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ABSTRAK 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan sudah memiliki website pribadi, namun 

diwebsite itu hanya memberikan informasi mengenai kegiatan atau acara yang telah dilakukan, profil, 

penjelasan mengenai setiap bidang, artikel terkait yang berhubungan dengan pangan lokal. 

Metode yang digunakan antara lain adalah Observasi Mengumpulkan data pada Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan pencatatan 

secara sistematik, Wawancara Mengumpulkan data-data dengan cara bertanya kepada Kepala Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dan pegawai serta mengenai pelayanan yang dianggap 

mengerti terhadap data-data yang berhubungan dengan penyusunan skripsi, Studi Pustakaan Pengumpulan 

data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-

hal penting, Studi Dokumentasi pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan data-data yang terpercaya dan pengambilan gambar. 

Melalui website ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi, serta 

memberikan kemudahan untuk melakukan pengajuan suatu produk panganan local tanpa harus datang 

langsung ketempat. Selain itu diharapkan pihak pegawai akan terbantu dalam melakukan pemasaran 

pekerjaannya. Aplikasi ini tersedia untuk 6 pengguna yaitu admin, bidang perencanaan dan pelaporan, 

bidang distribusi dan cadangan pangan, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang keamanan 

pangan dan tamu (pengaju produk pangan lokal). Aplikasi untuk admin terdiri dari : Menu Utama, Master 

Data, Transaksi Data dari setiap bidang, dan Report Data. Sedangkan Aplikasi untuk bidang perencanaan 

dan pelaporan terdiri dari : Menu Utama, Transaksi Data & Report Data bidang perencanaan dan pelaporan. 

Aplikasi untuk bidang distribusi dan cadangan pangan terdiri dari : Menu Utama, Transaksi Data & Report 

Data bidang distribusi dan cadangan pangan. Aplikasi untuk bidang ketersediaan dan kerawanan pangan 

terdiri dari : Menu Utama, Transaksi Data & Report Data bidang ketersediaan dan kerawanan pangan. 

Aplikasi untuk bidang keamanan pangan terdiri dari : Menu Utama, Transaksi Data & Report Data bidang 

keamanan pangan. Sedangkan Aplikasi untuk tamu atau pengaju terdiri dari : Menu Utama, Pengajuan 

Pangan, dan Validasi Pangan. 

Dikembangkan lagi dalam segi tampilan agar terlihat lebih menarik. Untuk mempermudah pengaju untuk 

mengetahui proses pengajuan produk pangan maka akan mendapatkan pemberitahuan melalui email atau nomor 

telepon. 

 

Kata Kunci: Aplikasi, Web 
 

 

ABSTRACT 

The South Kalimantan Province Food Security Service already has a personal website, but on the website 

it only provides information about activities or events that have been carried out, profiles, explanations about 

each field, related articles related to local food. 

The methods used include Observation Collecting data at the South Kalimantan Provincial Food Security 

Service by going directly to the field and carrying out systematic records, Interviews Collecting data by asking 

the Head of the South Kalimantan Provincial Food Security Service and employees as well as about services that 

are considered understand the data related to the preparation of the thesis, Literature Study Collecting data using 

written sources, by reading, studying and recording important things, Documentation Study collecting data using 

documentation studies, namely by collecting reliable data and shooting. 

Through this website, it is hoped that the public can more easily access information, as well as provide 

convenience for submitting a local food product without having to come directly to the place. In addition, it is 

hoped that the employees will be assisted in marketing their work. This application is available for 6 users, namely 

admin, planning and reporting, distribution and food reserves, food availability and insecurity, food safety and 

guests (local food product proposers). Applications for admins consist of: Main Menu, Master Data, Data 

Transactions from each field, and Report Data. While the application for planning and reporting consists of: Main 

Menu, Data Transactions & Reports Data planning and reporting. Applications for the field of distribution and 

food reserves consist of: Main Menu, Transaction Data & Report Data on distribution and food reserves. 

Applications for the field of food availability and insecurity consist of: Main Menu, Transaction Data & Report 

Data on the field of food availability and insecurity. Applications for the field of food safety consist of: Main 
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Menu, Transaction Data & Data Reports in the field of food safety. While the application for guests or proposers 

consists of: Main Menu, Food Submission, and Food Validation. 

Developed again in terms of appearance to make it look more attractive. To make it easier for applicants 

to know the process of submitting food products, they will receive notifications via email or phone number. 

 

Keywords: Application, Web 

PENDAHULUAN 

Teknologi pada saat ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan manusia dalam segala aspek, khususnya 

di dalam aspek pekerjaan. Setiap pekerjaan banyak memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk mempermudah 

pekerjaan tersebut. Salahsatunya informasi bagi pengguna yang melakukan pengolahan data yang berfungsi 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat,tepat dan relevan. 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu dinas  yang berada di Kota 

Banjarbaru. Beralamat di Jl. Panglima Batur Timur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peraturan pemerintahan 

no 68 tahun 2002 disebutkan, Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan 

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, 

bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, 

kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis ditemukan beberapa masalah yang ada pada Dinas Ketahanan 

Pangan Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya adalah proses pengelolaan informasi yang akan dilakukan oleh 

setiap bidang di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara ini masih menggunakan sistem 

manual, salah satunya dengan cara pengetikan manual & bidang yang bersangkutan tidak memiliki database yang asli 

untuk dikelola. Dengan banyaknya jumlah informasi yang akan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Selatan, maka sistem manual tidak efisien untuk dilakukan. Hal ini  menyebabkan bidang-bidang yang 

bersangkutan harus membuat atau mencetak data yang diperlukan secara manual. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dibuatlah aplikasi dengan judul penelitian Sistem Informasi 

Terpadu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. 
METODE 

1. Metode Observasi 

 Observasi Mengumpulkan data pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara 

terjun langsung kelapangan dan melakukan pencatatan secara sistematik. Saat melakukan observasi bisa 

mengamati secara langsung cara pengolahan data yang sudah ada, sehingga dapat mengetahui secara jelas 

kondisi proses pengolahan dan mengamati menu-menu serta laporan-laporan yang diperlukan. 

 

2. Metode Wawancara 

Wawancara Mengumpulkan data-data dengan cara bertanya kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi 

Kalimantan Selatan dan pegawai serta mengenai pelayanan yang dianggap mengerti terhadap data-data yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. 
3. Metode Studi Pustaka 

Studi Pustakaan Pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis, dengan cara membaca, 

mempelajari dan mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan pengolahan data yang berhubungan dengan 

penelitian serta masalah yang sedang dibahas yang berguna untuk  memperoleh kesesuaian data yang diperlukan. 

4. Metode Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi Pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan 

data-data yang terpercaya dan pengambilan gambar oleh peneliti untuk perkembangan aplikasi yang dibuat serta 

menjadi contoh dalam pembuatan aplikasi yang ingin dibuat sehingga dapat memperkuat hasil penelitian, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
A. UML (Unified Modelling Language) 

Berikut ini tampilan use case pada Sistem Informasi Terpadu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Selatan 



 

Gambar 1.1 Use Case Diagram 

A. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan segala aktivitas yang bisa dilakukan oleh admin. Berikut activity 

diagram yang terdapat dalam Sistem Informasi Terpadu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Selatan. 
 

Gambar 1.2 Activity Diagram Admin 



Activity diagram user/pengaju 

Pada sistem baru yang dirancang, aktifitas pengaju dimulai dari mengakses sistem kemudiam login 

sebagai pengaju, apabila belum melakukan pendaftaran maka akan masuk ke halaman registrasi peserta mengisi 

form inputan untuk data login sebagai pengaju. 

 

Gambar 1.3 Activity diagram user/pengaju 

B. Sequence Diagram 

Sequence Diagram sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar 

objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci, berikut gambar sequence diagram 

 
 

Gambar 1.4 Squence Admin 

 



Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan mulai dari 

pengumpulan data sampai dengan uji coba secara terstruktur. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis dan Desain 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan data yang telah dilakukan, langkah berikutnya adalah membuat 

analisa (analyst). Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan 

mengindentifikasi apakah workflow telah efisien dan sesuai standar tertentu. Setelah proses analisa selesai, 

selanjutnya adalah membuat desain (design). Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC 

karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan 

bahkan kegagalan proses pembuatan sistem informasi. 



2. Testing dan Implementasi 

Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil sebuah 

Sistem Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan hasil yang diharapkan. 

Implementasi adalah proses untuk menerapkan Sistem Informasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan 

Selatan yang telah dibangun user dan menggunakannya menggantikan sistem yang lama. Proses Implementasi 

sebagai berikut : 
a. Memudahkan pegawai untuk melakukan manajemen data 
b. Memudahkan admin untuk menggunakan dan mengelola aplikasi secara lebih tertata. 

c. Entri atau input data 

d. Membantu admin membuat laporan cetak data dan cetak persatuan. 

 

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 

Langkah Paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. selama Sistem Informasi Terpadu Dinas 

Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan beroperasi, terdapat beberapa pekerjaan rutin yang perlu 

dilakukan terhadap aplikasi, antara lain: 
a. System Maintenance 

b. Backup & Recovery 

c. Data Archive 

 

Hasil Tampilan Aplikasi 

 

1. Tampilan Halaman Login Admin 
Pada halaman login admin, halaman ini menampilkan form untuk mengakses kedalam sistem yang 

diharuskan memasukkan nama dan password pengguna (admin). 
 

Gambar 1.5 Halaman Login 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman ini tersedia setelah admin masuk kedalam sistem, pada halaman ini terdapat 4 Sub Menu dan 8 

Menu. 
 

Gambar 1.6 Halaman Dashboard 



PENUTUP 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap Sistem Informasi Terpadu Pada 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a.   Dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah pegawai dari setiap bidang untuk melakukan 

pekerjaannya. 

b.   Memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai daftar ketersediaan dan 

kebutuhan pangan  lokal, pendistribusian bahan pangan, harga pangan lokal. 

c. Mempermudah pegawai/admin dalam melakukan pembuatan laporan. 

d. Memudahkan tamu atau pengaju dalam melakukan pengajuan produk pangan. 

e. Proses pencarian data dapat dilakukan dengan mudah. 

Dalam penelitian ini tidak lepas dari kekurangan baik secara penulisan maupun dari segi pembuatan 

program sehingga diharapkan dengan adanya saran ini dapat dikembangkan lagi dalam Sistem Informasi 

Terpadu Pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan  yang lebih baik kedepannya: 

a. Mengembangkan lagi dalam segi tampilan agar terlihat lebih menarik. 

b. Untuk mempermudah pengaju untuk mengetahui proses pengajuan produk pangan maka akan 

mendapatkan pemberitahuan melalui email atau nomor telepon. 
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