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ABSTRAK 

 
UPT Rumah Kasa Bibit Jeruk Dahirang Kec. Cerbon adalah tempat pembudidayaan tanaman bibit jeruk siam 

banjar yang merupakan suatu agribisnis, yang mana memiliki 2 rumah kaca dan tempat pembibitan dan jenis jeruk 

yang dibudidayakan adalah jeruk JC atau jeruk siam banjar.Umur produktif jeruk siam di lahan pasang surut 

umumnya 25-30 tahun jika tanaman dirawat dan dikelola dengan baik, tetapi jika perawatan dan pengelolaan 

tanaman kurang, umur produktifnya hanya 5-7 tahun. Kualitas buah jeruk siam sangat tergantung pada kualitas 

bibit, teknik budidaya, dan sifat kesuburan tanah. Pengembangan usahatani jeruk siam Banjar di lahan pasang 

surut yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan perluasan areal tanam, perawatan tanaman 

untuk menghasilkan buah yang berkualitas dengan penerapan teknologi, pengelolaan lahan sesuai kondisi biofisik 

lahan, serta kelembagaan permodalan yang optimal dan sistem pemasaran yang efektif. Pengembangan pasar dan 

pengembangan pangan olahan harus dilakukan untuk mengantisipasi kelebihan pasokan akibat perluasan areal 

tanam dan peningkatan produktivitas. 
Berdasarkan Analisa data yang diperoleh kesimpulan bahwa Aplikasi penjualan dan stok bibit tanaman jeruk di 

UPT Rumah Kasa dahirang kecamatan dahirang kabupaten barito kuala web dapat membantu memberikan solusi 

mengolah data, memberikan kemudahan untuk penjualan , pemupukan dan penanaman bibit dan stok bibit. 

 

Kata Kunci: Analisa data; Jeruk siam banjar; UPT Rumah Kasa 

 

 

ABSTRACT 

 

UPT Citrus Seed Screen House Dahirang Kec. Cerbon is a place for cultivating Siam Banjar oranges which is 

an agribusiness, which has 2 greenhouses and a nursery and the type of citrus cultivated is JC oranges or Siam 

Banjar oranges. The productive age of Siamese oranges in tidal land is generally 25-30 years if Plants are cared 

for and managed well, but if the care and management of the plants is lacking, the productive age is only 5-7 

years. Siamese citrus fruit quality is highly dependent on seed quality, cultivation techniques, and soil fertility 

properties. The development of Banjar Siamese citrus farming in tidal land that can improve farmers' welfare is 

by expanding the planting area, maintaining plants to produce quality fruit with the application of technology, 

land management according to the biophysical conditions of the land, as well as optimal institutional capital and 
an effective marketing system. Market development and development of processed food must be carried out to 

anticipate excess supply due to expansion of planted areas and increased productivity. 

Based on the analysis of the data, it was concluded that the application of sales and stock of citrus seeds at UPT 

Rumah Kasa Dahirang, Dahirang sub-district, Barito Kuala Web district can help provide solutions to process 

data, provide convenience for selling, fertilizing and planting seeds and stock of seedlings. 
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PENDAHULUAN  

UPT Rumah Kassa adalah tanaman Hortikultura yang bergerak di dalam bidang Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultura dan UPT Rumah Kasa bibit jeruk merupakan bagian dari Dinas Pertanian Tanaman 

Pangan dan Hortikultira Kabupaten Barito Kuala. 

Tugas pokok dan fungsi Tata kerja UPT Rumah Kasa antara lain adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian yang menjadi tanggung jawab dan 

kewenangannya. Fungsi nya adalah Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan dan fasilitasi 

kegiatan pertanian yang mencakup pengelolaan lahan, pengembangan produksi tanaman pangan, pengembangan 

produksi hortikultura, pengembangan prasarana dan sarana pertanian, pengembangan sumberdaya manusia 

pertanian, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengendalian data penjualan dan stok bibit tanaman jeruk pada UPT Rumah Kasa bibit jeruk masih 

menggunakan penyusunan  buku pendataan (manual) stok bibit tanaman jeruk dan penjualan bibit tanaman jeruk 

yang belum terkomputerisasi dan belum tercatat dengan baik. Dimana dalam memasukkan  datanya  belum 

memiliki pangkalan data sebagai media penyimpanan data dari sediaan stok bibit jeruk yang belum 

terkomputerisasi secara sistematis dalam pemasukkan stok bibit masuk dan stok bibit keluar masih juga belum 

terselesaikan dengan baik, terlihat dengan masih adanya data stok bibit jeruk yang tidak sesuai dengan catatan 
jumlah stoknya, dan untuk pengendalian data bibit masuk dan keluar, data penjualan bibit, penanaman bibit dan 

pemupukan tanaman masih dicatat kedalam buku (manual) sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam 

perhitungan jumlah stok dan tanaman jeruk yang ada dan membuat dampak pada kinerja admin menjadi kurang 

efektif dan kurang akurat karena tidak sistematis dalam pendataan sediaan stok bibit dan pengendalian data 

penjualan bibit yang tidak sistematis dalam pencatatan total hasil penjualan bibit yang sudah di ada total 

keuntungan. 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan untuk judul diatas adalah “APLIKASI PENJUALAN 

DAN STOK BIBIT TANAMAN JERUK DI UPT RUMAH KASSA DAHIRANG KECAMATAN CERBON 

KABUPATEN BARITO KUALA BERBASIS WEB” dengan harapan agar dapat membantu atau mempermudah 

kinerja dari pihak pengelola untuk melakukan pembuatan penjualan dan stok bibit jeruk selain itu mempermudah 

dalam pencarian data stok bibit jeruk pada UPT Rumah Kasa Dahirang. 
 

METODE  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain yaitu : 

1. Wawancara 
Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak-

pihak yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak yang dapat memberikan 

informasi yang diperlukan dan dianggap kompeten dalam informasi yang diberikan, seperti penjualan dan 

pengolahan data bibit jeruk pada UPT Rumah kasa bibit jeruk dahirang. 

2. Observasi 

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan 

dan melakukan pencatatan. saat melakukan observasi, penulis mengamati secara langsung proses penulisan 

dan penyimpanan data bibit jeruk yang ada pada UPT Rumah kasa bibit jeruk dahirang. 

3. Studi Pustaka 
Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi baik bahan tersebut diperoleh dari 

jurnal, buku ataupun hasil browsing dari internet. 

 

Adapun langkah-langkah dalam pengembangan perangkat lunak sistem dengan menggunakan metode 

waterfall yaitu sebagai berikut : 

1. Analisis Sistem 

Penulis melakukan analisis sistem yang sedang berjalan pada UPT Rumah kasa bibit jeruk dahirang. 

Kemudian ditemukan beberapa permasalahan yang menjadikan inspirasi bagi penulis dalam membangun 

sistem yang baru. 

2. Desain Sistem 

Dalam desain sistem dilakukan beberapa tahapan dalam menyiapkan beberapa hal yang akan 

dibutuhkan oleh sistem seperti basis data dan rancangan sistem yang akan dibuat. 

3. Implementasi Sistem 

Pada tahapan ini segala hal yang telah dipersiapkan seperti basis data dan rancangan sistem yang 

telah dibuat, akan di wujudkan dalam hasil yang nyata yaitu berupa sebuah aplikasi yang komplit dan dapat 

digunakan. 

 

 



 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yaitu melakukan percobaan dan pengujian pada aplikasi atau sistem yang telah 

dibuat, apakah telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan ataupun masih terdapat 

kekurangan dan permasalahan. 

5. Perawatan Sistem 

Dalam tahap perawatan sistem, sistem akan selalu dikontrol dan disesuaikan kemampuannya agar 

selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dari penelitian ini yaitu berupa program aplikasi berbasis web yang dapat mendukung pengolahan 

data agar lebih baik dan lebih cepat pada UPT Rumah kasa bibit jeruk dahirang. Diharapkan dengan hasil 

penelitian ini agar dapat benar-benar bermanfaat dan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efesien. 

 

Analisis Sistem Yang Berjalan 

Dari hasil analisa sistem yang sedang berjalan saat ini, terdapat beberapa hal yang ditemukan dalam 

pengelolaan data pada bidang tata ruang Dinas Pupr Kab. Tapin yaitu : 

1. Sistem pengelolaan data yang masih dilakukan secara semi-manual yaitu dengan menggunakan 

pencatatan buku serta microsoft excel dan google spreadsheets. 

2. Pengelolaan data yang lambat mengakibatkan sering terjadi keterlambatan penyajian laporan ketika 

diperlukan. 

3. Sering terjadi data yang kurang lengkap karena kadang bisa terjadi human error ketika melakukan 

penginputan. 

4. Sistem Backup data tidak ada sehingga mempersulit dalam pengelola keamanan data. 

 

Flowchart Sistem Yang Berjalan 

Ini merupakan gambaran umum dari sistem yang berjalan dibuat dalam bentuk Flowchart yakni sebagai 

berikut : 

 

 
Gambar 1. Flowmap Sistem Yang Berjalan 

 

Berikut ini beberapa rancangan Use Case dari metode UML (Unified Modelling Language) yang 

digunakan dalam membangun program aplikasi ini, yaitu : 



 

Use Case Diagram 

 

 
 

Gambar 2. Use Case Diagram

 

Relasi Database 
 

Relasi database merupakan suatu hubungan antar tabel yang ada didalam database, dimana tabel-tabel 

yang berhubungan akan dikoneksikan dengan relasi tabel, relasi yang dibuat yaitu antara tabel yang memiliki 

foreign key/kunci tamu dengan tabel utama atau tabel induk. Berikut ini relasi antar tabel dalam database pada 

sistem ini : 

 
 

Gambar 3. Relasi Database 

 



 

Tampilan Antar Muka Masukan Sistem (Input) 

 

Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka masukan sistem (input) pada 

program aplikasi ini yaitu : 

 

1. Menu Login 

Menu login digunakan untuk masuk kedalam sistem atau menu utama dari program, yaitu dengan 

memasukkan username dan password. 

 
Gambar 4. Menu Login 

 

 

2. Menu Utama 

Setelah berhasil login maka selanjutnya pengguna akan masuk ke menu utama sistem. 

 
Gambar 5. Menu Utama 

 

 

 



 

3. Menu Input Jenis Jeruk 

Menu ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data jenis jeruk, yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 6. Menu Input Jenis Jeruk 

 

 

4. Menu Input Bibit Jeruk 

Menu ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data bibit jeruk, yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 7. Menu Input Bibit Jeruk 

 

 

 

 



 

5. Menu Input Pembeli 

Menu ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data pembeli, yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 8. Menu Input Pembeli 

 

 

6. Menu Input Penjualan Bibit 

Menu ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data penjualan bibit, yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 9. Menu Input Penjualan Bibit 

 

 

 

 

 



 

7. Menu Input Penanaman Bibit 

Menu ini digunakan untuk menginput dan menyimpan data tanam bibit, yang dilakukan oleh Admin. 

 
Gambar 10. Menu Input Penanaman Bibit 

 
Tampilan Antar Muka Keluaran Sistem (Output) 

 

Adapun beberapa hasil dari implementasi tampilan menu antar muka keluaran sistem (output) pada 

program aplikasi ini yaitu : 

 

1. Laporan Data Bibit Jeruk 

Menu ini merupakan hasil dari masukkan data atau output berupa laporan dari data bibit jeruk pada sistem. 

 
Gambar 11. Laporan Data Bibit Jeruk 

 

 

 

 

 



 

2. Laporan Data Pembeli 

Menu ini merupakan hasil dari masukkan data atau output berupa laporan dari data pembeli pada sistem. 

 
Gambar 12. Laporan Data Pembeli 

 

 

3. Laporan Data Pemasok 

Menu ini merupakan hasil dari masukkan data atau output berupa laporan dari data pemasok pada sistem. 

 
Gambar 13. Laporan Data Pemasok 

 

 

 



 

4. Laporan Data Tanaman Jeruk 

Menu ini merupakan hasil dari masukkan data atau output berupa laporan dari data tanaman jeruk pada 

sistem. 

 
Gambar 14. Laporan Data Tanaman Jeruk 

 

5. Laporan Data Penjualan Bibit 

Menu ini merupakan hasil dari masukkan data atau output berupa laporan dari data penjualan bibit pada 

sistem. 

 
Gambar 15. Laporan Data Penjualan Bibit 

 

PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Pada Penelitian ini yang dilakukan dapat menghasilkan Aplikasi Penjualan dan Stok Bibit Tanaman 

Jeruk Dahirang Berbasis Web, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Dengan adanya aplikasi ini, sehingga mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam 

menghasilkan sistem inforamsi yang akurat 

b. Aplikasi ini mampu memberikan kemudahan dalam mengelola penjualan dan stok bibit jeruk . 



 

c. Dengan adanya aplikasi berbasis web membuat data yang dikelola menjadi efesien karena dapat di 

akses dimana pun. 

2. Saran 

Tentu nya masih banyak kekurangan dalam penelitian ini maka dari itu aplikasi ini diharapkan kritik 

dan saran untuk sistem aplikasi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Diantara saran nya yang dapat 

diberikan untuk aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

a. Diharapkan untuk kedepannya penjualan dan stok bibit tanaman jeruk yang menggunakan aplikasi ini 

mampu memahami nya dengan sangat baik cara kerja aplikasi ini. 

b. Diperlukan kemajuan pada sistem aplikasi ini berupa sub total pada stok bibit tanaman jeruk dan bahan 

pendukung lainnya. 

c. Dan diharapkan pengembangan dalam sistem keamanan. 
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