ikan yang dipanen datanya dicatat pada hasil panen mulai dari tanggal panen nama kolam

pemeliharaan, harga per kilogram, total berat, dan total harga jual.



Gambar 15. Hasil Panen

10) Hitung Keuntungan
Dari biaya beli bibit, biaya beli pakan, biaya beli bahan pendukung, dan pendapatan hasil panen

diakumulasikan untuk mendapat keuntungan. Untuk kerugian didapat dari akumulasi jumlah ikan mati.

Gambar 16. Hitung Keuntungan

11) Upah Pegawai
Pada tampilan upah pegawai terdapat nama pegawai, pemeliharaan, tanggal panen, hasil panen, upah

yang mana dapat ditambah, diubah, dan dihapus.



Gambar 17. Upah Pegawai

d. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem
Pada tampilan antarmuka keluaran data dapat dicetak jika ada keperluan

1) Laporan Pemijahan
Berikut ini laporan pemijahan, yang mana dapat mendapatkan laporan mengenai jumlah jantan dan

betina yang dipijah dalam waktu tertentu atau untuk melihat jadwal ditebarnya bibit.

Gambar 18. Laporan Pemijahan

2) Laporan Pembelian Bibit
Pada laporan pembelian bibit terdapat laporan untuk pengeluaran beli bibit pada waktu tertentu.



Gambar 19. Laporan Pembelian Bibit

3) Laporan Penebaran Bibit
Pada laporan penebaran bibit yaitu terdapat informasi jumlah bibit yang ditebar dalam kurun waktu

tertentu.

Gambar 20. Laporan Penebaran Bibit

4) Laporan Pemeliharaan
Pada laporan pemeliharaan teradapat informasi untuk kepentingan pemeliharaan seperti jenis pakan,

rerata berat, pakan harian yang diberikan, jumlah ikan, dan lain-lain.



Gambar 21. Laporan Pemeliharaan

5) Laporan Ikan Mati
Dari ikan yang mati maka akan dibagi beberapa sebab kematian yang dapat dilihat pada laporan ikan

mati, yang mana sebab matinya ikan diantaranya karena jamur, kondisi air, stres, dan luka.

Gambar 22. Laporan Ikan Mati

6) Laporan Biaya Pakan
Pada laporan biaya pakan dapat melihat laporan total pakan yang digunakan dan total biaya pakan dengan

jenis pakan tertentu.



Gambar 23. Laporan Biaya Pakan

7) Laporan Biaya Pendukung
Pada budidaya ikan nila dalam pemeliharaan diperlukan aspek pendukung seperti obat, suplemen, dan

lainnya. Yang mana dapat dilihat pada laporan biaya pendukung

Gambar 24. Laporan Biaya Pendukung

8) Laporan Gagal Panen
Untuk pemeliharaan yang gagal untuk dipanen dapat dilihat pada laporan gagal panen untuk

mengetahui jumlah ikan mati dan kerugiannya.



Gambar 25. Laporan Gagal Panen

9) Laporan Hasil Panen
Untuk pemeliharaan yang dipanen akan dapat dilihat laporannya pada laporan hasil panen untuk

mendapatikan informasi berat ikan yang dipanen dan total harga jual.

Gambar 26. Laporan Hasil Panen

10) Laporan Keuntungan
Untuk cetak laporan keuntungan dapat dilihat laporan biaya pakan yang digunakan biaya pendukung

yang dikeluarkan, dan juga terdapat hasil panan. Untuk keuntungan didapat dari hasil panen dikurang beli bibit
ditambah biaya pakan ditambah biaya pendukung. Untuk kerugian didapat dari akumulasi ikan mati. Dan juga
terdapat subtotal dari field tersebut



Gambar 27. Laporan Keuangan

11) Laporan Upah Pegawai
Untuk upah pegawai terdapat subtotal pada upah pegawai.

Gambar 28. Laporan Upah Pegawai

PENUTUP
Kesimpulan

Pada penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan Sistem Informasi Budidaya dan Monitoring Hasil
Panen Ikan Nila Berbasis Web, maka disimpulkan sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem informasi ini, sehingga mampu memberikan kemudahan dalam menghasilkan
informasi yang lebih akurat.

2. Sistem informasi ini mampu memberikan kemudahan dalam mengelola budida ikan nila.
3. Dengan adanya sistem informasi berbasis web membuat data yang dikelola menjadi lebih fleksibel karna
dapat diakses kapan pun dan dimana pun.

Saran
Tentu saja masih banyak kekurangan dalam penelitian ini maka dari itu diharapkan kritik dan saran

untuk sistem yang lebih baik lagi. Diantara saran yang dapat diberikan untuk sistem informasi ini yaitu :
1. Diharapkan pembudidaya yang menggunakan sistem ini mampu memahami dengan baik cara kerja sistem ini



2. Diperlukan pengembangan pada sistem berupa keterangan pembelian bahan pendukung dengan detail
3. Dengan tampilan yang ada kecepatan dalam mengakses sistem ini kurang cepat masih diperlukan perbaikan
agar lebih cepat.
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