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ABSTRAK 

 

 Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA) merupakan sebuah instansi pemerintah yang 

memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian lahan rawa untuk pertanian, Dalam pelaksanaan penelitian pada 

BALITTRA selama ini masih menggunakan cara yang kurang efektif dimana pelayanan bagi masyarakat masih 

menggunakan pencatatan pada buku tamu dan data pelayanan, meliputi permohonan penelitian, kegiatan penelitian, 

sampai pada dokumentasi hasil penelitian yang ada masih belum termanajemen dengan rapi ditambah lagi pegawai 

yang kewalahan dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan penelitian selalu meningkat. 

 Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengelola kegiatan penelitian pada Balai Penelitian 

Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA), aplikasi yang dibuat berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

 Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan manajeman kegiatan penelitian dari awal permohonan 

penelitian, kegiatan peneltian sampai pada dokumentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh masyarakat. 

 

Kata Kunci : Balittra, Penelitian, Pertanian 

 

 

ABSTRACT 

 

 The Research Institute for Swampland Agriculture (BALITTRA) is a government agency that has the main 

task of carrying out swampland research for agriculture. covering research applications, research activities, to the 

documentation of existing research results that are still not well managed plus employees who are overwhelmed 

because the number of people conducting research is always increasing. 

 Therefore we need an application that is able to manage research activities at the Institute for Agricultural 

Research on Swamplands (BALITTRA), a web-based application using the PHP programming language. 

 With this application, it can facilitate the management of research activities from the beginning of research 

requests, research activities to documentation of research results carried out by the community. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi pada bidang pertanian serta inovasi - inovasi yang ada pada saat ini membuktikan 

bahwa perkembangan teknologi itu sendiri akan terus berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu upaya manusia 

dalam mewujudkan inovasi dalam bidang pertanian adalah dengan melakukan penelitian pada objek tanaman 

dengan tujuan dapat menemukan kemungkinan yang nantinya dapat dikembangakan untuk mempermudah kegiatan 

manusia tersebut. 

 Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALLITRA) merupakan sebuah instansi pemerintah yang 
memiliki tugas pokok melaksanakan penelitian lahan rawa untuk pertanian. Adapun fungsi dari BALITTRA itu 

sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian eksplorasi, karakterisasi dan konservasi ekosistem lahan rawa untuk pertanian 

2. Penelitian teknologi pengelolaan sumberdaya lahan rawa 

3. Penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis pertanian lahan rawa 

4. Pelayanan teknik kegiatan penelitian pertanian lahan rawa 

5. Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan 

6. Pendayagunaan hasil penelitian pertanian lahan rawa 

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. 

8. Petani yang ingin melakukan permintaan analisa terhadap unsur yang ada. 

 Berdasarkan tugas pokok BALITTRA sebagai penyedia sarana penelitian pada pertanian dan lahan rawa 
ini, maka kantor BALITTRA harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ingin 

melakukan uji lab maupun penelitian di BALITTRA guna tercapainya hasil penelitian yang maksimal. 

 Dalam pelaksanaan penelitian pada BALITTRA selama ini masih menggunakan cara yang kurang efektif 

dimana pelayanan bagi masyarakat masih menggunakan pencatatan pada buku tamu dan data pelayanan, meliputi 

permohonan penelitian, kegiatan penelitian, sampai pada dokumentasi hasil penelitian yang ada masih belum 

termanajemen dengan rapi ditambah lagi pegawai yang kewalahan dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan 

penelitian selalu meningkat. 

 Maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi yang mampu mengelola kegiatan penelitian pada Balai Penelitian 

Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA), yang nantinya aplikasi ini dapat mengakomodir kegiatan penelitian dari awal 

permohonan penelitian, kegiatan penelitian sampai pada dokumentasi hasil penelitian yang dilakukan oleh 

masyarakat. Adapun penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul 

“PERANCANGAN APLIKASI LAYANAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA DI BALAI 
PENELITIAN TANAMAN HIAS CIHERANG BERBASIS WEBSITE” oleh Mohamad Kany Legiawan dan 

Dhicky Muhammad Ibnu Zamil dimana penelitian ini mengelola data praktek kerja lapangan yang dilakukan di 

Balai Penelitian Tanaman, namun pada penelitian ini hanya mengangkat proses pendaftaran praktek kerja lapangan 

dan tidak termasuk pada kegiatan sehari-hari selama proses praktek kerja lapangan. 

 Berdasarkan Permasalahan yang telah di uraikan di atas maka penelitian ini mengangkat judul “APLIKASI 

PELAYANAN KEGIATAN PENELITIAN PADA BALAI PENELITIAN PERTANIAN LAHAN RAWA 

(BALITTRA)“. 

 

 

METODE 

 
Teknik Pengumpulan data yang digunakan : 

1. Observasi 

Pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada 

objek penelitian secara langsung. 

2. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak – pihak 

yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Studi Kepustakaan 

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

desain sistem informasi. 

4. Studi Dokumentasi 
Pengumpulan data dari literatur-literatur dan dokumentasi dari jurnal, artikel, media masa, majalah, 

internet, diktat dan sumber informasi lain. 



Berikut adalah tahapan pengembangan perangkat lunak yang di sajikan dalam bentuk Waterfall Development 

Model. 

 
Gambar 1. 1 Waterfall Development Model 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Flowmap Sistem yang Berjalan 

 Selama melaksanakan kegiatan penelitian dengan mengamati dan menemukan beberapa kekurangan dalam 

setiap sistem yang ada banyak ditemukan berbagai kendala dan kesulitan dalam mengolah data, itu dikarenakan 

kurangnya sistem yang dibangun saat ini. Sistem yang masih konvensional sehingga dalam pengolahan atau 

pengelolaan data calon peserta pelatihan pertanian memerlukan waktu dan kerja yang ekstra. Berikut flow map 

sistem pelayanan kegiatan penelitian pada Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA) yang berjalan. 

 

 
Gambar 1. 2 Flowmap Sistem yang Berjalan 



UseCase Diagram 

 

 
Gambar 1. 3 Usecase Diagram 

 Dapat dilihat dari diagram Usecase diatas bahwa admin bertugas sebagai admin BALITTRA yang mana 

mengelola master data seperti data personal, data penelitian,data permohonan, data objek penelitian, data berita serta 

mencetak laporan. Sementara pemohon menginput data yang berhubungan dengan permohonan penelitian seperti 

data biodata diri peneliti dan membuat permohonan penelitian. 

 

Class Diagram 

 
Gambar 1. 4 Class Diagram 

  



1. Tampilan Halaman Depan 

Tampilan halaman depan akan menampilkan informasi mengenai berita kegiatan seputar BALITTRA, fungsi 

BALITTRA, objek penelitian yang ada pada BALITTRA serta menu permohonan untuk mengajukan 

penelitian pada BALITTRA . 

 

 
Gambar 1. 5 Tampilan Halaman Depan 

  



2. Tampilan Halaman Permohonan Penelitian 

Pada halaman pengajuan tersedia beberapa form yang wajib diisi oleh calon peneliti untuk melakukan 

pengajuan permohonan penelitian seperti nama lengkap, NIK, email, alamat dan lain-lain. 

 

 
Gambar 1. 6 Tampilan Halaman Permohonan Penelitian 

  



3. Tampilan Halaman Login 

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah mulai dari proses pengajuan permohonan untuk melaksanakan 

penelitian oleh masyarakat, verifikasi oleh pihak BALITTRA, proses pelaksanaan kegiatan penelitian perhari 

yang di laksanakan oleh peneliti dan pembimbing lapangan, sampai pada tahap penilaian penelitian oleh 

pembimbing lapangan. 
 

 
Gambar 1. 7 Tampilan Halaman Login 

4. Tampilan Halaman Dashboard Admin 
Pada tampilan dashboard admin tersedia beberapa statistik informasi jumlah permohonan penelitian, jumlah 

kegiatan penelitian, jumlah pembimbing lapangan, jumlah objek penelitian, jumlah fasilitas serta jumlah 

laporan penelitian. 

 

 
Gambar 1. 8 Tampilan Halaman Dashboard Admin 

  



5. Tampilan Halaman Data Permohonan Penelitian 

Pada tampilan data permohonan penelitian tersedia data permohonan penelitian yang ada pada BALITTRA 

pada halaman ini juga tersedia menu detail untuk mengelola data permohonan penelitian . 

 

 
Gambar 1. 9 Tampilan Halaman Permohonan Penelitian 

6. Tampilan Halaman Detail Permohonan Penelitian 

Pada tampilan detail permohonan penelitian tersedia detail informasi dari permohonan penelitian mulai nama 

peneliti, objek yang akan diteliti, pendidikan terakhir peneliti sampai lampiran yang diupload oleh calon 
peneliti. Pada halaman ini juga tersedia menu verifikasi untuk memverifikasi data permohonan penelitian yang 

ada pada BALITTRA. 

 

 
Gambar 1. 10 Tampilan Halaman Detail Permohonan Penelitian 

  



7. Tampilan Halaman Data Peneliti 

Pada tampilan data peneliti tersedia data peneliti yang ada pada BALITTRA pada halaman ini juga tersedia 

menu detail data, edit, cetak dan hapus untuk mengelola data peneliti. 

 

 
Gambar 1. 11 Tampilan Halaman Data Peneliti 

8. Tampilan Halaman Data Penelitian 

Pada tampilan data penelitian tersedia data penelitian yang ada pada Balittra Banjarbaru pada halaman ini juga 

tersedia menu tambah data, edit, cetak dan hapus untuk mengelola data penelitian. 
 

 
Gambar 1. 12 Tampilan Halaman Data Penelitian 

  



9. Tampilan Halaman Data Hasil Penelitian 

Pada tampilan data penelitian tersedia data hasil penelitian yang ada pada BALITTRA pada halaman ini juga 

tersedia menu preview dan download untuk melihat laporan hasil penelitian yang sudah diupload oleh peneliti. 

 

 
Gambar 1. 13 Tampilan Halaman Data Hasil Penelitian 

10. Tampilan Laporan Analis Pembimbing 

 

 
Gambar 1. 14 Tampilan Halaman Laporan Analis Pembimbing 



11. Tampilan Laporan Penelitian 

 

 
Gambar 1. 15 Laporan Penelitian 

12. Tampilan Laporan Permohonan 

 

 
Gambar 1. 16 Laporan Data Permohonan 

  



13. Tampilan Laporan Jobdesk Penelitian 

 

 
Gambar 1. 17 Tampilan Laporan Jobdesk Penelitian 

14. Tampilan Laporan SK Penelitian 

 

 
Gambar 1. 18 Tampilan Laporan SK Penelitian 



15. Tampilan Laporan Surat Peminjaman Fasilitas 

 

 
Gambar 1. 19 Tampilan Surat Peminjaman Fasilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENUTUP 

 

Kesimpulan 

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

1. Aplikasi yang dibuat adalah Aplikasi  memudahkan kegiatan penelitian oleh masyarakat umum di BALITTRA, 
mulai dari proses pendaftaran untuk melakukan penelitian sampai pada kegiatan harian penelitian yang 

langsung di inputkan pada aplikasi. 

2. Dengan adanya aplikasi ini BALITTRA dapat menjadikan data sebagai bahan evaluasi pelayanan penelitian 

karena data terdokumentasi dengan baik. 

3. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur pendataan peminjaman fasilitas BALITTRA oleh peneliti selama 

kegiatan penelitian berlangsung. 

4. Aplikasi ini juga terdapat halaman informasi kegiatan BALITTRA melalui menu berita dan di tampilkan pada 

halaman depan. 

5. Aplikasi ini terdapat fitur cetak laporan terkait data data yang ada aplikasi baik data keseluruhan maupun 

dengan parameter filter data tertentu 

Saran 

 Dalam pembuatan laporan maupun program ini masih banyak kekurangan, sehingga sangat diperlukan 

saran yang membangun dalam   

1. Perlu adanya fitur sms gateway pada fitur kegiatan penelitian yang diinput oleh pembimbing dan hasil 

kegiatan yang di upload oleh peneliti guna memudahkan user dalam menerima notifikasi. 

2. Pada perhitungan penilaian penelitian masih menggunakan perhitunggan rata-rata, dirasa perlu 

menggunakan sebuah metode dalam perhitungan penilaian penelitian dalam sistem bobot yang berbeda 

pada setiap objek penilaian 
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