
APLIKASI BUDIDAYA IKAN PADA DINAS KETAHANAN 

PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA 

BANJARMASIN BERBASIS WEB 
  

Julian Noor1, Abdurrahman Sidik2, Fathur Rahman3  
  

1Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM : 17630663  
2Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN : 1105068501   
3Teknik Informatika, 55201, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN : 0004077701  

    

E-mail : JULIANNOOR69@gmail.com / No. HP : 08388814533  

  

ABSTRAK  
  

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin beralamat Jl. Lkr. Dalam 

Utara, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 

70121. pada bagian dibidang perikanan khususnya dalam hal pemberkasan data seperti data bibit 

ikan, data kelompok, data pemberian bibit, data hasil panen, data kematian ikan, data penerima 

hibah, data kesehatan ikan, data penjualan, data jenis pakan ikan, data ikan yang di budidaya, dan 

data ukuran kolam masih belum maksimal juga masih di temukan adanya beberapa kelemahan 

karena sistem yang digunakan dalam pemberkasan data tersebut masih dilakukan secara manual. 

Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi yang berguna dalam pemberkasan data atau pengelolaan 

berkas tersebut agar lebih mudah diakses maupun disimpan secara digital, efisien dalam segi 

waktu seperti pembuatan berkas dapat lebih cepat dengan cara menginputkan data kedalam sistem, 

dan aman dalam segi penyimpanan misalnya data yang diinput akan tersimpan dalam database. 

Metode penelitian yang digunakan ada beberapa tahapan yaitu metode pengamatan, wawancara 

dan studi putaka. Sedangkan untuk menganalisa dan merancang infrastruktur aplikasi yang akan 

dibangun mengacu pada model waterfall yang meliputi sistem permodelan menggunakan metode 

UML dan perancangan interface, untuk pembuatan program berbasis Web ini menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Adapun hasil akhir dari penelitian ini yaitu 

menghasilkan sistem yang dapat mempermudah dalam proses pengolahan data, penyimpanan data, 

pencarian data, pembuatan laporan dengan sistem berbasis web mempermudah pekerjaan admin,  

maupun pengguna. Untuk kedepannya bisa dikembangkan dengan aplikasi berbasis mobile atau 

android sehingga lebih mudah dan efisien digunakan. 

 
Kata Kunci: Budidaya, Ikan, MySQL, PHP, Permintaan. 

  

 
  

ABSTRACT   

The Department of Food Security, Agriculture and Fisheries of the City of Banjarmasin is located 

at Jl. Lkr. In the North, Continent of Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Banjarmasin City, South 

Kalimantan Postal Code 70121. in the field of fisheries, especially in terms of filing data such as 

fish seed data, group data, seed distribution data, harvest data, fish mortality data, grant recipient 

data, fish health data, sales data, fish feed type data, fish cultured data, and pond size data are still 

not maximized and some weaknesses are still found because the system used in filing the data is 

still done manually. For that we need an application that is useful in data filing or file management 

so that it is more easily accessed and stored digitally, efficient in terms of time such as making 

files faster by inputting data into the system, and safe in terms of storage, for example the input 

data will be stored in the database. The research method used there are several stages, namely the 



method of observation, interviews and literature studies. Meanwhile, to analyze and design the 

application infrastructure to be built referring to the waterfall model which includes a modeling 

system using the UML method and interface design, for making this Web-based program using the 

PHP programming language and MySQL database. The final result of this research is to produce a 

system that can simplify the process of data processing, data storage, data search, report generation 

with a web-based system that makes the work of admins and users easier. In the future, it can be 

developed with mobile or android based applications so that it is easier and more efficient to use. 
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PENDAHULUAN   
         Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin merupakan unsur 
pelaksana urusan pemerintah Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang 
Peternakan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin dipimpin oleh Kepala Dinas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin melalui Sekretaris 
Daerah. 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin mempunyai tugas 
membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintah dalam Bidang Pertanian, Bidang 

Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Pangan dan Bidang Penyuluhan yang 
menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarmasin. 
Namun demikian pada bagian dibidang perikanan khususnya dalam hal pemberkasan data seperti 
data bibit ikan, data kelompok, data pemberian bibit, data hasil panen, data kematian ikan, data 
penerima hibah, data kesehatan ikan, data penjualan, data jenis pakan ikan, data ikan yang di 

budidaya, dan data ukuran kolam masih belum maksimal juga masih di temukan adanya beberapa 
kelemahan karena sistem yang digunakan dalam pemberkasan data tersebut masih dilakukan secara 
manual, sehingga hal itu menyebabkan banyak kelemahan atau resiko yang akan menyebabkan 
hilangnya data – data tersebut, seperti adanya komputer yang terkena virus, kebakaran kantor, arsip 

yang terselip, dan sebagainya. Hal tersebut bisa berdampak pada lambatnya akses pencarian dan 
penyimpanan data pada saat diperlukan, bahkan data – data yang dimaksud bisa saja hilang secara 
permanen. Permasalahan ini tentu saja menyebabkan terjadinya kerugian dan kurang efisiensinya 
sistem dalam pekerjaan yang dilaksanakan di kantor DKP3 Kota Banjarmasin tersebut. Ditemukan 

bahwa data di bidang khususnya perikanan masih mengalami kehilangan atau terselip sehingga 
masyarakat tidak mendapatkan data yang diperlukan. 

Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi yang berguna dalam pemberkasan data atau pengelolaan 
berkas tersebut agar lebih mudah diakses maupun disimpan secara digital, efisien dalam segi waktu 
seperti pembuatan berkas dapat lebih cepat dengan cara menginputkan data kedalam sistem, dan 
aman dalam segi penyimpanan misalnya data yang diinput akan tersimpan dalam database. 

Aplikasi ini dibuat berguna juga untuk dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.   

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka diperlukan pembuatan suatu sistem di  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin tersebut dengan judul penelitian “ 

APLIKASI BUDIDAYA IKAN PADA DINAS KETAHANAN KETAHANAN PANGAN, 
PERTANIAN DAN PERIKANAN BERBASIS WEB”. 

 

METODE   

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut : 

1. Metode pengamatan (observasi) : Dengan metode ini bisa langsung mengamati kegiatan yang 

sedang berlangsung di kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Banjarmasin. 

2. Metode wawancara (interview) : Dengan metode ini bisa berdialog secara tanya langsung 

kepada pegawai instansi. 

3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi : ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti, 

dan menelaah berbagai literatur-literatur dari perpustakaan yang bersumber dari buku-buku, 

teks, jurnal ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik 

penelitian. 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

1. Analisis Terhadap Sistem Lama   

Merupakan gambaran tentang bagaimana sistem yang sedang berjalan di Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin sebelum dibuatnya sistem, saat ini sistem yang 
digunakan masih menggunakan Microsoft Word, tentunya ini tidak mempermudah pekerjaan. 
Selain itu sistem ini juga hanya dapat melakukan pengajuan data pengguna untuk permintaan bibit 
ikan (kelompok budidaya). 

Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar lebih efektif dan efisien 

untuk pegawai maupun staff. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah dan mempercepat 
pekerjaan untuk pengelolaan data budidaya ikan dan meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat. 

 

 
Gambar 1. 1 Flowchart Alur Sistem Lama  

2. Use Case Diagram  

        Use Case Diagram Aplikasi Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut : 



 

Gambar 1. 2 Use Case Diagram 

 

3. Activity Diagram  

Activity Diagram Aplikasi Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut : 



 
Gambar 1. 3 Activity Diagram 

4. Sequence Diagram  

Sequence Diagram Aplikasi Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 
  

Gambar 1. 4 Sequence Diagram Login  



 

 

 
  

Gambar 1. 5 Sequence Diagram Admin 

5. Class Diagram  

Class Diagram Aplikasi Budidaya Ikan Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

Dan Perikanan Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. 6 Class Diagram 

6. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem  



Tampilan Antarmuka Masukan Sistem merupakan pengimplementasian dari 
perancangan Antarmuka Masukan Sistem yang sebelumnya dibuat yang memiliki fungsi 
untuk menyimpan data dan informasi sesuai kebutuhan pengguna. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dibawah ini :  

1. Form Login   

Tampilan Login adalah halaman yang pertama muncul setelah membuka aplikasi, 

dari sini akan diperiksa apakah yang login adalah admin atau pelanggan, dan selanjutnya 
akan diarahkan pada menu yang sesuai. Login sangat diperlukan karena ini adalah salah satu 
sistem keamanan. 

 

          
  

Gambar 1. 7 Form Login  

2. Form Menu Utama 

Tampilan Menu Utama adalah tampilan pertama kali ketika admin mengakses sistem. 

   

 
Gambar 1. 8 Form Menu Utama  

 

3. Form Menu Utama Pengguna   



Tampilan Menu Utama Pengguna adalah tampilan pertama kali ketika pengguna 

masuk kedalam sistem. 

 

     
Gambar 1. 9 Form Menu Utama Pengguna 

 

4. Form Data Pengguna  
Tampilan data pengguna merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 

data pengguna yang sudah terdaftar.   

 

 

 

  

Gambar 1. 10 Form Data Pengguna  

5. Form Tambah Data Pengguna  
Tampilan tambah data pengguna digunakan untuk menambahkan data pengguna 

dan menyimpan data tersebut ke dalam sistem. 

 



 
Gambar 1. 11 Form Tambah Data Pengguna 

6. Form Data Bibit Ikan  
Tampilan data bibit ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 

data bibit ikan yang ada didalam sistem. 

 

             
 

Gambar 1. 12 Form Data Bibit Ikan 

7. Form Tambah Data Bibit Ikan  
Tampilan tambah data bibit ikan digunakan untuk menambahkan data bibit ikan 

dan menyimpan data tersebut ke dalam sistem. 

 



                                      
Gambar 1. 13 Form Tambah Data Bibit Ikan 

8. Form Data Kelompok  
Tampilan data kelompok merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 

data kelompok yang ada didalam sistem. 

 

 
  

Gambar 1. 14 Form Data Kelompok  

9. Form Tambah Data Kelompok  
Tampilan tambah data kelompok digunakan untuk menambahkan data kelompok 

dan menyimpan data tersebut ke dalam sistem. 



 

Gambar 1. 15 Form Tambah Data Kelompok  

10. Form Data Pemberian Bibit  

Tampilan data pemberian bibit merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data pemberian bibit yang ada didalam sistem. 

 

 

 Gambar 1. 16 Form Data Pemberian Bibit 

11. Form Tambah Data Pemberian Bibit 

Tampilan tambah data pemberian bibit digunakan untuk menambahkan data 
pemberian bibit dan menyimpan data tersebut ke dalam sistem. 

 



 

Gambar 1. 17 Form Tambah Data Pemberian Bibit 

12. Form Data Ukuran Kolam  

Tampilan data ukuran kolam merupakan halaman yang berfungsi untuk 
menampilkan data ukuran kolam yang ada didalam sistem. 

 

 
Gambar 1. 18 Form Data Ukuran Kolam 

13. Form Data Hasil Panen  
Tampilan data hasil panen ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data hasil panen ikan yang ada didalam sistem. 

 



 

Gambar 1. 19 Form Data Hasil Panen 

14. Form Data Kematian Ikan  
Tampilan data kematian ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data kematian ikan yang ada didalam sistem. 

 
 

  

Gambar 1. 20 Form Data Kematian Ikan  

15. Form Data Penerima Hibah 

Tampilan data penerima hibah merupakan halaman yang berfungsi untuk 
menampilkan data penerima hibah yang ada didalam sistem. 



 
 

Gambar 1. 21 Form Data Penerima Hibah 

16. Form Data Kesehatan Ikan  
Tampilan data kesehatan ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data kesehatan ikan yang ada didalam sistem. 

 

                     
 

Gambar 1. 22 Form Data Kesehatan Ikan 

17. Form Data Penjualan Ikan 

Tampilan data penjualan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 
data penjualan yang ada didalam sistem. 

 



 
  

Gambar 1. 23 Form Data Penjualan Ikan  

18. Form Data Jenis Ikan (Pengguna)  
Tampilan data jenis ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 

data jenis ikan yang ada didalam sistem. 

 

 

       

 
  

Gambar 1. 24 Form Data Jenis Ikan (Pengguna)  

19. Form Data Ikan yang Dibudidaya (Pengguna)  
Tampilan data ikan yang dibudidaya merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data ikan yang dibudidaya pada penyimpanan sistem. 

 



 

Gambar 1. 25 Form Data Ikan yang Dibudidaya (Pengguna)  

20. Form Data Ukuran Kolam (Pengguna)  
Tampilan data ukuran kolam merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data ukuran kolam yang ada didalam sistem. 

 

  

 
Gambar 1. 26 Form Data Ukuran Kolam (Pengguna) 

21. Form Data Hasil Panen Ikan (Pengguna)  
Tampilan data hasil panen ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan data hasil panen ikan yang ada didalam sistem. 

 



 

Gambar 1. 27 Form Data Hasil Panen Ikan (Pengguna) 

22. Form Data Kematian Ikan (Pengguna) 

Tampilan data kematian ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 
menampilkan data kematian ikan yang ada didalam sistem. 

\ 

       

 
 

Gambar 1. 28 Form Data Kematian Ikan (Pengguna)  

  
23. Form Data Kesehatan Ikan (Pengguna)  

Tampilan data kesehatan ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 
menampilkan data kesehatan ikan yang ada didalam sistem. 



 

Gambar 1. 29 Form Data Kesehatan Ikan (Pengguna)  

24. Form Data Penjualan Ikan  (Pengguna) 

Tampilan data penjualan ikan merupakan halaman yang berfungsi untuk 
menampilkan data penjualan ikan yang ada didalam sistem. 

 

 

 
Gambar 1. 30 Form Data Penjualan Ikan (Pengguna)  

 Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem  
Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem merupakan pengimplementasian dari 

perancangan Antarmuka Keluaran Sistem yang sebelumnya dibuat dengan hasilnya yang 
berupa informasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :  

  

1) Laporan Kemajuan Budidaya 

Laporan kemajuan budidaya berisikan informasi dari data kemajuan budidaya, 

yang didalam nya terdapat nama ikan, jenis ikan, jumlah panen ikan, jumlah 

kematian ikan, jumlah Kesehatan ikan, dan jumlah penjualan ikan. 



 
Gambar 1. 31 Laporan Kemajuan Budidaya 

2) Laporan Data Panen Ikan  
Laporan data panen ikan berisikan informasi dari banyak nya ikan yang dipanen, 

didalam nya terdapat tanggal, nama kelompok, alamat, no hp, nama ikan, jenis ikan 
dan banyaknya jumlah panen ikan. 

 

 
Gambar 1. 32 Laporan Data Panen Ikan 

3) Laporan Data Ukuran Kolam 

Laporan ukuran kolam berisikan informasi dari data ukuran kolam, yang didalam 
nya terdapat ID ukuran, tempat, panjang dan lebar. 

 
Gambar 1. 33 Laporan Data Ukuran Kolam 

 

4) Laporan Kematian Ikan  
Laporan kematian ikan berisikan informasi dari data kematian ikan, yang 

didalam nya terdapat tanggal, nama kelompok, nama ikan, jenis ikan, dan banyaknya 
kematian ikan. 



 

 
  

Gambar 1. 34 Laporan Kematian Ikan 

  
5) Laporan Kesehatan Ikan  

Laporan kesehatan ikan berisikan informasi dari data kesehatan ikan, yang 

didalam nya terdapat ID kesehatan, nama ikan, jenis ikan, jumlah serta keterangan. 

 

 

Gambar 1. 35 Laporan Kesehatan Ikan 

6) Laporan Penjualan Ikan  
Laporan penjualan ikan berisikan informasi dari data penjualan ikan, yang 

didalam nya terdapat tanggal, nama kelompok, nama penjual, nama ikan, jumlah, dan 
berat (kg) 

 

 

 



Gambar 1. 36 Laporan Penjualan Ikan 

7) Laporan Pemberian Bibit   

Laporan pemberian bibit berisikan informasi dari data pemberian bibit, yang 

didalam nya terdapat tanggal, nama kelompok, alamat, no hp, nama ikan, jenis ikan, 

dan banyaknya pemberian bibit ikan. 

 

  
Gambar 1. 37 Laporan Pemberian Bibit 

8) Laporan Penerima Hibah  
Laporan penerima hibah berisikan informasi dari data penerima hibah, yang 

didalam nya terdapat ID hibah dan barang yang diterima dari kelompok. 

 

 

 

Gambar 1. 38 Laporan Penerima Hibah 

PENUTUP  

1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis, perancangan, implementasi dan pengujian yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan hasil dari pembuatan Aplikasi Budidaya Ikan Pada 

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Banjarmasin Berbasis Web adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem yang berjalan selama ini masih menggunakan cara yang manual dan kurang 

efisien, sehingga dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan admin dalam 

pengelolaan budidaya ikan agar lebih efisien dan informasi yang dihasilkan menjadi 

lebih baik lagi. 

2. Mampu melakukan pengolahan data menjadi komputerisasi sehingga data lebih 

termanajemen dan dapat memudahkan dalam proses pencarian data-data baru maupun 

lama.  



3. Dapat menyajikan data lebih cepat, efisien, akurat, serta mampu filter data sesuai 

tanggal maupun kategori, dengan itu admin dapat dengan mudah mencetak laporan. 

 

2. Saran  

 Aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu masih memiliki banyak kekurangan. 

Sehingga saran-saran yang dapat disampaikan  perihal penyempurnaan aplikasi ini, antara lain: 

1. Disarankan untuk menambahkan proses penyebaran atau pengiriman ikan yang 

dibudidaya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya bisa melakukan pembaharuan sistem ke Android dan IOS 

agar lebih menarik. 

3. Dibutuhkan backup serta pemeliharaan sistem secara berkala sehingga sistem selalu 

terperbar
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