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ABSTRAK 

 

Dinas Perikanan Kabupaten Banjar merupakan dinas pemerintahan yang bergerak di bidang perikanan 

bertugas meningkatkan produksi ikan, meningkat komsumsi ikan kepada masyarakat serta meningkatkan 

kelestarian sumberdaya ikan kepada masyarakat. 

Dalam pengelolaan data seperti pendataan sasaran kelompok binaan pengolahan hasil perikanan, 

menyusun kegiatan penyuluhan, melaporkan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih 

dilakukan dengan secara manual. 

Metode penelitian yang digunakan sepanjang penelitian merupakan metode waterfall ialah pembuatan 

aplikasi berbasisi web secara terstruktur dan bersambungan mulai dari penentuan permasalahan, analisis 

kebutuhan,  perancangan implementasi integrasi, pengujian sistem, pemeliharaan aplikasi. sebaliknya 

perancangan sistem yang disusun terdiri dari flowchart, use case diagram, activity diagram sequence diagram, 

class diagram serta relasi table. Implementasi dan rancangan program menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan database MySql. 

Dengan adanya penjadwalan penyuluhan dan pengolahan hasil perikanan menggunakan aplikasi 

berbasis web, tentunya dapat membantu dalam proses mengelola data dan pencarian data seperti kegiatan 

penyuluhan, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan berbasis online. 
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ABSTRACT 

 

Banjar District Fisheries Office is a government service engaged in fisheries tasked with increasing fish 

production, increasing fish consumption to the community and increasing the sustainability of fish resources to 

the community. 

In the management of data such as data collection of targets of fishery processing groups, compiling 

extension activities, reporting the production of processing and marketing of fishery products is still done 

manually. 

The research method used during research is the waterfall method, which is the creation of web-based 

applications in a structured and sequential manner ranging from problem determination, needs analysis, 

integration implementation design, system test, application maintenance. While the design of the system 

consists of flowchart, use case diagram, activity diagram sequence diagram, class diagram and table relations. 

Implementation and design of programs using PHP programming language with MySql database. 

With the scheduling of extension and processing of fishery products using web-based applications, it 

can certainly help in the process of managing data and data search such as extension activities, management and 

marketing of online-based fisheries results. 
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PENDAHULUAN 

Dinas Perikanan Kabupaten Banjar merupakan dinas pemerintahan yang bergerak di bidang perikanan 

bertugas meningkatkan ketersediaan produksi hasil perikanan, meningkatkan mutu dan daya saing produk hasil 

perikanan, memwujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Sasaran dan strategis 

pembangunan perikanan berdasarkan tujuan yang akan di capai adalah meningkatkan produksi perikanan, 

meningkatkan konsumsi ikan kepada masyarakat serta meningkatkan kelestarian sumberdaya ikan kepada 

masyarakat 

Dinas Perikanan Kabupaten Banjar mempunyai bidang perikanan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Banjar dan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar. 

Dalam kegiatan penyuluhan dan pengolahan hasil perikanan tersebut, pegawai Dinas Perikanan 

Kabupaten Banjar masih melakukan tugas yang harus dilakukan oleh pegawai penyuluhan di Dinas Perikanan 

itu sendiri masih dilakukan dengan secara manual antara lain yaitu melakukan pendataan sasaran kelompok 

binaan, menyusun kegiatan penyuluhan, serta melakukan bimbingan kepada pihak kelompok pengolahan hasil 

perikanan. Sehingga akan mempermudah setiap laporan triwulan (3 bulan) bidang pengembangan usaha 

perikanan melalui penyuluhan perikanan bantu (PBB) untuk melaporkan produksi pengolahan dan pemasaran 

hasil perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan yang kemudian diteruskan ke instansi vertikal (Bupati atau 

Kementerian Kelautan dan Perikanan). 

Penelitian yang di lakukan oleh (Kusnadi, Hakim, & Martha, 2017) dengan judul Aplikasi Informasi 

Hasil Penangkapan Ikan Berbasis Web (Studi Kasus : Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Dkp 3 Kota 

Cirebon) terdapat masalah tidak adanya informasi produksi hasil penangkapan ikan yang di daratkan di 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan, dan tidak adanya informasi data armada perikanan, data 

nelayan dan data alat tangkap ikan yang ada. Dengan adanya hal tersebut di inginkan oleh penelitian dapat 

memberikan informasi produksi hasil penangkapan ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusatara 

(PPN) Kejawanan, dapat memberikan informasi data armada perikanan, data nelayan dan data alat tangkap ikan 

yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan dan membantu Pelabuhan Perikanan Nusantara 

(PPN) Kejawanan memantau dan mengawasi perkembangan hasil penangkapan ikan serta sarana dan prasarana 

penangkapan ikan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat menyimpulkan untuk judul diatas adalah Penjadwalan 

Penyuluhan dan Pengolahan Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banjar. Dengan harapan agar 

dapat membantu atau mempermudah kinerja pegawai dengan pihak kelompok pengelola untuk melakukan 

pembuatan kegiatan penyuluhan dan pengelolaan hasil perikan selain itu mempermudah dalam pencarian data 

lama maupun baru pada kegiatan penyuluhan, dan mempermudah dalam pembuatan rekapan data pengelolaan 

data perikanan. 

METODE PENELITIAN 

1. Wawancara; Pengumpulan informasi melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan 

sumber informasi atau pihak-pihak yang berikaitan dengan penelitian. Wawancara dilakukan 

dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dan dianggap kompeten dalam 

informasi yang diberikan, seperi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran yang tugasnya 

berkaitan dengan sistem pencatatan, pendataan hasil perikanan dan melakukan penjadwalan 

kegiatan penyuluhan ke berbagai tempat di kecamatan kabupaten banjar. 

2. Observasi; Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengumpulan data yang tidak bisa dapat dengan cara 

wawancara. Perlu terjun langsung ke lapangan dan melakukan observasi terhadap kegiatan yang 

sedang berjalan serta mengamati pelaksanaannya. Seperti kegiatan pada saat pegawai melakukan 

pembuatan data penjadwalan kegiata, dan pada saat kelompok menyerahkan data pengolahan hasil 

perikanan ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Banjar. 

3. Studi Dokumentasi; Penulis mencari dan mengumpulkan data berupa laporan penjadwalan 

penyuluhan, kegiatan penyuluhan dan file data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

4. Studi Pustaka; Studi Pustaka yaitu pengumpulan data melalui hasil dokumentasi baik bahan 

tersebut diperolah dari jurnal, buku ataupun hasil browsing dari internet. Dengan mencari jurnal 

yang terkain tentang penjadwalan penyuluhan, dan pengolahan hasil perikanan yang di lakukan 

pada kantor Dinas Perikanan, dan instansi lain yang terdapat proses penjadwalan dan pengelolaan. 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan Pembahasan ini memjelaskan tentang program atau aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan 

rancangan antarmuka sistem sebelumnya dapat dijalankan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai tampilan 

antarmuka masukan dan tampilan antarmuka keluaran sistem. 

Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

 Tampilan antarmuka sistem merupakan tampilan untuk menampilkan dan mengelola informasi pada 

sistem yang telah dibuat berdasarkan pada rancangan antarmuka masukan sistem. Tampilan antarmuka sistem 

yang dibangun sebagai berikut : 

1. Tampilan Antarmuka Login 

Pada Saat ini menu yang memberikan hak akses kepada pengguna admin, kepala dinas dan kelompok 

apabila ingin masuk ke dalam sistem dan mengakses database yang ada pada sistem tersebut dengan 

mengklik button ‘masuk’. 

 
Gambar 4. 1 Tampilan Antarmuka Login 

2. Tampilan Antarmuka Utama (Administrasi) 

Ini tampilan awal setelah admin masuk kedalam aplikasi, pada saat menu yang menampilkan halaman utama 

(beranda) beserta menu lainnya yang bisa diakses oleh admin, seperti data jabatan, golongan, pegawai, 

kelompok, anggota, penyuluhan, disposisi melakukan persetujuan, hasil penyuluhan, surat izin pemasaran, 

produk, pengelolaan, pemasaran. Admin disini semuanya memiliki wewenang untuk melakukan pengelolaan 

data serta mencetak laporan dari data tersebut. 

 
Gambar 4. 2 Tampilan Antarmuka Utama (Admin) 

 

 

 

 



3. Tampilan Antarmuka Menu Utama (Kepala Dinas) 

Pada saat ini meny yang menampilkan halaman utama (beranda) beserta menu lainnya yang bisa diakses 

oleh kepala dinas yaitu melakukan memverifikasi atau tidak memverifikasi kegiatan pegawai penyuluhan, 

serta kepala dinas juga dapat mencetak laporan disposisi. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan Antarmuka Menu Utama (Kepala Dinas) 

4. Tampilan Antarmuka Menu Utama (Kelompok) 

Pada saat ini menu yang menampilkan halaman utama (beranda) beserta menu lainnya yang bisa diakses 

oleh kelompok yaitu melakukan pengolahan data seperti menambahkan anggota baru, produk masing-

masing kelompok pengolah, pengelolaan dan tujuan pemasaran serta pengguna kelompok juga dapat 

mencetak laporan. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan Antarmuka Menu Utama (Kelompok) 

 

 

 

 



5. Tampilan Antarmuka Menu Pegawai 

Pada menu pegawai adalah form untuk menambah dan melihat data pegawai apa saja diperlukan oleh sistem 

tersebut seperti menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan Antarmuka Menu Pegawai 

6. Tampilan Antarmuka Menu Golongan  

Pada menu golongan adalah form ini untuk melihat data golongan apa saja diperlukan oleh sistem tersebut 

seperti menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 6 Tampilan Antarmuka Menu Golongan 

7. Tampilan Antarmuka Menu Jabatan 

Pada menu jabatan adalah form ini untuk melihat data jabatan apa saja diperlukan oleh sistem tersebut 

menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 7 Tampilan Antarmuka Menu Jabatan 



8. Tampilan Antarmuka Menu Kelompok 

Pada menu kelompok adalah ini untuk melihat data kelompok apa saja diperlukan oleh sistem tersebut 

seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Antarmuka Menu Kelompok 

9. Tampilan Antarmuka Menu Anggota  

Pada menu anggota adalah form ini melihat data anggota apa saja diperlukan oleh sistem tersebut seperti 

menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 9 Tampilan Antarmuka Menu Anggota 

10. Tampilan Antarmuka Menu Penyuluhan  

Pada menu penyuluhan adalah form ini untuk melihat data penyuluhan apa saja diperlukan oleh sistem 

tersebut menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 10 Tampilan Antarmuka Menu Penyuluhan 



11. Tampilan Antarmuka Menu Disposisi 

Pada menu disposisi adalah form untuk melihat data disposisi apa saja diperlukan oleh sistem tersebut 

seperti menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 11 Tampilan Antarmuka Menu Disposisi 

12. Tampilan Antarmuka Menu Hasil Penyuluhan  

Pada menu hasil penyuluhan adalah form untuk melihat data hasil penyuluhan apa saja diperlukan oleh 

sistem tersebut seperti menambahkan, mengubah, dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 12 Tampilan Antarmuka Menu Hasil Penyuluhan 

13. Tampilan Antarmuka Menu Surat Izin Pemasaran  

Pada menu surat izin pemasaran adalah form ini untuk melihat data surat apa saja diperlukan oleh sistem 

tersebut menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 13 Tampilan Antarmuka Surat Izin Pemasaran 

  



14. Tampilan Antarmuka Menu Produk 

Pada menu produk adalah form ini untuk melihat data produk apa saja diperlukan oleh sistem tersebut seperti 

menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 14 Tampilan Antarmuka Menu Produk 

15. Tampilan Antarmuka Menu Pengelolaan  

Pada menu pengelolaan adalah form ini untuk melihat data pengelolaan apa saja diperlukan oleh sistem 

tersebut menambahkan, mengubah dan menghapus. 

 
Gambar 4. 15 Tampilan Antarmuka Menu Pengelolaan 

16. Tampilan Antarmuka Menu Pemasaran  

Pada menu pemasaran adalah form ini untuk melihat data pemasaran paa saja diperlukan oleh sistem seperti 

menambahkan, mengubah dan menghapus data. 

 
Gambar 4. 16 Tampilan Antarmuka Menu Pemasaran  

 



Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  

Pada halaman tampilan antarmuka keluaran sistem ini menampilkan laporan atau keluaran yang telah 

dibuat dari rancangan sebelumnya. 

1. Tampilan Laporan Pegawai 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data pegawai setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Laporan Pegawai 

2. Tampilan Laporan Kelompok 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data kelompok setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 18 Tampilan Laporan Kelompok 

  



3. Tampilan Laporan Anggota  

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data anggota setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 19 Tampilan Laporan Anggota 

4. Tampilan Laporan Kegiatan Penyuluhan 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data penyuluhan setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 20 Tampilan Laporan Kegiatan Penyuluhan 

5. Tampilan Laporan Disposisi 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data disposisi setelah itu pilih buttom dan cetak. 

 
Gambar 4. 21 Tampilan Laporan Disposisi 



6. Tampilan Laporan Hasil Penyuluhan 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data hasil penyuluhan setelah it pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 22 Tampilan Laporan Hasil Penyuluhan 

7. Tampilan Laporan Surat Izin Pemasaran 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data surat izin pemasaran setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 23 

8. Tampilan Laporan Produk 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data produk setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 24 Tampilan Laporan Produk 

  



9. Tampilan Laporan Pengelolaan  

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data pengelolaan setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 25 Tampilan Laporan Pengelolaan 

10. Tampilan Laporan Pemasaran 

Tampilan keluaran sistem adalah laporan yang memuat data-data dari database yang sudah di inputkan dan 

melalui menu laporan data pemasaran setelah itu pilih buttom filter dan cetak. 

 
Gambar 4. 26 Tampilan Laporan Pemasaran 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Setelah melalui semua tahapan pada penelitian yang ada untuk dari hasil Penjadwalan Penyuluhan Dan 

Pengolahan Hasil Perikanan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banjar, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini dapat memudahkan dalam pembuatan data pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan seperti 

dilakukan oleh kelompok yang terdaftar di dinas perikanan kabupaten banjar. Selain itu mempermudah dinas 

perikanan kabupaten banjar dalam pembuatan data surat izin pemasaran. 

2. Dengan adanya aplikasi ini dapat membuat di setiap kegiatan penyuluhan diberikan disposisi tanpa 

menunggu kepala dinas di kantor dinas perikanan, sehingga mempercepat pemberian persetujuan kegiatan 

penyuluhan tersebut. 

3. Dengan adanya aplikasi ini dapat menyimpan data hasil perikanan yang di buat oleh kelompok dan dapat 

menghasilkan laporan-laporan sehingga mudah dalam pembuatan pengarsipan data tersebut. 

Saran 

Beberapa saran dan pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut atas sistem yang dibangun adalah sebagai 

berikut: 

1. Dibuatkan pemberitahuan berupa notifikasi untuk kelompok apabila ada pemberitahuan kegiatan penyuluhan 

yang di lakukan dinas perikanan kabupaten banjar. 

2. Di beri sistem sharing agar pihal kelompok bisa saling berkomunikasi  

3. Menambahkan grafik pada pengelolaan dan pemasaran yang dilakukan oleh pihak kelompok. 

4. Perlu adanya back up data guna mencegah hal-hal yang tidak di inginkan. 
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