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ABSTRAK 

 

Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan adalah UPTD atau unit pelaksana 

teknis daerah yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pelatihan, bimbingan kerjasama dalam 

penggunaan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku untuk pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Dalam proses penyuluhan pertanian BP2TP 

Provinsi Kalimantan Selatan masih belum terkomputerisasi mulai dari pengiriman surat pemangilan peserta 

pelatihan dari setiap kecamatan, penerimaan peserta pelatihan pertanian, pembuatan administrasi peserta meliputi 

ID Card, absensi peserta, biodata peserta, serta surat, serta belum adanya pendataan mengenai hasil panen dari setiap 

lahan yang ada. Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang pada tampilan publik mampu memberikan informasi 

terkait dengan kegiatan pelatihan, ataupun berita berita yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pada bidang 

pertanian, serta pada bagian internal dalam hal ini BP2TP Provinsi Kalimantan Selatan  dapat mengakomodir dan 

memudahkan dalam kegiatan pelatihan pertanian yang akan dilaksanakan mulai dari proses pendaftaran sampai pada 

proses evaluasi kegiatan. 
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ABSTRACT 

 

Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan is an UPTD or regional technical 

implementation unit whose function is to carry out coaching and training, cooperation guidance in the use and 

application of agricultural technology for food crops and horticulture in accordance with applicable regulations 

for the development of sustainable agricultural technology. In the BP2TP agricultural extension process, South 

Kalimantan Province is still not computerized, starting from sending letters of calling for training participants 

from each sub-district, receiving agricultural training participants, making participant administration including 

ID cards, participant attendance, participant's bio, and letters, and there is no data collection regarding harvest 

yields. of any existing land. Therefore an application is needed that on the public display is able to provide 

information related to training activities, or news news related to the use of technology in agriculture, as well as 

on the internal part in this case BP2TP South Kalimantan Province can accommodate and facilitate agricultural 

training activities will be carried out starting from the registration process to the activity evaluation process. 
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PENDAHULUAN 

Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian  Provinsi Kalimantan Selatan adalah UPTD atau unit 

pelaksana teknis daerah yang berfungsi untuk Melaksanakan pembinaan dan pelatihan, bimbingan kerjasama 

dalam penggunaan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku untuk pengembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan. 

Dalam proses penyuluhan pertanian BP2TP Provinsi Kalimantan Selatan masih belum terkomputerisasi 

mulai dari pengiriman surat pemangilan peserta pelatihan dari setiap kecamatan, penerimaan peserta pelatihan 

pertanian, pembuatan administrasi peserta data kegiatan pelatihan, biodata peserta, serta surat, serta belum adanya 

pendataan mengenai hasil panen dari setiap lahan yang ada. 

Pengembalian peserta ke setiap kecamatan yang setelah melakukan pelatihan serta evaluasi  pelatihan yang 

telah diselenggarakan. Diluar dari kegiatan pelatihan pertanian, dirasa perlu adanya sebuah media informasi terkait 

dengan penyuluhan pertanian meliputi informasi pelatihan pertanian, serta berita yang bertema teknologi dalam 

bidang pertanian sehingga ilmu yang ada dapat ter transfer pada para pelaku agrobisnis maupun masyarakat  secara 

online. 

Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang pada tampilan publik mampu memberikan informasi terkait 

dengan kegiatan pelatihan, ataupun berita berita yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi pada bidang 

pertanian, serta pada bagian internal dalam hal ini BP2TP Provinsi Kalimantan Selatan  dapat mengakomodir dan 

memudahkan dalam kegiatan pelatihan pertanian yang akan dilaksanakan mulai dari proses pendaftaran sampai 

pada proses evaluasi kegiatan, serta adanya informasi mengenai kegiiatan penanaman pada ahan sampai pada 

penjualan hasil panen. 

  

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Observasi 

Dalam hal ini observasi yang dilakukan adalah mengamanti cara kerja yang ada pada BP2TP dan 

menyimpulkan proses-proses yang dirasa kurang efektif dan efisien dalam pengelolaan kegiatan pelatihan 
pertanian dan pengelolaan lahan dan hasil panen. 

b. Wawancara 
Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak – pihak yang 

berhubungan dengan penelitian. Adapun pegawai yang di minta pendapat  adalah bapak Bambang Pribadi, 

SP selaku Seksi Penerapan teknologi pertanian dan masrudin selaku staf BP2TP. 
c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema yang di angkat, misalnya buku analisis dan desain 

sistem informasi. 
Metode pengujian hasil akhir yang dilakukan menggunakan metode blackbox testing. Pengujian blackbox 

adalah pengujian berdasarkan spesifikasi kebutuhan yang dimana penguji tersebut hanya mengetahui apa yang 
harus dilakukan software tanpa mengetahui bagaimana software tersebut beroperasi dan penguji tersebut tidak 

perlu untuk memeriksa kode-kode yang ada didalamnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tampilan dua hasil tampilan aplikasi yaitu tampilan aplikasi masukan dan keluaran yang berupa laporan 

yang akan di jelaskan dibawah ini: 

 

 
Gambar 1. Tampilan Data Lahan   Gambar 2. Tampilan Data Tanaman 

1. Tampilan Data Lahan 

Pada tampilan data lahan (Lihat Gambar 1) tersedia data lahan yang ada pada BP2TP Provinsi Kalimantan 

Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubah data, hapus serta cetak 

data untuk mengelola data lahan. Pada tampilan tambah data lahan tersedia beberapa form yang wajib diisi 



oleh admin seperti kode lahan, luas lahan, satuan lahan dan lain-lain.  

2. Tampilan Data Tanaman 

Pada tampilan data tanaman (Lihat Gambar 2) tersedia data tanaman yang ada pada BP2TP Provinsi 

Kalimantan Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubah data, 

hapus serta cetak data untuk mengelola data tanaman. Pada tampilan tambah data tanaman tersedia beberapa 

form yang wajib diisi oleh admin seperti kode tanaman, nama tanaman, jumlah stok dan lain-lain.  

3. Tampilan Data Panen 

Pada tampilan data panen (Lihat Gambar 3) tersedia data panen yang ada pada BP2TP Provinsi Kalimantan 

Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubahdata, hapus serta cetak 

data untuk mengelola data panen. Pada tampilan tambah data panen tersedia beberapa form yang wajib diisi 

oleh admin seperti kode panen, nama tanaman, tanggal panen dan lain-lain.  

4. Tampilan Data Evaluasi 

Pada tampilan data evaluasi (Lihat Gambar 4) tersedia data evaluasi yang ada pada BP2TP Provinsi 

Kalimantan Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubahdata, 

hapus serta cetak data untuk mengelola data evaluasi. Pada tampilan tambah data evaluasi tersedia beberapa 

form yang wajib diisi oleh admin seperti kode evaluasi, nama evaluasi, keterangan dan lain-lain.  

5. Tampilan Data Penjualan 

Pada tampilan data penjualan (Lihat Gambar 5) tersedia data penjualan yang ada pada BP2TP Provinsi 

Kalimantan Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubah data, 

hapus serta cetak data untuk mengelola data penjualan. Pada tampilan tambah data penjualan tersedia 

beberapa form yang wajib diisi oleh penjualan seperti kode penjualan, jumlah penjualan, harga dan lain-lain. 

6. Tampilan Data Berita Kegiatan 

Pada tampilan data berita kegiatan (Lihat Gambar 6) tersedia data berita kegiatan yang ada pada BP2TP 

Provinsi Kalimantan Selatan. Pada halaman ini juga tersedia beberapa menu seperti menu tambah data, ubah 

data, hapus serta cetak data untuk mengelola data berita kegiatan. Pada tampilan tambah data berita kegiatan 

tersedia beberapa form yang wajib diisi oleh admin seperti judul, isi, foto dan lain-lain. 

 

  
Gambar 3. Tampilan Data Panen   Gambar 4. Tampilan Data Evaluasi 

 
Gambar 5. Tampilan Data Penjualan 

Tampilan halaman Laporan antara lain, sebagai berikut : 

1. Laporan Data Lahan Keseluruhan 

Pada laporan data lahan keseluruhan tersedia laporan lahan keseluruhan yang ada pada BP2TP Provinsi 

Kalimantan Selatan. Gambar dapat dilihat pada gambar 7. 

2. Laporan Data Evaluasi 

Pada laporan data form evaluasi tersedia laporan form evaluasi yang ada pada BP2TP Provinsi Kalimantan 

Selatan. Gambar dapat dilihat pada gambar 8. 



 
Gambar 6. Tampilan Data Berita Kegiatan 

  
Gambar 7. Laporan Data Lahan Keseluruhan   Gambar 8. Laporan Data Evaluasi 

Pengujian Sistem dilakukan dengan blackbox testing, hasilnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian Login     5. Pengujian Data Lahan 

Tabel 1. Pengujian Login    Tabel 5. Pengujian Data Lahan 

  
 

2. Pengujian Data Bahan    6. Pengujian Data Kecamatan 

Tabel 2. Pengujian Data Bahan   Tabel 6. Pengujian Data Kecamatan 



  
 

3. Pengujian Evaluasi     7. Pengujian Modul 

Tabel 3. Pengujian Evaluasi   Tabel 7. Pengujian Data Modul 

  
 

4. Pengujian Data Peserta 

Tabel 4. Pengujian Data Peserta 

 
 

 

PENUTUP 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini memudahkan BP2TP dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. 
2. Aplikasi ini juga menjadi penyalur informasi kepada publik terkait informasi mengenai teknologi pertanian 

melalui menu berita 

3. Aplikasi ini juga terdapat fitur pendataan kegiatan penanaman lahan pertanian dan hasil pemanfaatan 
penanaman tanaman yang ada di lahan milik BP2TP Provinsi Kalimantan Selatan 

4. Proses cetak data dilakukan melalui aplikasi. 
Dari uraian kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diperlukannya pengembangan aplikasi ini, antara 

lain : 

1. Perlu adanya fitur pembelian secara  online untuk masyarakat dalam membeli hasil dari penanaman tanaman 
pada lahan milik BP2TP. 

2. Perlunya ditambah notifikasi sms gateway untuk inventory stok tanaman hasil panen agar pengguna dapat 

dengan mudah memonitoring stok tanaman yang ada. 
3. Dalam pendataan lahan dan penanaman dapat di buat fitur GIS sehingga memudahkan dalam melihat 

informasi mengenai penanaman. 
4. Penambahan grafik analisis mengenai penjualan hasil panen. 
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