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ABSTRAK 

 

Dinas pertanian Huku Sungai Selatan adalah salah satu sektor pemerintahan yang bertugas untuk 

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

aktifitasnya membuat laporan pendataan hasil pertanian pada k antor Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan belum menerapkan sistem komputerisasi secara optimal. Dalam menyajikan laporan tersebut pengguna 

komputer hanya pengetikan seluruh data pertanian dan pendistribusian yang telah dipersiapkan sebelumnya 

menggunakan aplikasi Mc Excel, sehingga dalam menghasilkan seluruh laporan yang akurat dan tepat relatif 

lama serta kurang lengkapnya laporan yang dihasilkan. Data -data yang berhubungan dengan dengan hasil 

pertanian yang terhimpun itu tentu saja sangat diperlukan.  

Untuk mempermudah dalam pendataan dan pencarian informasi bagi masyarakat khusunya petani 

dibutuhkan sistem informasi. Sistem informasi tersebut harus dapat diandalkan untuk mengolah data menjadi 

informasi yang bermanfaat.  

Dalam metode pembuatan aplikasi ini menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data sebagai identifikasi dan analisa kebutuhan sistem, mewawancarai  Kepala Dinas Pertanian 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, observasi mengumpulkan data dengan terjun langsung kelapangan, 

mengumpulkan  data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, maka dibuatlah sistem aplikasi pendataan 

hasil produksi dan pendistribusian ini.  

Pada penelitian pendataan hasil pertanian ini dapat mempermudah dalam mendata hasil pertanian pada 

kantor dinas yang pada awalnya manual dapat memakan waktu yang lama, menjadi lebih cepat terutama dalam 

pengolahan data hasil produksi dan pendistribusian pada kantor dinas kabupaten hulu sungai selatan.  
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ABSTRACT 

 

The South Huku Sungai Selatan agricultural office is one of the government sectors whose job is to assist 

the community in managing crops at the South Hulu Sungai Regency Agriculture Service. In its activities, making 

reports on data collection of agricultural products at the Office of the Agriculture Service of Hulu Sungai  Selatan 

Regency has not implemented an optimal computerized system. In presenting these reports, computer users only 

typed all agricultural and distribution data that had been prepared previously using the Mc Excel application, so 

that in producing all reports that were accurate and precise it was relatively long and the reports produced were 

incomplete. The data related to agricultural products collected are of course very necessary. 

To facilitate data collection and information retrieval for the communit y, especially farmers, an 

information system is needed. The information system must be reliable to process data into useful information.  

In the method of making this application using several methods used to collect data as identification and 

analysis of system requirements, interviewing the Head of the Hulu Sungai Selatan Regency Agriculture Service, 

observing collecting data by going directly to the field, collecting data using written sources, then an application 

system is made. data collection on the results of this production and distribution. 

In this research, data collection of agricultural products can make it easier to record agricultural products 

at the official office, which at first manually can take a long time, becomes faster, especially in pro cessing data 

on production and distribution at the Hulu Sungai Selatan district office. 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang pertanian, segala sesuatunya berkembang 

dengan sangat cepat. Pendataan hasil produksi sangat penting bagi para petani. Dengan pendataan yang baik dari 

kantor dinas pertanian diharapkan dapat menambah hasil Produksi pangan dengan data yang akurat.  

Arti pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya manus ia dengan cara dengan cara menanam 

tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan di pergunakan untuk kehidupan. Atau seluruh kegiatan yang 

mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan yang hasilnya dapat di gunakan untuk kehidupan manusia.  

Bagi masyarakat hasil pertanian sangatlah penting oleh karena itu tujuan dibentuknya dinas pertanian 

adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat khusunya petani. 

Dalam aktifitasnya membuat laporan pendataan hasil pertanian pada kantor Dinas Pertan ian Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan belum menerapkan sistem komputerisasi secara optimal. Dalam menyajikan laporan tersebut 

pengguna komputer hanya pengetikan seluruh data pertanian dan pendistribusian yang telah dipersiapkan 

sebelumnya menggunakan aplikasi Mc Excel, sehingga dalam menghasilkan seluruh laporan yang akurat dan 

tepat relatif lama serta kurang lengkapnya laporan yang dihasilkan. 

Data-data yang berhubungan dengan dengan hasil pertanian yang terhimpun itu tentu saja sangat 

diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan dalam pencarian informasi dan laporan bagi masyarakat khusunya petani 

dibutuhkan sistem informasi. Sistem informasi tersebut harus dapat diandalkan untuk mengolah data menjad i 

informasi yang bermanfaat. 

Pelayanan yang sudah diberikan perlu diperhatikan perkembangannya, misalnya pendataan hasil pertanian 

seperti padi, cabai, buah-buahan dll. Berupa sistem pendataan hasil pertanian di suatu kabupaten terutama pada 

saat panen raya. 

Kantor Dinas Pertanian adalah instansi pemerintah yang mengatur hal–hal yang berkaitan dengan masalah 

pertanian di tiap Kabupaten, upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dinas pertanian selaku instansi yang 

berperan besar dalam kesejahteraan petani terutama di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala  

Dinas Pertanian mengharapkan dapat memiliki sistem pengolahan data pertanian yang bersifat efektif juga 

efisien. 

Beberapa Penelitian telah dilakukan berkaitan dengan pendataan hasil produksi diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Pendataan Petani Dan Kelompok Tani”, Halim Budi 

Santoso (2017). Penelitian “Sistem Informasi Hasil Pertanian Berbasis Web Pada Dinas Pertanian Kota 

Kotamobagu”, Sugandhi P Ibrahim (2019). 

Halim Budi Santoso (2017), Penyebaran data yang disimpan secara tidak ters entralistik mengakibatkan  

beberapa kesulitan terutama apabila data tersebut dibutuhkan oleh pihak pemerintah atau akademisi untuk 

mendukung pengambilan suatu keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang 

mampu untuk melakukan pendataan petani dan kelompok tani secara terpusat. 

Menurut Sugandhi P Ibrahim (2019), Sistem informasi hasil pertanian adalah sistem yang berbasis web 

yang dapat mengelola penginputan data hasil pertanian baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura  

serta pendataan kelompok tani, adapun pendataan hasil produksi pertanian serta pendataan kelompok tani masih  

menggunakan cara manual. Belum ada sistem yang mengatur pendataan kelompok tani. r pendataan hasil produksi 

pertanian baik itu tanaman pangan maupun tanaman hortikultura. Dalam merancang sistem informasi hasil 

pertanian ini digambarkan dengan menggunakan arsitektur sistem, diagram konteks, diagram arus data, 

pemodelan database dan ERD (Entity Relationship Diagram). tujuan dari penelitian ini adalah merancang Sistem 

Informasi Hasil Pertanian Berbasis Web Pada Dinas Pertanian Kota Kotamobagu yang dapat memberikan  

kemudahan dalam pendataan kelompok tani Pendataan hasil Produksi Pertanian baik itu tanaman pangan dan 

tanaman hortikultura. Metode yang digunakan adalah metode SDLC (System Development Life Cycle), Hasil 

dari penelitian ini berupa sistem informasi berbasis web yang dapat melakukan pengelolan data hasil pertanian 

baik tanaman pangan dan hortikultura serta pendataan kelompok tani. Aplikasi ini juga diharapkan dapat 

membantu dinas dalam melakukan pengelolaan data agar mudah dalam pendataan hasil produksi pertanian dan 

pendataan kelompok tani. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kantor dinas pertanian membutuhkan suatu Sistem 

pendataan hasil pertanian, sehingga hasi pertanian dapat di data dengan akurat. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

peneliti membuat Laporan Proposal dengan judul ”APLIKASI PENDATAAN HASIL PRODUKSI DAN 

PENDISTRIBUSIAN PADA KANTOR DINAS PERTANIAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODE 

Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini yang di gunakan sebagai bahan untuk mendapatkan data-data adalah sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Mengumpulkan data-data dengan cara bertanya kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan yang di anggap mengerti terhadap data-data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. 

Wawancara langsung tentang proses kinerja transaksi di kantor tersebut, sehingga ada permasalahan 

yang bisa dilakukan untuk membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi dan tentunya bermanfaat  

bagi Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan,  pengelolaan data -data yang masih manual 

berhubungan dengan penduduk ditemukan menjadi kendala yang dimana admin harus melakukannya 

penginputan data yang masih  manual.  

2. Observasi 

Mengumpulkan data di Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan cara terjun langsung 

kelapangan dan melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan obervasi bisa mengamat i 

secara langsung cara penyimpanan data-data yang sudah ada, sehingga mampu mengetahui secara jelas 

kondisi proses penyimpanan di kantor  dan mengamati data-data dan laporan-laporan yang diperlukan  

untuk kantor Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan menggunkan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan 

mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

serta masalah yang sedang dibahas guna memperoleh kesesuaian data yang diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Sistem Usulan 

Adapun gambaran sistem usulan yaitu mengusulkan pengunaan aplikasi berbasis website dengan bahasa 

program php dengan menggunakan MySql sebagai Database, yakni dengan pengisian data secara  langsung  oleh  

admin yang diberikan tugas dengan  bantuan  form-form  inputan  yang  sesuai  dengan  data aset yang ada.  

Dengan diterapkannya  sistem  ini, diharapkan sistem menjadi lebih efekt if, cepat dan lebih akurat lagi. Beriku t  

adalah flowchart sistem yang diusulkan atau baru. 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Usulan Sistem Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rancangan Model Sistem 

Diagram Konteks 

 
Gambar 3. 2 Diagram Konteks 

 

Data Flow Diagram 

 
Gambar 3. 3 DFD level 1 

 

 

 

 

 



Relasi Tabel 

 
Gambar 3. 4 Relasi Tabel 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

1. Form Login 

Pada halaman ini user memasukkan Username dan Password yang sudah terdaftar sebelumnya dan 

kemudian klik button login, sehingga berhasil masuk kedalam sistem. 

 
Gambar 4. 1 Form Login 

2. Form Menu 

Setelah berhasil Login maka akan tampil halaman utama aplikasi yang terdapat pilihan menu untuk 

menginput data yang diinginkan. 

 
Gambar 4. 2 Form Menu 

 

 

 

 

 

 

 



3. Form Data Jenis 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel jenis yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan jenis, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data jenis. 

 
Gambar 4. 3 Form Data Jenis 

 

4. Form Input Jenis 

Form ini digunakan untuk menginput data jenis, setelah mengisi data jenis dengan lengkap selanjutnya 

klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data jenis. 

 
Gambar 4. 4 Form Input Jenis 

 

5. Form Bentuk Produksi 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Bentuk Produksi yang data tersebut digunakan 

dalam pembuatan laporan Bentuk Produksi, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin 

menambahkan data Bentuk Produksi. 

 
Gambar 4. 5 Form Data Bentuk Produksi 

 
 



6. Form Input Bentuk Produksi  

Form ini digunakan untuk menginput data Bentuk Produksi, setelah mengisi data Bentuk Produksi 

dengan lengkap selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data Bentuk 

Produksi. 

 
Gambar 4. 6 Form Input Bentuk Produksi 

 

7. Form Satuan 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel satuan yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan satuan, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data satuan.  

 
Gambar 4. 7 Form Data Satuan 

 

8. Form Input Satuan 

Form ini digunakan untuk menginput data satuan, setelah mengisi data satuan dengan lengkap 

selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data satuan. 

 
Gambar 4. 8 Form Input Satuan 



 

9. Form Komoditas 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel komoditas yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan komoditas, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data 

komoditas. 

 
Gambar 4. 9 Form Data Komoditas 

 

10. Form Input Komoditas 

Form ini digunakan untuk menginput data Komoditas, setelah mengisi data Komoditas dengan lengkap 

selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data Komoditas. 

 
Gambar 4. 10 Form Input Komoditas 

 

11. Form Hasil Produksi 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Hasil Produksi yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan Hasil Produksi, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data 

Hasil Produksi. 

 
Gambar 4. 11 Form Hasil Produksi 



12. Form Input Hasil Produksi 

Form ini digunakan untuk menginput data Hasil Produksi, setelah mengisi data Hasil Produksi dengan 

lengkap selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data Hasil Produksi. 

 
Gambar 4. 12 Form Input Hasil Produksi 

 

13. Form Persediaan Produksi 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Persediaan Produksi yang data tersebut digunakan 

dalam pembuatan laporan Persediaan Produksi, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin 

menambahkan data Persediaan Produksi. 

 
Gambar 4. 13 Form Persediaan Produksi 

14. Form Pemesanan Produksi 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Pemesanan Produksi yang data  tersebut digunakan 

dalam pembuatan laporan Pemesanan Produksi, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin 

menambahkan data Pemesanan Produksi. 

 
Gambar 4. 14 Form Pemesanan Produksi 



15. Form Input Pemesanan Produksi 

Form ini digunakan untuk menginput data Pemesanan Produksi, setelah mengisi data Pemesanan 

Produksi dengan lengkap selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data 

Pemesanan Produksi. 

 
Gambar 4. 15 Form Input Pemesanan Produksi 

 
16. Form Disribusi 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Disribusi yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan Disribusi, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data 

Disribusi. 

 
Gambar 4. 16 Form Distribusi 

 
17. Form Input Distribusi 

Form ini digunakan untuk menginput data Distribusi, setelah mengisi data Distribusi dengan lengkap 

selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data Distribusi. 

 
Gambar 4. 17 Form Input Distribusi 



18. Form Data Kelompok Tani 

Form ini digunakan untuk menampilkan data tabel Kelompok tani yang data tersebut digunakan dalam 

pembuatan laporan Kelompok tani, dengan mengklik tombol tambah data jika ingin menambahkan data 

Kelompok tani. 

 
Gambar 4. 18 Form Data Kelompok Tani 

 

19. Form Input Data Kelompok Tani 

Form ini digunakan untuk menginput data Kelompok Tani, setelah mengisi data Kelompok Tani 

dengan lengkap selanjutnya klik simpan dan jika berhasil akan ditampilkan diform tabel data 

Kelompok Tani. 

 
Gambar 4. 19 Form Input Data Kelompok Tani 

 

20. Form Laporan Jenis 

 
Gambar 4. 20 Laporan Jenis 

 



21. Form Laporan Bentuk Produksi 

 
Gambar 4. 21 Laporan Bentuk Produksi 

 

22. Form Laporan Satuan 

 
Gambar 4. 22 Laporan Satuan 

 

23. Form Laporan Komoditas  

 
Gambar 4. 23 Laporan Komoditas 

 



24. Form Laporan Data Produksi 

 
Gambar 4. 24 Laporan Data Produksi 

 
25. Form Laporan Data Persediaan Produksi 

 
Gambar 4. 25 Laporan  Data Persediaan Produksi 

 

26. Form Laporan Data Pemesanan Produksi 

 
Gambar 4. 26 Laporan Data Pemesanan Produksi 

 
 
 



27. Form Laporan Data Distribusi 

 
Gambar 4. 27 Form Laporan Data Distribusi 

 

28. Form Laporan Kelompok Tani 

 
Gambar 4. 28 Form Laporan Kelompok Tani   

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan aplikasi pendataan hasil produksi dan pendistribusian pada kantor dinas pertanian kabupeten 

hulu sungai selatan dapat memberikan kemudahan pada admin dan karyawan dan dapat memudahkan  

pekerjaan. 

2. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan laporan pendataan hasil produksi dan 

pendistribusian pada kantor dinas pertanian kabupaten hulu sungai selatan. 

3. Saat Kepala Dinas memerlukan sebuah Laporan, Data dapat disajikan   secara cepat, karena data sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

4. Memudahkan dalam pencarian informasi yang lengkap bagi masyarakat khususnya petani 

Saran  

Beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk 

pengembangan selanjutnya adalah : 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan cara menambahkan fitur grafik agar mengetahui progres data.  

2. Menu help untuk membantu pengguna pada saat pertama kali menggunakan aplikasi agar memudahkan  

pada saat aplikasi dijalankan. 

3. Adanya penambahan fitur agar dapat dikelola banyak pengguna. 
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