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ABSTRAK 

 

Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan adalah salah satu sektor Pemerintahan yang bertugas untuk 

membantu masyarakat dalam mengelola tanaman pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam upaya membantu 

masyarakat dalam bidang pertanian berbagai bantuan dilakukan namun masih banyak masyarakat yang tidak 

tau cara mendapatkan informasi bantuan sarana dan prasarana serta proses pengajuan bantuan tersebut 

membuat masyarakat kesulitan, maka perlu adanya sistem informasi yang dapat mengelola pegajuan bantuan 

sarana dan prasana. 

Sulitnya mendapatkan informasi bantuan sarana dan prasana pertanian membuat pengajuan untuk 

bantuan tidak diketahui hasil pengajuan prosesnya sampai mana sehingga membuat para pihak pengaju harus 

mendatangi kantor Dinas Pertanian hulu sungai selatan untuk mengetahui hasil pengajuan. 

Dalam menpermudah tersampainya informasi itu maka perlu adanya sistem yang menampilkan data 

bantuan sarana dan prasana pertanian yang telah diajukan yang bersifat online agar pengajuan dapat melihat 

hasil dari proses pengajuan. 

Pada penenelitian ini mengelola data pengajuan untuk sarana informasi bantuan sarana dan prasana 

pertanian agar petani dapat mengajukan bantuan sarana dan prasana pertanian secara online sehingga 

kelompok tani tidak perlu lagi melakukan pengajuan secara langsung ke Dinas Pertanian. 

 
Kata kunci: Pengajuan bantuan, Sarana Prasarana, Dinas Pertanian 

 

 

ABSTRACT 

 

The Hulu Sungai Selatan Agricultural Service is one of the government sectors whose job is to assist the 

community in managing crops in the Hulu Sungai Selatan Regency. In an effort to help the community in the 

agricultural sector, various assistance has been carried out, but there are still many people who do not know how 

to get information on facilities and infrastructure assistance and the process of submitting assistance makes it 

difficult for the community, so there is a need for an information system that can manage facilities and 

infrastructure assistance applications. 

The difficulty of obtaining information on agricultural facilities and infrastructure has made the 

application for assistance unknown to what extent the results of the submission process are so that the applicant 

must go to the office of the Upstream Sungai Selatan Agriculture Service to find out the results of the submission. 

In order to facilitate the delivery of this information, it is necessary to have a system that displays data on 

agricultural facilities and infrastructure that have been submitted online so that submissions can see the results 

of the submission process. 

In this research, it manages the submission data for information facilities for agricultural facilities and 

infrastructure so that farmers can apply for agricultural facilities and infrastructure online so that farmer groups 

no longer need to submit directly to the Agricultural Service. 
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PENDAHULUAN 

Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan adalah salah satu sektor Pemerintahan yang bertugas untuk 

membantu masyarakat dalam mengelola tanaman pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun tugas dari Dinas 

Pertanian Hulu Sungai Selatan mendistribusikan bantuan dari pemerintah ke kelompok – kelompok petani 

sayuran ataupun padi, menjelaskan cara yang benar dalam pembibitan, bantuan peralatan tani dan menciptakan 

pertanian yang lebih modern agar tidak kalah dengan negara berkembang lainnya. Dalam kegiatan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan kemajuan teknologi dalam sektor pertanian. berbagai bantuan diberikan dalam 

bentuk dana maupun peralatan oleh Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan agar hasil dari pertanian semakin 

membaik dan maju. 

Dalam mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan maka setiap kelompok petani dapat 

mengajukan bantuan dengan cara membuat pengajuan permohonan bantuan ke dinas pertanian dengan mengikuti 

prosedur - prosedor yang ada, setelah pengajuan dibuat baru pihak Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan akan 

melakukan tinjauan apakah pengajuan tersebut dapat disetujui atau tidak. Dalam proses pengajuan tersebut 

pengajuan harus datang langsung ke Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan dengan membawa berkas untuk 

persyaratan pengajuan. Sehubungan dengan perkembangan teknologi perlu adanya sistem yang lebih maju 

untuk mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan ke masyarakat khususnya dalam proses permohonan 

bantuan sarana dan prasarana pertanian, selain itu sistem yang bagus juga akan mempermudah pekerjaan petugas 

baik dari segi waktu dan tenaga. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pelayanan terpadu diantaranya adalah penelitian 

dengan judul “Sistem Informasi Bantuan Bahan Pertanian di Kota Pagaralam Berbasis Web” Aprini (2016), 

Penelitian “Pemetaan Lokasi Gabungan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo” Ahmad 

(2018), dan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Hasil Pembibitan Tanaman Hortikultura Pada Dinas 

Pertanian Hulu Sungai Selatan” Sakdillah (2018). 

Menurut Aprini (2016), Sebagai daerah pertanian Pagaralam merupakan salah satu daerah yang mendapat 

bantuan bahan pertanian dari pemerintah untuk masyarakat atau kelompok tani, tetapi penyebaran informasi yang 

digunakan masih manual, hal ini menjadi hambatan bagi warga untuk mencari informasi tentang bantuan bahan 

pertanian yang ada di Pagaralam, warga harus datang ke Kantor Dinas Pertanian untuk mencari informasi tersebut. 

Dengan penggunaan sistem informasi berbasis Web diharapkan akan memberi kemudahan bagi kelompok tani di 

Pagaralam dalam mencari informasi tentang bantuan bahan pertanian dan juga memberi kemudahan pihak terkait 

khususnya Dinas Pertanian Kota Pagaralam dalam menyampaikan informasi kepada warganya tentang bantuan 

bahan pertanian selama terhubung dengan internet. 

Menurut Ahmad (2018), Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang 

bermitra dan secara bersama melakukan usaha dibidang agribisnis untuk mencapai pendapatan dan peningkatan 

produksi usaha tani bagi anggota dan petani lainnya. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo mempunyai tugas 

melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi dibidang penyuluhan pertanian. Untuk 

memudahkan pencarian lokasi gabungan kelompok tani yang akan diberikan bantuan dan penyuluhan pertanian 

di wilayah Provinsi gabungan kelompok tani serta merancang pemetaan lokasi gabungan kelompok tani berbasis 

android Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Agar pencarian lokasi serta waktu yang digunakan lebih 

efektif dan efisien dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan gapoktan 

lebih rinci. 

Menurut Sakdillah (2018), Dalam kegiatan pembibitan perekapan data merupakan hal yang penting karena 

dengan adanya perekapan data pada saat pembibitan sampai dengan panen maka jumlah pengeluaran dari hasil 

pembibitan dapat terlihat dengan baik. Untuk pengembang berikutnya alangkah baiknya program ini dibuat dalam 

bentuk aplikasi android. Ditambahkannya sistem penanganan hama tanaman terhadap tanaman. 

Bedasarkan latar belang diatas maka perlu adanya sistem untuk menyampaikan informasi bantuan sarana 

dan prasana serta dapat mengelola pengajuan bantuan sarana dan prasana pertanian secara online agar masyarat 

lebih mudah dalam menyampaikan pengajuan bantuan sarana dan prasan. Berdasarkan beberapa referensi dari 

penelitian terkait yang ada maka dibuatlah “Sistem Informasi Bantuan Sarana Dan Prasarana Pertanian 

Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Web Pada Kantor Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan” 

yang mengabungkan penelitan sebelumnya yang berhubungan sistem informasi bantuan sarana dan prasana yang 

dibahas dalam penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Bantuan Bahan Pertanian di Kota Pagaralam 

Berbasis Web” dan penelitian yang berkaitan dengan pemetaan lokasi gabungan kelompok tani yang berjudul 

“Pemetaan Lokasi Gabungan Kelompok Tani Pada Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo” dengan demikian 

informasi pengajuan bantuan akan lebih mudah serta proses pengajuan akan lebih cepat karena lokasi pengaju 

yang dalam kasus ini merupakan kelompok tani dapat dengan mudah ditemukan. 

 

METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam pembuatan “Sistem Informasi Bantuan Sarana Dan Prasarana Pertanian 

Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Web Pada Kantor Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan” penting 



 

 

dilakukan sebagai awal masuk ke perancangan sistem. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Teknik Lapangan/Observasi 

Adalah teknik penelitian dengan cara datang langsung ke lokasi tempat penelitian untuk mempelajari 

objek yang dipilih dan mendapatkan data- data yang akan digunakan sebagai sistem informasi tersebut. 

2. Teknik Wawancara 

Dilakukan dengan cara konsultasi atau wawancara secara langsung dengan beberapa petugas untuk 

memperoleh data informasi yang dibutuhkan. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi, baik bahan tersebut diperoleh dari 

buku, jurnal, ataupun hasil browsing dari internet. Pada tahap ini penulis melakukan pencarian dan 

pemahaman teori teori yang berkaitan dengan tools dan bahasa pemrograman yang akan digunakan dan 

teori – teori lainnya yang dapat membantu dalam proses analisis, perancangan, koding sampai 

implementasi dari program yang akan dibuat. 

Tahapan Pengembangan Perangkat lunak 
 Kemudian untuk metode pengembangan sistem perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah 

salah satu model pengembangan software, dimana kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus mengalir ke 

bawah seperti air terjun. Dalam Model Waterfall, setiap tahap harus berurutan, dan tidak dapat meloncat ketahap 

berikutnya, harus menyelesaikan tahap pertama baru lanjut ke tahap ke dua dan seterusnya. 

 Langkah - langkah model waterfall dapat dilihat pada gambar dibawah Ini: 

 

 
Gambar 1. WaterFall Model  

 

Langkah - langkah model waterfall : 

1. Requirement Gathering and analysis 

Tahap requirement atau spesifikasi kebutuhan sistem adalah Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap 

kemudian kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang 

akan dibangun. Fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 

2. Sistem Design 

Tahap selanjutnya adalah design, desain dikerjakan setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara 

lengkap. 

3. Implementation 

Selanjutnya tahap implementasi, yaitu desain program diterjemahkan ke dalam kode - kode dengan 

menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik 

secara unit. 

4. Integration and Testing 

Penyatuan unit - unit program kemudian diuji secara keseluruhan (sistem testing ) 

5. Deployment of 

Sistem Mengoperasikan program dilingkungannya dan melakukan pemeliharaan, seperti penyesuaian 

atau perubahan karena adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

6. Maintenance 

Proses pemeliharaan sistem yang sudah dibangun. 

 

 



 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prosedur bantuan sarana dan prasarana yang sedang berjalan saat ini pada Dinas Pertanian Hulu Sungai 

Selatan dapat di lihat pada flowchart dibawah ini: 

 

 
Gambar 2. Flowchart Alur Pengajuan Bantuan Sarana Dan Prasarana 

Alur pengajuan bantuan sarana dan prasarana pertanian pada Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan 

sebagai berikut : 

1. Kelompok tani mengajukan bantuan dengan menyarahkan proposal permohonan bantuan yang telah 

disahkan oleh ketua kelompok tani. 

2. Isi dari pengajuan dalam proposal akan dimasukan dalam data pengajuan. 

3. Dari data pengajuan akan dilakukan investigasi apakah permohonan bantuan benar sesuai dengan isi dari 

proposal yang telah dibuat oleh kelompok tani. 

4. Jika disetujui maka bantuan akan diserahkan ke pada pemohon bantuan. 

5. Jika ditolak maka penolakan pengajuan akan diinformasikan kepada pemohon. 

Usulan Sistem Baru 

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem lama untuk pengajuan bantuan sarana dan prasarana pertanian 

pada Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan maka dapat diusulkan sistem baru untuk mempermudah dalam 

pengajuan permohonan bantuan dan dapat mempermudah pegawai untuk melakukan pekerjaan pengolahan data 

yang efektif dan efisien. 

Usulan sistem baru dapat dilihat pada flowmap dibawah ini: 

 
Gambar 3. Flowmap Sistem usulan 

Alur usulan sistem informasi bantuan sarana dan prasarana pertanian dalam mendukung ketahanan pangan 

pada Dinas Pertanian Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok tani masuk dengan akun tani masing masing. 

2. Kelompok tani mengajukan bantuan sarana dan prasarana untuk bertani. 

3. Data pengajuan akan masuk ke tim Survei . 

4. Tim survei akan melakukan investigasi kebenaran perlunya bantuan tersebut apakah layak untuk 

diberikan atau tidak. 

5. Tim survei melaporkan hasil Survei. 

6. jika ditolak ( kerena pengajuan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan ) maka penolakan akan 

diinformasikan ke pihak pemohon. 

7. Jika disetujui ( kerena pengajuan sesuai dengan kenyataan dilapangan ) kelompok tani diharuskan 

mengambil dana atau alat bantuan yang diajukan. 

8. dilanjutkan penyerahan bantuan kepada kelompok tani. 



 

 

Rancangan Model Sistem 

Use Case Diagram 

Pada bagian use case diagram akan membahas alur skenario hubungan antara user dan system. pada use 

case diagram ini membahas kebutuhan sistem ini. 

 
Gambar 4. Use Case Diagram Managemen Data 

 

Scenario Diagram 

Scenario diagram merupakan alur jalannya proses use case dan sistem yang berfungsi untuk menjelaskan 

lebih detail mengenai modul-modul yang terdapat dalam sistem yang dibangun. Scenario diagram sebagai 

berikut : 

1. Scenario Login 

 

Tabel 1. Scenario login 

 

Scenario login 

Nama Use Case Data Login 

Aktor yang Terlibat Administrator, Kelompok tani, survei 

Trigger Aktor ingin melakukan loogin aplikasi 

Pre Condition Aktor berada di menu data pengajuan untuk 

melakukan transaksi data 

Action Aktor memasukan   user   dan   password   yang 

mereka miliki 

Post Condition Aktor berhasil login 

Jika aktor memiliki level 1 maka sebagai admin Jika aktor 

memiliki level 2 maka sebagai survei Jika aktor memiliki 

level 3 maka sebagai kelompok tani 

 

2. Scenario Pengajuan 

 

Tabel 2. Scenario pengajuan 

 

Scenario pengajuan 

Nama Use Case Data Pengajuan 

Aktor yang Terlibat Kelompok tani 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data (tambah, 

edit, hapus) 

Pre Condition Aktor berada di menu data pengajuan untuk 

melakukan transaksi data 

Action Simpan, edit, hapus data pengajuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data 

pengajuan 

 



 

 

3. Scenario Tambah Data Survei 

 

Tabel 3. Scenario tambah data survei 

 

Scenario tambah data survei 

Nama Use Case Data Survei 

Aktor yang Terlibat Survay 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi tambah data 

survei 

Pre Condition Aktor berada di menu tampil data survai yang berisi 

data pengajuan belum disurvei untuk 

melakukan transaksi data 

Action Simpan, data survei 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi simpan data 

survei 

 

4. Scenario Edit Hapus Data Survei 

 

Tabel 4. Scenario edit dan hapus data survei 

 

Scenario edit dan hapus data survei 

Nama Use Case Data Survei 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data edit dan 

hapus 

Pre Condition Aktor berada di menu master tampil data survai 

yang berisi data data hasil survei 

Action Edit dan hapus data survei 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data survei 

 

5. Scenario Penyerahan Dana Bantuan 

 

Tabel 5. Scenario penyerahan dana bantuan 

 

Scenario penyerahan dana bantuan 

Nama Use Case Data Bantuan Dana 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data simpan 

Pre Condition Aktor berada di menu  tampil data penyerahan dana

 bantuan yang berisi data data hasil 

pengajuan dana yang disetujui 

Action Simpan data penyerahan dana bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data 

penyerahan dana bantuan 

 

6. Scenario Edit Hapus Penyerahan Bantuan Dana 

 

Tabel 6. Scenario edit hapus bantuan dana 

 

Scenario edit hapus bantuan dana 

Nama Use Case Data Bantuan Dana 

Aktor yang Terlibat Admin 



 

 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data edit dan 

hapus 

Pre Condition Aktor berada   di   menu master tampil   data 

penyerahan dana bantuan yang berisi data data 

penyerahan dana bantuan 

Action Edit dan hapus data penyerahan dana bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data 

penyerahan dana bantuan 

 

7. Scenario Penyerahan Alat Bantuan 

 

Tabel 7. Scenario Penyerahan Alat Bantuan 

 

Scenario penyerahan alat bantuan 

Nama Use Case Data Bantuan alat 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data 

penyerahan alat bantuan 

Pre Condition Aktor berada di menu tampil data penyerahan 

alat bantuan yang berisi data data hasil 

pengajuan alat yang disetujui 

Action Simpan data penyerahan alat bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data 

penyerahan alat bantuan 

 

8. Scenario Edit Hapus Penyerahan Alat Bantuan 

 

Tabel 8. Scenario edit hapus penyerahan alat bantuan 

 

Scenario edit hapus penyerahan alat bantuan 

Nama Use Case Data Bantuan Alat 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi edit dan hapus 

data penyerahan alat bantuan 

Pre Condition Aktor berada di menu master data tampilan data 

penyerahan alat bantuan yang berisi data data 

penyerahan bantuan 

Action Edit dan hapus data penyerahan alat bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data 

penyerahan alat bantuan 

 

9. Scenario Penambahan Dana Bantuan 

Tabel 9. Scenario penambahan dana bantuan 

 

Scenario penambahan dana bantuan 

Nama Use Case Data Bantuan dana 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi  penambahan 

dana bantuan 



 

 

Pre Condition Aktor berada   di   menu master tampil   data 

penambahan dana bantuan yang berisi data rician asal dana 

bantuan 

Action Simpan edit dan hapus data penambahan dana 

bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi penambahan 

dana bantuan 

 

10. Scenario Penambahan Alat Bantuan 

 

Tabel 10. Scenario penambahan alat bantuan 

 

Scenario penambahan alat bantuan 

Nama Use Case Data Bantuan alat 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data 

penambahan alat bantuan 

Pre Condition Aktor berada   di   menu master   tampil   data 

penambahan alat bantuan yang berisi data rician 

 asal alat bantuan 

Action Simpan edit dan hapus data penambahan alat 

bantuan 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi penambahan 

alat bantuan 

 

11. Scenario Tani 

 

Tabel 11. Scenario tani 

 

Scenario tani 

Nama Use Case Data tani 

Aktor yang Terlibat Admin 

Trigger Aktor ingin melakukan transaksi data tani 

Pre Condition Aktor berada di menu master tampil data tani 

Action Simpan edit dan hapus data tani 

Post Condition Aktor berhasil melakukan transaksi data tani 

 

Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan alur kerja (workflow) atau kegiatan (aktivitas) dari sebuah sistem atau menu 

yang ada pada perangkat lunak. Activity Diagram juga digunakan untuk mendefinisikan urutan atau 

pengelompokan tampilan dari sistem user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan 

antar muka tampilan serta rancang menu yang ditampilkan pada perangakat lunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 5. Activity diagram Admin 

 

2. Activity Diagram Tani 

 
 

Gambar 6. Activity diagram Tani 

 

3. Activity Diagram Survei 

 
Gambar 7. Activity diagram Survei 



 

 

Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah scenario. Komponen 

utama squence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi empat bernama. 

1. Sequence diagram Admin 

 
 

Gambar 8. Sequence diagram Admin 

 

2. Sequence diagram Kelompok Tani 

 
Gambar 9. Sequence diagram Kelompok Tani 

 

3. Sequence diagram Survei 

 
Gambar 10. Sequence diagram Survei 

 

 

 



 

 

Class diagram 

Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan deskripsi class serta hubungannya 

antara class. Class diagram mirip ER-Diagram pada perancangan database, bedanya pada ER-diagram tidak 

terdapat operasi tapi hanya atribut. Class terdiri dari nama kelas, atribut dan operasi. Untuk kelas diagram pada 

sistem ini dapat dilihat sebagai berikut : 

 
 

Gambar 11. Class diagram Sistem 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Hasil Antarmuka Masukan Sistem 

1. Tampilan Form Login 

Form Login adalah untuk masuk ke menu utama pada aplikasi yang membedakan aplikasi buat 

petugas, tim survei dan kelompok tani. Form login sangat diperlukan karena ini adalah salah satu sistem 

keamanan. Saat melakukan login sistem akan meneruskan ke hak akses mana user diperbolehkan. 

 
Gambar 12 Tampilan Form Login 

 

2. Tampilan Form Menu Utama Admin 

  Saat login dilakukan maka user akan diarahkan kemenu utama, jika user merupakan user admin 

maka tampilan user akan seperti gambar dibawah ini. Pada form menu utama admin ini user dapat 

mengakses semua sub - sub menu yang ada pada sistem dari sub menu untuk proses pengajuan bantuan, 

pelaksanaan survei, penyerahan bantuan, pengolahan master data sampai melakukan cetak   pada setiap 

laporan yang ada. 

 
Gambar 13. Tampilan Form Menu Utama Admin 



 

 

3. Tampilan Form Menu Utama Survei 

  Untuk user yang login menggunakan user survei maka tampilan form utamanya akan beda 

dengan form menu utama admin pada form utama survei hanya terdapat sub – sub menu yang terbatas 

hanya berkaitan dengan tugas tim survei. Pada form menu utama survei hanya terdapat sub menu data 

pengajuan yang ingin disurvei dan data penyerahan bantuan yang sudah disetujui. 

 

 
Gambar 14. Tampilan Form Menu Utama Survei 

 

4. Tampilan Form Menu Utama Tani 

Pada menu utama tani ini user hanya dapat mengelola data pengajuan bantuan, karena menu 

utama tani ini terfokuskan untuk user kelompok tani maka sub – sub menu untuk admin tidak akan tampil 

pada halaman ini, hal tersebut diperlukan agar kelompok tani tidak dapat memanipulasi data 

pengajuannya. 

 
Gambar 15. Tampilan Form Utama Tani 

 

5. Tampilan Form Diagram Pengajuan 

  Form ini ialah tampil yang menampilkan diagram jumlah pengajuan, data yang ditampilkan 

merupakan hasil dari data pengajuan selama tiga tahun kebelakang terhitung dari kapan sub menu ini 

dibuka. 

 
Gambar 16. Tampilan Form Diagram Pengajuan 

 

 

 



 

 

6. Tampilan Form Map Posisi Kelompok Tani 

  Form ini ialah form untuk menampilkan map lokasi kelompok tani yang sudah terdaftar 

disistem, untuk setiap lokasi data tani akan ditandai dengan adanya marker lokasi tani, pada saat tanda 

marker disorot maka akan tampil detail dari data kelompok tani tersebut. 

 
Gambar 17. Tampilan Map Posisi Kelompok Tani 

 

7. Tampilan Form Pengajuan 

  Form ini semua pengajuan akan ditampilkan dan data dikelompokan sesuai dengan warna teks 

pada kolom status untuk teks yang berwana kuning dan kolom tanpa warna merupakan pengajuan yang 

belum diproses oleh petugas sama sekali, untuk teks yang berwarna hijau dan kolomnya tanpa warna 

maka pengajuan tersebut sudah disetujui petugas, untuk teks yang berwarna merah dan kolom tanpa 

warna maka pengajuan tersebut ditolak dan untuk teks yang berwarna biru dan kolomnya berwarna 

kuning maka pengajuan tersebut sudah selesai dan bantuan sudah diserahkan. 

 
Gambar 18. Tampilan Form Pengajuan 

 

8. Tampilan Form Survei 

  Form Survei ini semua pengajuan yang belum diSurvei akan ditampilkan dan data pengajuan 

yang sudah diSurvei tidak akan ditampilkan lagi. Pada form ini terdapat tombol proses yang berfungsi 

untuk menginformasikan hasil survei dari pengajuan apakan pengajuan tersebut disetujui atau tidak oleh 

petugas lapangan. 

 

 
Gambar 19. Tampilan Form Survei 

 



 

 

9. Tampilan Form Hasil Survei 

  Form ini menampilkan semua data pengajuan yang sudah dilakukan Survei. Pada form ini 

semua hasil dari data pengajuan yang sudah dilakukan dengan demikian user dapat mengetahui 

pengajuan disetujui atau tidak dan alasan dari hasil survei dapat diketahui. 

 
Gambar 20. Tampilan Form Hasil Survei 

 

10. Tampilan Form Penyerahan Bantuan Dana 

  Form menampilkan semua data pengajuan bantuan dana yang sudah diSurvei serta disetujui jika 

pengajuan tidak disetujui maka data tidak ditampilkan karena form ini berfungsi untuk meneruskan 

penyerahan bantuan pengajuan dana yang disetujui. 

 
Gambar 21. Tampilan Form Penyerahan Bantuan Dana 

 

11. Tampilan Form Penyerahan Bantuan Alat 

  Form menampilkan semua data pengajuan bantuan alat yang sudah diSurvei serta disetujui jika 

pengajuan tidak disetujui maka data tidak ditampilkan karena form ini berfungsi untuk meneruskan 

penyerahan bantuan pengajuan alat yang disetujui. 

 
Gambar 22. Tampilan Form Penyerahan Bantuan Alat 

 



 

 

12. Tampilan Form Master Survei 

  Form ini merupakan form yang menampilkan semua data hasil Survei yang di input oleh 

petugas servei Pada form ini hanya dapat diakses admin. Jika petugas salah memasukan inputan pada 

sistem maka petugas survei harus meminta admin untuk mengubah data survei tersebut, hal ini bertujuan 

agar data survei tidak dapat di manipulasi pihak tak bertanggung jawab. 

 
Gambar 23. Tampilan Form Master Survei 

 

13. Tampilan Form Master Penggunaan Dana 

  Form ini merupakan form yang menampilkan semua data penggunaan dana bantuan dari proses 

penyerahan bantuan dana yang di input oleh petugas servei maupun admin. Pada form ini hanya dapat 

diakses admin. Kembali ke form proses penyerahan dana bantuan, karena disaat data pada form proses 

penyerahan dana bantuan diinput data pengajuannya akan di hidden maka untuk mengubah data 

penyerahan dananya dapat dilakukan di form master penggunaan dana. 

 
Gambar 24. Tampilan Form Penggunaan Dana 

 

14. Tampilan Form Master Penggunaan Alat 

  Form ini merupakan form yang menampilkan semua data penggunaan alat bantuan dari proses 

penyerahan bantuan alat yang di input oleh petugas survei maupun admin. Pada form ini hanya dapat 

diakses admin. Sama lahnya dengan form master penggunaan dana pada form master penggunaan alat 

setiap proses input data yang ada pada form penyerahan bantuan alat akan masuk ke form master 

penggunaan alat maka untuk mengubah data yang berkaitan dengan penggunaan alat dapat dilakukan di 

form ini. 

 
Gambar 25. Tampilan Form Penggunaan Alat 



 

 

 

15. Tampilan Form Penambahan Dana 

  Form ini berfungsi untuk menampilkan data data penambahan dana bantuan. Form ini hanya 

dapat diakses admin. Form ini bertugas untuk merekap semua data penambahan alokasi dana bantuan 

untuk masyarakat 

 
Gambar 26. Tampilan Form Penambahan Dana 

 

16. Tampilan Form Penambahan Alat 

  Form ini berfungsi untuk menampilkan data data penambahan alat bantuan. Form ini hanya 

dapat diakses admin. Form ini bertugas untuk merekap semua data penambahan alokasi alat bantuan 

untuk masyarakat 

 
Gambar 27. Tampilan Form Penambahan Bantuan Alat 

 

17. Tampilan Form Kelompok Tani 

  Form ini berfungsi untuk menampilkan data - data kelompok tani yang terdaftar dan form ini 

hanya dapat diakses admin. 

 
Gambar 28. Tampilan Form Kelompok Tani 

 

 



 

 

18. Tampilan Form Inputan Pengajuan 

  Form Inputan Pengajuan berfungsi untuk memasukan data pengajuan ke sistem jika proses 

penyimpanan berhasil. 

 

 
Gambar 29. Tampilan Form Inputan Pengajuan 

 

19. Tampilan Form Input Survei 

  Form Inputan Survei berfungsi untuk memasukan data hasil Survei ke sistem, jika proses 

penyimpanan berhasil maka status pengajuan akan berubah dan data hasil Survei akan tersimpan ke 

sistem. 

 
Gambar 30. Tampilan Form Input Survei 

 

20. Tampilan Form Input Penyerahan Dana 

  Form Inputan Penyerahan dana berfungsi untuk memasukan data hasil penyerahan bantuan 

dana yang telah diajukan dan disetujui.. 

 
Gambar 31. Tampilan Form Inputan Penyerahan Bantuan Dana 

 

 

 



 

 

21. Tampilan Form Input Penyerahan Alat 

  Form Inputan Penyerahan alat berfungsi untuk mamasukan data hasil penyerahan bantuan 

alat yang telah diajukan dan disetujui. 

 
Gambar 32. Tampilan Form Inputan Penyerahan Bantuan Alat 

 

22. Tampilan Form Input Penambahan Dana 

  Form Inputan Penambahan Dana berfungsi untuk menyimpan jumlah penambahan alokasi dana 

bantuan untuk pertanian. 

 
Gambar 33. Tampilan Form Penembahan Bantuan Dana 

 

23. Tampilan Form Input Penambahan Alat 

  Form Inputan Penambahan Alat berfungsi untuk menyimpan jumlah penambahan alokasi 

bantuan alat untuk pertanian. 

 
Gambar 34. Tampilan Form Penambahan Bantuan Alat 

 

 

24. Tampilan Form Input Tani 

  Form Inputan Tani berfungsi untuk proses penyimpanan data tani ke sistem. 

 
Gambar 35. Tampilan Form Inputan Kelompok Tani 



 

 

Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

1. Tampilan Laporan Pengajuan Dana 

Laporan pengajuan dana ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form pengajuan 

atau pada form report. Pada laporan ini menampilkan id pengajuan, jenis pengajuan, yang diajukan, 

jumlah yang diajukan, tanggal pengajuan, id kelompok tani,   nama kelompok tani dan alamat kelompok 

tani yang mengajukan nama hanya untuk pengajuan dana. 

Gambar 36. Tampilan Laporan Pengajuan Dana 
 

2. Tampilan Laporan Pengajuan Alat 

  Laporan Pengajuan Alat ini berupa softcopy berupa PDF. Data dapat diambil dari pada form 

report. Pada laporan ini menampilkan id pengajuan, jenis pengajauan, yang diajukan, jumlah yang 

diajukan, tanggal pengajuan, id kelompok tani, nama kelompok tani dan alamat kelompok tani yang 

mengajukan tapi hanya untuk pengajuan alat. 

Gambar 37. Tampilan Laporan Pengajuan Alat 

 

3. Tampilan Laporan Pengajuan Yang Disetujui 

  Laporan Pengajuan Yang DiSetujui ini berupa softcopy berupa PDF. Data pada form report. 

Pada laporan ini menampilkan id pengajuan, jenis pengajuan, yang diajukan, jumlah yang diajukan, 

tanggal pengajuan, tanggal pengajuan diproses, id kelompok tani, nama kelompok tani, alamat kelompok 

tani yang mengajuakan dan status pengajuan yang disetujui. 

Gambar 38. Tampilan Laporan Pengajuan Disetujui 



 

 

4. Tampilan Laporan Pengajuan Tidak Disetujui 

  Laporan Pengajuan Dana ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form report. Pada 

laporan ini menampilkan data id pengajuan, jenis pengajuan, yang diajukan, jumlah yang diajukan, 

tanggal pengajuan, tanggal pengajuan diproses, id kelompok tani, nama kelompok tani, alamat kelompok 

tani yang mengajukan dan status pengajuan yang tidak disetujui. 

Gambar 39. Tampilan Laporan Pengajuan Tidak Disetujui 
 

5. Tampilan Laporan Survei 

  Laporan Survei ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form survei sudah diproses 

atau pada form report. Pada laporan ini menampilkan data id pengajuan, jenis pengajuan, yang diajukan, 

jumlah yang diajukan, tanggal pengajuan, tanggal survei, nama petugas survei dan status survei. 

Gambar 40. Tampilan Laporan Survei 

 

6. Tampilan Laporan Penyerahan Bantuan Dana 

  Laporan Penyerahan Bantuan ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form 

penggunaan dana bantuan atau pada form report. Pada laporan ini menampilkan data id penyerahan, id 

pengajuan, jumlah yang diajukan, jumlah yang diserahkan dan tanggal penyerahan. 

Gambar 41. Tampilan Laporan Penyerahan Bantuan Dana 

 



 

 

7. Tampilan Laporan Penyerahan Bantuan Alat 

  Laporan Penyerahan Bantuan Alat ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form 

penggunaan alat atau pada form report. Pada laporan ini menampilkan data id penyerahan, id pengajuan, 

jumlah yang diajukan, jumlah yang diserahkan dan tanggal penyerahan. 

Gambar 42. Tampilan Laporan Penyerahan Bantuan Alat 
 

8. Tampilan Laporan Data Alat 

  Laporan Data ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form alat atau pada form 

report. Pada laporan ini menampilkan data kode barang, nama barang, jenis barang, tanggal masuk dan 

jumlah barang yang ada di stok. 

Gambar 43. Tampilan Laporan Data Alat 

 

9. Tampilan Laporan Kelompok Tani 

  Laporan Kelompok Tani ini berupa softcopy berupa PDF. Data diambil dari form tani atau pada 

form report. Pada laporan ini menampilkan data id kelompok tani, nama kelompok tani, nama ketua, 

alamat, titik kordinat lokasi tani, jumlah anggota, jumlah lahan dan tanggal terbentuknya kelompok tani 

yang terdaptar di dinas pertanian hulu sungai selatan. 

 
Gambar 44. Tampilan Laporan Kelompok Tani  

 



 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis,perancangan dan pengujian terhadap “Sistem Informasi Bantuan Sarana Dan 

Prasarana Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berbasis Web Pada Kantor Dinas Pertanian Hulu 

Sungai Selatan” ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya program ini mempermudah kelompok tani dalam mengajukan bantuan sarana dan 

prasarana karena pengajuan sudah bersifat online. 

2. Petugas lebih gambang mencari lokasi pemohon bantuan sarana dan prasana karena terdapat map lokasi 

kelompok tani berada. 

3. Mempermudah petugas karena sistem dapat dijalankan dimana saja. 

Saran 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

pengembangan selanjutnya adalah : 

1. Untuk pengembang berikutnya alangkah baiknya program ini dibuat dalam bentuk aplikasi android agar 

pengolahan data akan semakin mudah. 

2. Pada Map ditambahkan fitur menunjukan jalan otomatis. 
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