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ABSTRAK 

 
Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas perumusan kebijakan pelayanan Dinas, 

pengkoordinasian administratif terhadap urusan pemerintahan di bidang pertanian bersama-sama dengan 

instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan sesuai kebijakan 

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang beralamat di Jl. 

WAD Duha No 3 Pulang Pisau. Jumlah PNS(Pegawai Negeri Sipil) di dinas pertanian Pulang Pisau saat ini 

berjumlah 43 orang yang meliputi berbagai bidang, seperti Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang 

Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan 

Bidang Penyuluhan Pertanian. Produksi pertanian(dalam arti luas). Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, 

masih menggunakan cara manual dalam rekap data. Mulai dari pengelolaan data pegawai, pengambilan cuti, 

dan kepangkatan berkala, disimpan dalam hard copy atau lembaran kertas untuk merekap data. Dimana hal 

tersebut memenuhi tempat penyimpanan ruangan kantor dan apabila terjadi sesuatu misal kebakaran, data 

tersebut akan hilang. Backup data juga masih menggunakan flashdisk, dimana flashdisk tersebut belum  dapat 
menjamin keamanan data. Apalagi size dari flashdisk belum tentu mencukupi semua data. Maka dari 

permasalahan tersebut, dibuat aplikasi untuk pengelolaan data berbasis web pada Dinas Pertanian. 
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ABSTRACT 

 

The Department of Agriculture of Pulang Pisau Regency has the task of formulating service policies for the 

Office, administrative coordination of government affairs in the agricultural sector together with related 

agencies with the principles of coordination, integration, synchronization, simplification and security in 

accordance with policies determined by the Regent based on applicable laws and regulations. . The address is at 

Jl. WAD Duha No. 3 Home Knives. Currently, there are 43 civil servants (PNS) in the Pulang Pisau agricultural 

service covering various fields, such as the Agricultural Infrastructure and Facilities Sector, the Food Crops 

Sector, the Horticulture Sector, the Plantations Sector, the Livestock and Animal Health Sector, and the 

Agricultural Extension Sector. Agricultural production (in a broad sense). The Department of Agriculture of 
Pulang Pisau Regency is still using the manual method in data recap. Starting from managing employee data, 

taking leave, and periodical ranks, it is stored in hard copies or sheets of paper to recap data. Where it fills the 

storage space of the office and if something happens, for example a fire, the data will be lost. Backup data is 

also still using a flash, where the flash can not guarantee data security. Moreover, the size of the flash is not 

necessarily sufficient for all the data. So from these problems, an application was made for web-based data 

management at the Department of Agriculture. 
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PENDAHULUAN  

Teknologi, informasi dan komunikasi pada masa sekarang menjadi peran sentral dalam kehidupan sehari-

hari. Dari pendidikan, perkantoran, pemerintahan sampai perusahaan, semua menggunakan teknologi informasi 

dan komunikasi guna membantu mempermudah masyarakat dalam mengelola data serta menghasilkan informasi 

berkualitas, dengan cepat dan akurat. Pada zaman informasi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, tidak 
luput dari kebutuhan produk teknologi untuk membantu kinerja kantor menjadi lebih efektif. 

Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas perumusan kebijakan pelayanan Dinas, 

pengkoordinasian administratif terhadap urusan pemerintahan di bidang pertanian bersama-sama dengan 

instansi terkait dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan sesuai kebijakan 

yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang beralamat di Jl. 

WAD Duha No 3 Pulang Pisau. Jumlah PNS(Pegawai Negeri Sipil) di dinas pertanian Pulang Pisau saat ini 

berjumlah 43 orang yang meliputi berbagai bidang, seperti Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang 

Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan 

Bidang Penyuluhan Pertanian.  

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan data diantaranya adalah penelitian dan 

judul “ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PRESTASI 

MAHASISWA BERBASIS WEBSITE (Studi Kasus : Program Studi Teknik Informatika Unipma)”, Aulia 
Ridha Rahmansyah  1) ,  Sri Anardani, 2),  Sekreningsih Nita, 3) 2019. “APLIKASI PENGAMBILAN CUTI 

KEPEGAWAIAN SECARA ONLINE BERBASIS WEBSITE PADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI 

MESUJI SEKAMPUNG”, Siti Rohimah1, Tri Sandhika Jaya2, Rima Maulini3 14 November 2018, dan 

“APLIKASI PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN JASA LAUNDRY ONLINE”, Noor Latifah1) , 

Diana Laily Fithri 2) , Dianing Ratna Wijayani 3) 2019. 

Menurut Aulia Ridha Rahmansyah  1) ,  Sri Anardani, 2),  Sekreningsih Nita, 3)  2019, Saat ini program 

studi Teknik Informatika UNIPMA dalam melakukan pengelolaan data prestasi mahasiswa masih menggunakan 

Ms Excel, hal ini dirasa kurang efektif dalam pengelolaan data karena program studi masih melakukan input 

data secara satu persatu, dan dirasa kurang efisien karena memakan banyak waktu saat melakukan rekap data. 

Program studi Teknik informatika saat ini belum memiliki database yang dapat menyimpan data prestasi 

mahasiswa, padahal pendataan ini cukup penting agar dapat menyimpan dan mengevaluasi hasil prestasi 
mahasiswa yang didapat selama menempuh pendidikan. Hal ini mengakibatkan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) lambat dalam pengelolaannya karena dalam SKPI berisi pencapaian akademik selama menempuh 

pendidikan, cukup memakan banyak waktu jika dilakukan secara satu persatu dalam penginputan datanya. 

Menurut Siti Rohimah1, Tri Sandhika Jaya2, Rima Maulini3 14 November 2018, Pengajuan cuti pegawai 

dilakukan dengan proses pengambilan cuti pada Satuan Kerja IRA I dilakukan dengan cara pegawai harus 

datang langsung untuk mengambil form cuti, mengisi dan menyerahkan kebagian staf administrasi kemudian 

mengajukan surat pada pimpinan Pelaksana Pembuat Komitmen IRA 1, setelah disetujui kembali lagi kebagian 

staf administrasi, sebelum dikembalikan kebagian staf administrasi harus membuat salinan untuk form cuti yang 

disetujui tadi sebagai tanda bukti bagi pegawai itu sendiri. Berdasarkan proses pengajuan cuti yang telah 

dijelaskan menunjukan bahwa proses pengajuan cuti yang dilakukan pada Irigasi dan Rawa I BBWSMS masih 

memiliki banyak kelemahan. Permasalahan yang terjadi pada Irigasi dan Rawa I Balai Besar Wilayah Sungai 

Mesuji Sekampung, diantaranya adalah ketidaktersediaan sistem yang dapat digunakan untuk mengolah data-
data pengajuan cuti pegawai, dan data yang ada saat ini masih menggunakan pencatatan pada Microsoft Excel. 

Menurut Noor Latifah1) , Diana Laily Fithri 2) , Dianing Ratna Wijayani 3) 2019, laundry di sekitar 

Kabupaten Kudus dirasa kurang optimal karena dalam pengelolaan data dan pencarian data untuk laundry masih 

menggunakan Microsoft Excel atau bahkan masih manual dengan menggunakan lembaran kertas atau buku. 

Setelah data-data laundry tersebut dicatat didalam buku atau dimasukkan ke dalam Microsoft Excel kemudian 

akan diarsipkan. Pendataan manual berakibat untuk mengetahui jumlah pengeluaran laundry membutuhkan 

waktu yang relatif lama( Hidayat & Winarno, 2014). Kendala yang muncul berdasarkan sistem yang berjalan 

saat ini adalah dengan menggunakan sistem pencatatan manual maka data yang telah diarsipkan rentan hilang 

atau rusak yang bisa saja terjadi karena keteledoran maupun bencana alam. Selain itu laporan keuangan juga 

bisa menjadi salah dalam perhitungan. Sistem transaksi yang masih manual dan masih belum optimal ditemukan 

masalah seperti penumpukan arsip dan laporan, aliran informasi yang lambat, lambatnya proses pencarian data, 
dan rekap laporan transaksi yang sulit (Kamil & Duhani, 2016). 

Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau, masih menggunakan cara manual dalam rekap data. Mulai dari 

pengelolaan data pegawai, pengambilan cuti, dan kepangkatan berkala, disimpan dalam penyimpanan komputer 

melalui microsoft word dan excel. Backup data disimpan dalam hardisk yang belum dapat dipastikan aman dan 

efektif. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka perlu dibuat suatu sistem dengan judul penelitian 

“APLIKASI PENGELOLAAN DATA, PENGAMBILAN CUTI DAN KEPANGKATAN BERKALA 

PEGAWAI DI DINAS PERTANIAN KABUPATEN PULANG PISAU BERBASIS WEB ”  
 



 

 

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah ekperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2016:347). Metode yang digunakan dalam melakukan 

perancangan yaitu dengan menggunakan model waterfall. Metode pengembangan sistem dengan waterfal 

model merupakan urutan kegiatan / aktivitas yang dilakukan dalam perancangan hingga pembuatan sistem. 

Fase-fase dalam Waterfall Model menurut referensi Sommerville dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1 Diagram Alur Waterfall Model 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dalam melakukan pengelolaan data pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pulang Pisau masih mnggunakan 

cara yang manual, sehingga terkadang mendapatkan masalah dalam mencari data pegawai yang dibutuhkan baik 

itu karena berkas yang bertumpuk ataupun adanya berkas yang hilang. Pendataan pegawai hanya dilakukan 

ketika pegawai baru masuk dengan prosedur pegawai memperlihatkan SK pegawai yang bersangkutan ke admin 

yang mana akan di lakukan validasi data oleh admin. Setelah dilakukan validasi data SK dari pegawai 

bersangkutan akan di simpan dan pegawai akan dipersilahkan bekerja seperti biasanya. Berikut merupakan 

flowmap sistem lama :  



 

 

Gambar 2. Bagan Rancangan analisis sistem lama   

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengelolaan data Dinas Pertanian Kabupaten Pulang 

Pisau maka diusulkan sistem baru. Pada sistem baru melakukan pengelolaan data pegawai akan lebih cepat 

mudah dan aman, dikarenakan pada sistem yang baru akan menggunakan suatu database yang menampung 

semua data pegawai dan memungkinkan untuk diolah, dicari dan disimpan dalam waktu yang lama. Berikut 

adalah rancangan sistem baru yang digambarkan melalui flowmap untuk mempermudah proses. : 

 

Gambar 3. Flowmap 
Use case diagram digunakan untuk mendapatkan functional requirement dari sebuah sistem. Use case berisi 

apa yang dilakukan oleh sistem atau apa yang terjadi pada sistem, bukan bagaimana sistem melakukan. 

Spesifikasi kebutuhan dasar aktor dan sistem dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Admin disini dapat melakukan pengelolaan pada seluruh menu yang ada pada dashboard. 
b. Pegawai disini dapat melakukan login serta kelola biodata dan identitas.  



 

Adapun interaksi antara pengguna dengan sistem terlihat pada gambar berikut : 

 
Gambar 4. Usecase sistem 

Tampilan aplikasi antarmuka masukan sistem ini memiliki dua tampilan aplikasi, pertama tampilan untuk admin 

dan tampilan untuk pegawai di dinas terkait. 

1. Tampilan Login 

Bagian awal dari program ini mengharuskan login terlebih dahulu. Login memiliki dua user yaitu 
admin, mempunyai hak dalam manajemen data pada program namun tidak mempunyai hak untuk 

menginput atau mengubah data pribadi pegawai. Pegawai mempunyai hak akses untuk menginput data 

pribadi. Tampilan dari menu login sebagai berikut: 

 

Gambar 5. Menu Login 

2. Tampilan Dashboard admin 
Tampilan dashboard menampilkan total pegawai, lambang dan kata selamat datang. Di Menu utama ini 

menampilkan beberapa menu di samping kiri. Menu tersebut adalah, menu dashbard, menu ubah 

password, menu konfigurasi aplikasi, menu data pegawai, menu akun pegawai, menu data pekerjaan, 

menu usulan gaji, menu riwayat kepegawaian yang mempunyai dua sub menu yaitu pangkat dan 

jabatan, menu report terdapat dua sub menu yaitu DUK dan Bezetting, menu rekapitulasi mempunyai 

empat sub menu yaitu chart rekapitulasi data pegawai berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan golongan 

darah, berdasarkan agama, berdasarkan status pernikahan. 



 

 

Gambar 6. Tampilan menu utama 

3. Tampilan ubah password 

Tampilan ini untuk mengubah password login pada user admin yang sedang digunakan. 

 

Gambar 7. Tampilan ubah password 

4. Tampilan konfigurasi 

Tampilan ini untuk mengkonfigurasi website. Seperti menubah nama aplikasi, deskripsi, alias, ganti 

gambar logo, ganti URL/LINK, ganti Text Anchor URL/LINK. 

 

Gambar 8. Tampilan konfigurasi 

5. Tampilan data pegawai 

Fitur yang ada pada tampilan ini adalah tambah pegawai, melihat data pribadi pegawai secara lengkap, 

pencarian, serta hapus data. Admin juga bias mengganti/menambahkan foto profil pegawai. 



 

 

Gambar 9. Tampilan data pegawai 

6. Tampilan akun pegawai 

Tampilan ini memiliki fungsi untuk melihat daftar akun pegawai yang sudah dibuat oleh admin. 

Terdapat pencarian, tambah akun, serta hapus data akun pegawai. 

 

Gambar 10. Tampilan akun pegawai 

7. Tampilan input tambah pegawai 

Tampilan ini berfungsi untuk menambah pegawai. Terdapat inputan NIP dan Nama Pegawai. 

 

Gambar 11. Tampilan input tambah pegawai 

8. Tampilan input tambah akun 

Tampilan ini untuk pembuatan akun pegawai. Agar pegawai dapat login menggunakan NIP  dan 

password yang sudah dibuat oleh user Admin. 



 

 

Gambar 12. Tampilan input tambah akun 

9. Tampilan data pekerjaan 

Tampilan ini untuk menginput data pekerjaan pegawai. Terdapat button tambah pekerjaan, aksi 

pencarian, dan aksi hapus data. 

 

Gambar 13. Tampilan data pekerjaan 

PENUTUP 
Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pembuatan aplikasi dengan metode waterfall menggunakan analisis desain UML ( Unifed Modeling 

Lenguage) dan menggunakan black box sebagai uji coba aplikasi. 

2. Aplikasi yang dibuat dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan untuk dapat mengelola data 
pegawai secara efektif diantaranya adalah melakukan input biodata, keluarga , jabatan dan pangkat 

sampai usia pensiun dan kenaikan pangkat. Selain itu terdapat fitur pengolahan data pegawai yaitu 

report atau laporan seperti duk dan beezeting, usulan gaji, biodata pegawai serta rekapitulasi data 

menggunakan chart. 

3. Dengan beberapa fitur yang telah disebutkan kendala penyimpanan yang masih manual dan kurang 

efektifnya pengarispan data dirasa telah ditutupi dengan datangnya aplikasi yang telah dibuat sehinga 

masalah-masalah tersebut dapat teratasi. 

Disadari aplikasi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna dan masih memerlukan penambahan fitur atau 

maintenance secara berkala. Adapun saran dari penulis agar aplikasi yang dibuat dapat lebih baik adalah :   

1. Menambahkan fitur live chat yang bertujuan memudahkan pegawai untuk bertanya ketika memiliki 

kendala dalam mengoperasikan sistem. 
2. Pada aplikasi dapat ditambahkan fitur tanda tangan digital disetiap report agar memudahkan pimpinan 

dalam memvalidasi berkas-berkas laporan  
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