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ABSTRAK  

 

Dinas Tanaman Pangan  dan  Hortikultura  Provinsi  Kalimantan  Selatan  adalah  instansi  yang tugasnya 

melaksanakan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah dan  tugas  pembantuan dibidang  pertanian  

sub  urusan  tanaman  pangan  dan hortikultura. Salah  satu  bidang  yang  penting  dalam  meningkatkan  

produktivitas Lahan Pertanian  adalah  Bidang  Prasana dan Sarana  dan  salah  satu  tugas  penting dalam  bidang  

ini  adalah  memberikan  bimbingan  teknis, penyediaan  benih, perlindungan,  alat serta pupuk untuk kebutuhan 

para petani. Terkadang masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna teknologi yang terbatas pada suatu 

tempat adalah seringnya terjadi kehilangan atau tidak ingat dengan data-data yang sebelumnya sudah ada dan 

sering tidak tersusun dan tertata secara spesifik sehingga mengakibatkan data tersebut akan terlupakan. Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan khususnya dibidang Prasarana dan Sarana 

Pertanian masih menggunakan microsoft excel untuk menginput data SERASI. Dalam manajemen data sering 

kali terdapat masalah hilangnya data dan bertumpuhnya data. Serta sulitnya untuk melihat data yang sudah 

terdaftar dalam program SERASI. Sistem Informasi ini dirancang menggunakan metode pemprograman PHP dan 

Mysql sebagai penyimpanan databasenya. Dengan adanya Sistem Informasi Selamatkan Rawa Sejahterakan 

Petani(SERASI) ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penginputan data. Selain itu dapat juga 

membantu pimpinan dalam memeriksa laporan. Karena aplikasi dalam pengembangan, diharapkan nantinya 

aplikasi ini bisa dikembangkan menjadi website online agar lebih memudahkan para pegawai. Penelitian 

selanjutnya diharapkan sistem informasi ini dapat dikembangkan menjadi android. Untuk kedepannya diharapkan 

dapat menambah menu perhitungan pupuk dan benih agar memudahkan para pegawai untuk mengetahui berapa 

banyak pupuk dan benih yang akan digunakan.kk 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, SERASI, Web. 

 

 

ABSTRACT  

 

The Office of Food Crops and Horticulture of South Kalimantan Province is an agency whose task is to carry out 

government affairs which fall under regional authority and assistance in the agricultural sector, sub-affairs of 

food crops and horticulture. One of the important fields in increasing the productivity of agricultural land is the 

Field of Infrastructure and Facilities and one of the important tasks in this field is to provide technical guidance, 

provision of seeds, protection, tools and fertilizers for the needs of farmers. Sometimes the problem that is often 

faced by users of technology that is limited to one place is that there is often loss or not remembering the data 

that previously existed and often not arranged and arranged specifically so that the data will be forgotten The 

Department of Food Crops and Horticulture of South Kalimantan Province, especially in the field of Agricultural 

Infrastructure and Facilities, still uses Microsoft Excel to input SERASI data. In data management, there are often 

problems with data loss and data overgrowth. And it is difficult to see the data that has been registered in the 

SERASI program. This information system is designed using PHP and Mysql programming methods as database 

storage. With the Information System of Save Rawa Welfare Farmers (SERASI), it is hoped that it can make it 

easier to enter data. Besides that, it can also help the leader in checking the report Because the application is 

under development, it is hoped that later this application can be developed into an online website to make it easier 

for employees. Further research is expected that this information system can be developed into android. In the 
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future, it is hoped that the fertilizer and seed calculation menu will be added to make it easier for employees to 

find out how much fertilizer and seed will be used.nan 
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PENDAHULUAN  

Ditengah maraknya perkembangan teknologi di berbagai bidang, sebuah perusahaan, dinas atau instansi 

harus tetap menunjukkan kualitas mereka dalam menjual produk/jasa yang mereka miliki. Oleh karena itu banyak 

perusahaan, dinas atau instansi yang kini menggunakan komputer untuk meningkatkan kinerja perusahaannya, 

dan dari hari kehari kemajuan teknologi yang terus berkembang. Dengan menggunakan  komputer suatu pekerjaan 

akan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien, serta ketepatan dalam perhitungan secara sistematis.  

Pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat semakin meluas seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan dan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi saat 

ini ialah pemanfaatan komputer memungkinkan setiap orang dapat mengakses atau memperoleh data-data yang 

tersedia secara bersama-sama pada suatu program yang saling terhubung. Era teknologi dan globalisasi juga 

semakin mendorong timbulnya kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Hal itu dirasakan sangat vital bagi 

masyarakat saat ini di berbagai bidang. Dengan itu perkembangan teknologi komputer telah banyak membantu 

pekerjaan manusia. 

Terkadang masalah yang sering dihadapi oleh para pengguna teknologi yang terbatas pada suatu tempat 

adalah seringnya terjadi kehilangan atau tidak ingat dengan data-data yang sebelumnya sudah ada dan sering tidak 

tersusun dan tertata secara spesifik sehingga mengakibatkan data tersebut akan terlupakan. 

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  Kalimantan Selatan tepatnya penulis melakukan 

penelitian pada Bidang Sarana dan Prasana Pertanian atau sering disebut dengan PSP  menemukan  masalah yaitu 

pendataan  mingguan SERASI masih menggunakan Microsoft Excel. Masalah yang ditemukan oleh penulis yaitu 

proses penginputan data terbilang  lama disebabkan  pembuatan dan mengatur kolom dan baris,  file tidak bisa 

dibuka kembali dikarenakan terserang virus, terjadi kesalahan yang menyebabkan informasi yang dihasilkan  tidak 

sesuai dengan kenyataan yang ada. Hal ini mempengaruhi kinerja pegawai dalam  hal pendataan mingguan 

SERASI dan pembuatan laporan yang akan di serahkan kepada kepala bidang. 

Berdasarkan permasalahan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan 

Selatan di atas maka penulis terinspirasi untuk membuat sistem“ Sistem Informasi Selamatkan Rawa Sejahterakan 

Petani (Serasi) Dibidang Prasana Dan Sarana Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi 

Kalimantan Selatan “. 

METODE  

Teknik pengumpulan dalam pengumpulan data dan referensi dibagi menjadi beberapa tahapan : Observasi, 

Wawancara dan Studi Dokumen. Dan untuk tahapan pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi 4 tahapan : 

1) Pembuatan Sistem, 2) Perancangan Sistem : Model, Database, Antarmuka., 3) Pembuatan Aplikasi,  

4)  Pengujian Sistem. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Perancangan aplikasi 

Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam pengolahan data program serasi, kelompok tani 

dan laporan , dengan menggunakan aplikasi ini pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang 

diperlukan secara terorganisir dan terstruktur. d 

1) Sistem yang Sedang Berjalan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penelitian Skripsi pada dasarnya Analisis ini merupakan 

gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dibuatnya sistem, yang saat ini sistem yang di gunakan masih secara 

konvensional yaitu melakukan pencatatan secara manual , sehingga tidak mempermudah bagian Admin untuk 

melakukan proses manajemen data. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar dapat 

lebih efektif dan efisien untuk para pegawai maupun tata usaha. 

Dengan adanya sistem informasi ini mempermudah dan mempercepat pekerjaan untuk manajemen data. 

Sehingga sistem informasi ini tidak hanya bisa diakses oleh bagian admin saja tetapi juga bagi staf pegawai 

yang bersangkutan. 

 



2) Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem yaitu mengenai tahapan proses yang dibutuhkan oleh sistem untuk 

mendapatkan hasil yang sesuai. Berikut ini adalah analisis kebutuhan sistem yang akan dibuat : 

(1) Merancang sistem penyimpanan data dan sistem pencarian data, sehingga data dapat tersimpan 

rapih dan terstruktur untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan pencarian data SERASI.  

(2) Merancang metode pengumpulan data yang dapat memudahkan bidang Prasana dan Sarana dalam 

pengelompokkan data SERASI. 

 

3) Use Case Diagram 

4) Class Diagram 

  

Gambar 2. Class Diagram 

Gambar 1. Use Case Diagram 



2. Hasil Tampilan Aplikasi 

1) Tampilan Halaman Login 

 

2) Tampilan Halaman Beranda 

 

 

 

3) Tampilan Halaman Data SERASI 

Gambar 3. Tampilan Halaman Login 

Gambar 4. Tampilan Halaman Beranda 

Gambar 5. Tampilan Halaman Data SERASI 



 

4) Tampilan Laporan Data SERASI 

PENUTUP 

1. Kesimpulan  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Memudahkan pegawai dalam melakukan pencarian data SERASI, memudahkan pegawai dalam 

melihat data SERASI yang sudah terdaftar dan memudahkan pegawai dalam melihat data kelompok 

tani yang masuk program SERASI. 

2) Dengan adanya pengolahan aplikasi ini dapat membantu Koordinator dalam memeriksa laporan 

secara keseluruhan dengan efektif dan efisien.   

 

2. Saran 

Adapun saran agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam 

penggunaan serta pengembangannya, antara lain: 

1) Karena aplikasi masih dalam tahap pengembangan, diharapkan nantinya aplikasi ini bisa 

dikembangkan menjadi wesite online agar lebih memudahkan para pegawai. 

Gambar 6. Tampilan Laporan Data SERASI 



2) Penelitian selanjutnya di harapkan sistem informasi ini dapat dikembangkan menjadi android.  

3) Untuk kedepannya diharapkan dapat menambahkan menu perhitungan pupuk dan benih agar lebih 

memudahkan para pegawai untuk mengetahui berapa banyak pupuk dan benih yang akan digunakan. 
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