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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

 

4.1 Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan merupakan tahap pertama yang akan menjadi pedoman 

awal di dalam pembuatan suatu sistem. Tahap ini terdiri atas identifikasi sistem 

dan analisis kelayakan sistem yang dipergunakan sebagai alat bantu menganalisis 

pengembangan sistem usulan. 

4.1.1 Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Sebelum dilakukanya pengembangan atau pembuatan aplikasi diperlukan 

identifikasi masalah. Identifikasi yang dilakukan merupakan identifikasi dalam hal 

business need, business requirement, business value. Tahap ini merupakan 

tindakan peninjauan terhadap fungsi-fungsi yang dibutuhkan sistem dan 

bagaimana sistem akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut.  

1) Business Need 

Aplikasi PT XYZ memiliki empat pengguna yaitu: super admin, admin, agen 

dan pelanggan. Aplikasi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penyebaran 

informasi antar pengguna. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat 

mempermudah proses bisnis PT XYZ dengan cara megkomputerisasi pencatatan, 

presentasi data dan laporan. 

2) Business Requirement 

Kemampuan yang dimiliki oleh aplikasi PT XYZ meliputi: 

a) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah super admin untuk 

mengelola data admin. 

b) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah admin untuk mengelola 

tanaman, jenis tanaman, zona wilayah, biaya tanam, potensi tanaman, 

kategori lahan, lahan agen dan harga lahan. 

c) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah agen untuk mengelola 

pelanggan. 

d) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah membuat dan melihat 

laporan transaksi untuk setiap pelanggan. 
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e) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat mempermudah membuat dan melihat 

data pembelian untuk setiap pelanggan. 

f) Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah untuk mempermudah 

pelanggan untuk melihat stok tanah, laporan transaksi dan data 

pembelianya. 

g) Aplikasi ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi penjualan 

kepada pengguna untuk setiap zona wilayah, lahan, kategori lahan, 

tanaman dan jenis tanaman melalui dashboard. 

3) Business Value. 

Penerapan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan nilai bisnis sebagai 

berikut: 

a) Mempercepat proses pengelolaan data. 

b) Mempermudah agen untuk memperesentasikan data pembelian kepada 

calon pelanggan. 

c) Mempermudah pelanggan untuk melihat data pembelian dan laporan. 

d) Mempermudah pengguna di dalam pengambilan keputusan.  

4.1.2 Analisis Kelayakan Sistem 

Analisis kelayakan sistem terbagi atas tiga perspektif yaitu, dari kelayakan 

teknik (technical feasibility), kelayakan ekonomi (economic feasibility), dan 

kelayakan organisasi (organizational feasibility). 

4.1.3 Kelayakan Teknik (technical feasibility) 

Terdapat beberapa risiko secara teknis yang mungkin di hadapi oleh setiap 

pengguna yang menggunakan aplikasi ini, yaitu: 

1) Risiko mengenai pengenalan terhadap aplikasi adalah tinggi 

 Ini merupakan kali pertama PT XYZ menggunakan aplikasi web di dalam 

proses bisnisnya. Oleh sebab itu, dikhawatirkan akan terjadinya hambatan 

bagi pengguna dikarenakan ketidak terbiasaan pengguna. Untuk 

menanggulangi hal diatas pelatihan akan dilakukan kepada setiap pengguna. 

2) Risiko mengenai pengenalan terhadap teknologi adalah sedang 

Aplikasi sistem usulan ini dibuat berbasis web dikarenakan pengguna 

aplikasi ini telah terbiasa menggunakan web dalam kehidupan sehari-
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harinya. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi hambatan yang besar dan 

aplikasi ini dibuat secara sederhana agar mudah untuk dipahami oleh 

pengguna dari berbagai macam latar belakang.  

3) Risiko dari pengembangan aplikasi adalah tinggi 

 Aplikasi ini dikembangkan untuk berbagai macam pengguna yang berasal 

dari latar belakang yang berbeda-beda dengan requirements yang tidak 

sedikit. Selain itu waktu yang diberikan untuk membangun aplikasi ini juga 

terbilang singkat, yaitu enam bulan, terhitung dari bulan Juli sampai 

Desember tahun 2019. Oleh karena itu risiko dari pemgembangan aplikasi 

adalah tinggi. 

4.1.4 Kelayakan Ekonomi (economic feasibility) 

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu proses bisnis sehari-hari dari PT 

XYZ. Berikut adalah hardware dan software yang dipergunakan sebagai 

pendukung kelancaran sistem. 

Tabel 4.1 merupakan rekomendasi perangkat keras (hardware) dan perangkat 

lunak (software) yang dapat digunakan untuk sistem usulan. 

Processor Intel ® core i5 

Memory 4 GB DDR3 

Hard Drive 500 GB 

Sistem Operasi Windows 7 keatas 

Web Server Apache versi 2.4 

Database MYSQL versi 5.6 
 

Tabel 4. 1 Spesifikasi Hardware untuk menjalankan aplikasi 

4.1.5 Kelayakan Organisasi (organizational feasibility) 

Kelayakan Organsisasi menentukan apabila sistem yang diterapkan akan 

layak digunakan sebagai alat yang akan mempermudah proses bisnis PT XYZ. 

4.2 Tahap Analisis 

Tahap analisis ini membahas mengenai apa saja kebutuhan dari pengguna 

yang nantinya akan dianalisis dan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan sistem 

usulan. 
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4.2.1 User Requirements  

User requirements menelaah kebutuhan dari pengguna. Kebutuhan 

pengguna didapat dari wawancara dengan pihak terkait dan juga analisis data yang 

dimiliki. User requirements ini terdiri dari functional requirements dan non-

functional requirements. 

4.2.2 Functional Requirements 

Functional requirements merupakan fungsi-fungsi yang harus tersedia di 

dalam sistem usulan, untuk membangun aplikasi agribisnis berbasis web. 

Functional requirements dibagi menjadi empat berdasarkan user role, yaitu:  

1) Super Admin 

a)  Super Admin dapat mengelola data admin meliputi : 

1. Menambahkan admin 

2. Memperbaharui admin 

b)  Super Admin melihat dashboard 

c)  Super Admin dapat mengubah kata sandi 

2) Admin 

a) Admin dapat mengelola data zona wilayah meliputi : 

1. Menambahkan data zona wilayah 

2. Memperbaharui data zona wilayah 

b) Admin dapat mengelola data kategori lahan meliputi : 

1. Menambahkan data kategori lahan 

2. Memperbaharui data kategori lahan 

c) Admin dapat mengelola data lahan meliputi : 

1. Menambahkan data lahan 

2. Memperbaharui data lahan 

d) Admin dapat mengelola data agen meliputi : 

1. Menambahkan agen 

2. Memperbaharui agen 

e) Admin dapat mengelola data harga lahan meliputi : 

1. Menambahkan data harga lahan 

2. Memperbaharui data harga lahan 
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f) Admin dapat mengelola data stok lahan meliputi : 

1. Menambahkan data stok lahan 

2. Memperbaharui data stok lahan 

g) Admin dapat mengelola data jenis tanaman meliputi : 

1. Menambahkan data jenis tanaman 

2. Memperbaharui data jenis tanaman 

h) Admin dapat mengelola data tanaman meliputi : 

1. Menambahkan data tanaman 

2. Memperbaharui data tanaman 

i) Admin dapat mengelola data potensi tanaman meliputi : 

1. Menambahkan data potensi tanam 

2. Memperbaharui data potensi tanam 

j) Admin dapat mengelola data biaya tanam meliputi : 

1. Menambahkan data biaya tanam 

2. Memperbaharui data biaya tanam 

k) Admin melihat dashboard 

l) Admin dapat mengubah kata sandi 

3) Agen 

a) Agen dapat mengelola data pelanggan meliputi : 

1. Menambahkan data pelanggan  

2. Memperbaharui data pelanggan 

3. Mengaktivasi pelanggan 

b) Agen dapat membuat data pembelian 

c) Agen dapat melihat data pembelian 

d) Agen dapat membuat laporan transaksi  

e) Agen dapat melihat laporan transaksi 

f)  Agen melihat dashboard 

g) Agen dapat mengubah kata sandi 

4) Pelanggan 

a) Pelanggan dapat melihat dashboard 

b) Pelanggan dapat melihat data pembelian 
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c) Pelanggan dapat melihat stok tanah  

d) Pelanggan dapat melihat laporan transaksi 

e) Pelanggan dapat mengubah kata sandi 

4.2.3 Non-functional Requirements 

Non-functional requirements dari aplikasi properti agribisnis PT XYZ 

antara lain yaitu: 

1) Operational 

a) Aplikasi dapat beroperasi menggunakan sistem operasi windows 7 atau 

windows 7 ke atas. 

b) Aplikasi ini bisa diakses melalui web browser seperti Google Chrome 

dan Mozilla Firefox. 

2) Performance 

a) Aplikasi ini dapat beroperasi dengan koneksi internet. 

b) Aplikasi ini terhubung dengan database sebagai penampung data. 

3) Security 

a) Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh pegawai dan pelanggan yang masih 

aktif serta disesuaikan dengan posisinya. 

b) Aplikasi ini membutuhkan log in untuk seluruh aktivitasnya.  

4) Cultural  

5) Aplikasi ini menggunakan bahasa indonesia agar mudah dipahami oleh 

pengguna. 

6) Aplikasi ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah 

digunakan dan dimengerti oleh pengguna. 

 

4.3 Use Case Diagram 

 Use case menjelaskan fungsi utama dari sistem usulan beserta aktor-aktor 

yang berkepentingan untuk berinteraksi dengan fungsi tersebut. Use case diagram 

dari aplikasi  ini dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4. 1 Use Case Diagram 

4.4 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan penggambaran proses-proses dari sistem 

usulan. Berikut adalah activity diagram dari aplikasi: 
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4.4.1 Mengelola Admin 

 

Gambar 4. 2 Mengelola Data Admin 
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Proses mengelola data admin terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Super admin melihat daftar admin. 

b) Super admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

admin. 

c) Super admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan error. 

f) Apabila formulir yang diberikan super admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  

  

4.4.2 Mengelola Agen 

 

Gambar 4. 3 Mengelola Agen 
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Proses mengelola data agen terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Admin melihat daftar agen. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

agen. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data. 
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4.4.3 Mengelola Nama Tanaman 

 

Gambar 4. 4 Mengelola Nama Tanaman 



 

29 

 

Proses mengelola data tanaman terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar nama tanaman. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

nama tanaman. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.4 Mengelola Jenis Tanaman 

 

Gambar 4. 5 Mengelola Jenis Tanaman 
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Proses mengelola jenis tanaman terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar jenis tanaman. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

jenis tanaman. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.5 Mengelola Zona Wilayah 

 

Gambar 4. 6 Mengelola Zona Wilayah 
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Proses mengelola data zona wilayah terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Admin melihat daftar zona wilayah. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

zona wilayah. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.6 Mengelola Lahan 

 

Gambar 4. 7 Mengelola Lahan 
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Proses mengelola data lahan terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar lahan. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

lahan. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.7 Mengelola Kategori Lahan 

 

Gambar 4. 8 Mengelola Kategori Lahan 
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Proses mengelola kategori lahan terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar kategori lahan. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

kategori lahan. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.8 Mengelola Harga Lahan 

 

Gambar 4. 9 Mengelola Harga Lahan 
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Proses mengelola harga lahan terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar harga lahan. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

harga lahan. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.9 Mengelola Potensi Tanaman 

 

Gambar 4. 10 Mengelola Potensi Tanaman 
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Proses mengelola potensi tanaman terdiri dari langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a) Admin melihat daftar potensi tanaman. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

potensi tanaman 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.10 Mengelola Biaya Tanam 

 

Gambar 4. 11 Mengelola Biaya Tanam 
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Proses mengelola biaya tanam terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar biaya tanam. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

biaya tanam. 

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.11 Mengelola Stok Lahan 

 

Gambar 4. 12 Mengelola Stok Lahan 
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Proses mengelola stok lahan terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Admin melihat daftar stok lahan. 

b) Admin memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data stok 

lahan  

c) Admin mengisi formulir berdasarkan pilihan sebelumnya. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error. 

f) Apabila formulir yang diberikan admin valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.12 Mengelola Pelanggan 

 

Gambar 4. 13 Mengelola Pelanggan 
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Proses mengelola pelanggan terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Agen melihat daftar pelanggan. 

b) Agen memilih antara ingin menambah atau memperbaharui data 

pelanggan. 

c) Agen mengisi formulir  

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila ada data yang tidak valid sistem akan menampilkan pesan 

error 

f) Apabila formulir yang diberikan agen valid maka sistem akan 

menyimpan data.  
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4.4.13 Membuat Data Pembelian 

 

Gambar 4. 14 Membuat Daftar Pembelian 
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Proses membuat data pembelian terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Agen melihat daftar pelanggan. 

b) Agen menambah data pembelian. 

c) Agen mengisi formulir. 

d) Sistem melakukan validasi data. 

e) Apabila formulir yang diberikan agen valid sistem akan mengeluarkan  

4.4.14 Menampilkan Laporan Transaksi  

 

Gambar 4. 15 Menampilkan Laporan Transaksi 

 

Proses membuat  laporan terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Sistem menampilkan laporan yang dipilih. 
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4.4.15 Melihat Data Pembelian 

 

Gambar 4. 16 Menampilkan Data Pembelian 

 

Proses melihat data pembelian terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Sistem menampilkan data pembelian yang dipilih. 

 

4.4.16 Menampilkan Stok Lahan 

 

Gambar 4. 17 Menampilkan Stok Lahan 
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Proses melihat stok tanah terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Sistem menampilkan data stok lahan. 

 

4.4.17 Menampilkan Dashboard 

 

Gambar 4. 18 Menampilkan Dashboard 

 

Proses melihat dashboard terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Sistem menampilkan dashboard. 
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4.4.18 Mengubah Kata Sandi 

 

Gambar 4. 19 Mengubah Kata Sandi 

 

Proses mengubah kata sandi terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Super admin, admin, agen, pelanggan mengisi formulir perubahan 

sandi. 

b) Sistem melakukan validasi data. 

c) Apabila formulir yang diberikan valid maka sistem akan menyimpan 

kata sandi baru. 
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4.4.19 Membuat Laporan Transaksi 

 

 

Gambar 4. 20 Membuat Laporan Transaksi 

 

Proses membuat laporan transaksi terdiri dari langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a) Agen melihat daftar pembelian 

b) Agen menambahkan laporan. 

c) Sistem menyimpan laporan. 

4.5 Tahap Perancangan  

 Tahap perancangan terdiri dari perancangan lapisan manajemen data dan 

perancangan antarmuka (user interface). 
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4.5.1 Class Diagram 

  

 

 

 

 

Gambar 4. 21 Class Diagram 
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4.5.2 Table Relationship Diagram 

 

 

 

 

Gambar 4. 22 Table Relationship Diagram (TRD) 

 



 

56 

 

4.5.3 Deskripsi Tabel 

 

Berikut merupakan deskipsi tabel Spesifikasi Basis Data, tabel terdiri dari nama 

field, tipe, ukuran di dalam database.  

 

Tabel 4. 2 Deskripsi Jenis Tanaman 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_jenis_tanaman varchar 5 Primary Key 

Nama_jenis_tanaman varchar 50  

Id_user varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 3 Deskripsi Stok Lahan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_lahan varchar 5 Composite 

Key 

Id_kategori_lahan varchar 5 Composite 

Key 

Id_user varchar 5 Foreign Key 

Stok int   

 

Tabel 4. 4 Deskripsi Kategori Lahan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_kategori_lahan varchar 5 Primary Key 

Nama_kategori_lahan varchar 50  

Luas_lahan varchar 5  

Status_Kategori bit   

Id_user varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 5 Deskripsi Tabel Lahan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_lahan varchar 5 Primary Key 

Nama_lahan varchar 255  
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Id_Zona_wilayah varchar 5 Foreign Key 

Id_user varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 6 Deskripsi Laporan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_laporan varchar 5 Primary Key 

Komentar text 50  

Tanggal Date   

Id_user Varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 7 Deskripsi Potensi Tanaman 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_potensi_tanaman varchar 5 Primary Key 

Id_tabel_tanaman varchar 5 Foreign  Key 

Id_jenis_tanaman varchar 5 Foreign Key 

Tahun_1 int   

Tahun_2 int   

Tahun_3 int   

Tahun_4 int   

Tahun_5 int   

Tahun_6 int   

Tahun_7 int   

Tahun_8 int   

Tahun_9 int   

Tahun_10 int   

Tahun_11 int   

Tahun_12 int   

Tahun_13 int   

Tahun_14 int   

Tahun_15 int   
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Tabel 4. 8 Deskripsi Tabel Tanaman 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_tanaman varchar 5 Primary Key 

Nama_tanaman varchar 32  

Durasi_tumbuh int   

Deskripsi  text   

Id_user varchar 5 Foreign Key 

Id_jenis_tanaman varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 9 Deskripsi Tabel Pelanggan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_user varchar 5 Primary Key 

Nama_user varchar 50  

Jenis_kelamin bit   

Tanggal_lahir Date 50  

No_telepon varchar 15  

Alamat_Email varchar 255  

Password_User varchar 20  

Status bit   

Id_tipe_user varchar 5 Foreign Key 

Tanggal Pembuatan timestamp   

 

Tabel 4. 10 Deskripsi Tabel User 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tipe_user varchar 5 Primary Key 

Tipe_user varchar 15  

 

Tabel 4. 11 Deskripsi Zona Wilayah 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_zona_wilayah varchar 5 Primary Key 

Nama_zona varchar 50  

Id_user varchar  5 Foreign Key 
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Tabel 4. 12 Deskripsi Biaya Tanam 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_tanaman varchar 5 Composite 

Key  

tahun varchar 4 Primary Key 

Id_user varchar  5 Foreign Key 

Biaya Tanam int   

 

Tabel 4. 13 Deskripsi Pelanggan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_pelanggan varchar 5 Primary Key 

Nama_pelanggan varchar 50  

Jenis_kelamin bit   

Tanggal_lahir Date   

No_telepon varchar 15  

Alamat_Email varchar 255  

No_ktp varchar 20  

No_npwp varchar 20  

Password_pelanggan varchar 50  

Status bit   

Id_user varchar 5 Foreign Key 

Tanggal Pembuatan timestamp   

 

Tabel 4. 14 Deskripsi Harga Lahan 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_lahan varchar 5 Composite 

Key 

Id_kategori_lahan varchar 32 Composite 

Key 

Tahun int  Primary Key 
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Harga int   

Id_user varchar 5 Foreign Key 

 

 

Tabel 4. 15 Deskripsi Data Transaksi 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_data_transaksi varchar 5 Primary Key 

Id_pelanggan varchar 5 Foreign Key 

Id_user varchar 5 Foreign Key 

Id_data_detail varchar 5 Foreign Key 

 

Tabel 4. 16 Deskripsi Data Detil 

Nama field Tipe Data Length Key 

Id_tabel_data_detail varchar 5 Primary Key 

Id_lahan varchar 5 Foreign Key 

Id_kategori_lahan varchar 5 Foreign Key 

Id_zona_wilayah varchar 5 Foreign Key 

Id_jenis_tanaman varchar 5 Foreign Key 

Id_harga_lahan varchar 5 Foreign Key 

Tanggal_pembuatan varchar 5 Foreign Key 
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4.6  WireFrame 

 

Gambar 4. 23 Wireframe 1 

 

 

Gambar 4. 24 Wireframe 2 
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Gambar 4. 25 Wireframe 3 

 

 

Gambar 4. 26 Wireframe 4 
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4.7  Lapisan Antarmuka 

Berikut ini adalah perancangan lapisan antar muka pada aplikasi ini terdiri 

atas: 

4.7.1 Mengelola Admin 

Gambar ini merupakan data admin dimana super admin dapat melihat 

informasi mengenai admin yang ada. Dari halaman ini super admin dapat 

menambahkan data admin baru dan mengubah data admin. 

 

Gambar 4. 27 Halaman Data Admin 

Gambar ini merupakan halaman menambah admin dimana super admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data admin yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 



 

64 

 

 

Gambar 4. 28 Halaman Tambah Admin 

 

Gambar 4. 29 Notifikasi Error Halaman Tambah Admin 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data admin dimana super 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan data admin yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 
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Gambar 4. 30 Halaman Perbaharui Admin 

 

 

Gambar 4. 31 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Admin 
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4.7.2 Mengelola  Tanaman 

Gambar ini menunujukan data tanaman dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai tanaman yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data tanaman baru dan mengubah data tanaman. 

 

Gambar 4. 32 Halaman Data Tanaman 

Gambar ini merupakan halaman menambah tanaman dimana admin akan 

mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi valid 

sistem akan menyimpan data tanaman yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 

 

Gambar 4. 33 Halaman Tambah Tanaman 
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Gambar 4. 34 Notifikasi Error Halaman Tambah Tanaman 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data tanaman dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua 

data yang di isi valid sistem akan menyimpan data tanaman yang 

diperbaharui tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai 

notifikasi error akan dimunculkan oleh sistem 

Gambar 4. 35 Halaman Perbaharui Tanaman 
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Gambar 4. 36 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Tanaman 

4.7.3 Mengelola Jenis Tanaman 

Gambar ini menunujukan data jenis tanaman dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai jenis tanaman yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data jenis tanaman baru dan mengubah data jenis tanaman. 

 

Gambar 4. 37 Halaman Daftar Jenis Tanaman 

Gambar ini merupakan halaman menambah jenis tanaman dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data jenis tanaman yang ditambahkan tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 
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Gambar 4. 38 Halaman Tambah Jenis Tanaman 

 

Gambar 4. 39 Notifikasi Error Halaman Tambah Jenis Tanaman 

Gambar ini  merupakan halaman memperbaharui data jenis tanaman 

dimana admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua 

data yang di isi valid sistem akan menyimpan data jenis tanaman yang 

diperbaharui tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai 

notifikasi error akan dimunculkan oleh sistem.  
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Gambar 4. 40 Halaman Perbaharui Jenis Tanaman 

 

Gambar 4. 41 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Jenis Tanaman 

4.7.4 Mengelola Zona Wilayah 

Gambar ini menunujukan data zona wilayah dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai zona wilayah yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data zona wilayah baru dan mengubah data zona wilayah. 



 

71 

 

 

Gambar 4. 42 Halaman Data Zona Wilayah 

Gambar ini merupakan halaman menambah zona wilayah dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data zona wilayah yang ditambahkan tersebut. Akan 

tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan 

oleh sistem. 

 

Gambar 4. 43 Halaman Tambah Zona Wilayah 
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Gambar 4. 44 Notifikasi Error Tambah Zona Wilayah 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data zona wilayah dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan zona wilayah yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 45 Halaman Perbaharui Zona Wilayah 
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Gambar 4. 46 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Zona Wilayah 

4.7.5 Mengelola  Lahan 

Gambar ini menunujukan data lahan dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai lahan yang ada. Dari halaman ini admin dapat menambahkan 

data lahan baru dan mengubah data lahan. 

 

Gambar 4. 47 Halaman Data Lahan 

Gambar ini merupakan halaman menambah lahan dimana admin akan 

mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi valid 

sistem akan menyimpan data lahan yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 
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Gambar 4. 48 Halaman Tambah Data Lahan 

 

Gambar 4. 49 Notifikasi Error Halaman Tambah Data Lahan 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data lahan dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan lahan yang diperbaharui tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 
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Gambar 4. 50 Halaman Perbaharui Data Lahan 

 

Gambar 4. 51 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Data Lahan 

 

4.7.6 Mengelola  Harga Lahan 

Gambar ini menunujukan data harga lahan dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai harga lahan yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data harga lahan baru dan mengubah data harga lahan. 
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Gambar 4. 52 Halaman Harga Data Lahan 

Gambar ini merupakan halaman menambah harga lahan dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data harga lahan yang ditambahkan tersebut. Akan 

tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan 

oleh sistem. 

 

Gambar 4. 53 Halaman Tambah Data Lahan 
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Gambar 4. 54 Notifikasi Error Halaman Tambah Data Lahan 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data harga lahan dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan harga lahan yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 55 Halaman Perbaharui Harga Lahan 
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Gambar 4. 56 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Harga Lahan 

4.7.7 Mengelola Stok Lahan 

Gambar ini menunujukan data stok lahan dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai stok lahan yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data stok lahan baru dan mengubah data stok lahan. 

 

Gambar 4. 57 Halaman Data Stok Lahan 

Gambar ini merupakan halaman menambah stok lahan dimana admin akan 

mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi valid 

sistem akan menyimpan data stok lahan yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 
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Gambar 4. 58 Halaman Tambah Stok Lahan 

 

Gambar 4. 59 Notifikasi Error Halaman Tambah Stok Lahan 

 

Gambar 4. 60 Notifikasi Error Halaman Tambah Stok Lahan 2 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data stok lahan dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan stok lahan yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 
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Gambar 4. 61 Halaman Perbaharui Stok Lahan 

 

Gambar 4. 62 Notifikasi Error Halaman Perbaharui Stok Lahan 

4.7.8 Mengelola Kategori Lahan 

Gambar ini menunujukan data kategori lahan dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai kategori lahan yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data kategori lahan baru dan mengubah data kategori lahan. 

 

Gambar 4. 63 Halaman Data Kategori Lahan 

Gambar ini merupakan halaman menambah kategori lahan dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 
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valid sistem akan menyimpan data kategori lahan yang ditambahkan tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 64 Halaman Tambah Kategori Lahan 

 

Gambar 4. 65 Notifikasi Error Halaman Tambah Kategori Lahan 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data kategori lahan 

dimana admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua 

data yang di isi valid sistem akan menyimpan kategori lahan yang diperbaharui 

tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 
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Gambar 4. 66 Halaman Perbaharui Kategori Lahan 

 

Gambar 4. 67 Notifikasi Error Perbaharui Kategori Lahan 

4.7.9 Mengelola Potensi Tanaman 

Gambar ini menunujukan data potensi tanaman dimana admin dapat 

melihat informasi mengenai potensi tanaman yang ada. Dari halaman ini admin 

dapat menambahkan data potensi tanaman baru dan mengubah data potensi 

tanaman. 

 

Gambar 4. 68 Halaman Data Potensi Tanaman 
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Gambar 4. 69 Halaman Data Potensi Tanaman 

Gambar ini merupakan halaman menambah potensi tanaman dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan data potensi tanaman yang ditambahkan 

tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 70 Halaman Tambah Potensi Tanaman 
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Gambar 4. 71 Notifikasi Error Tambah Potensi Tanaman 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data potensi tanaman 

dimana admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua 

data yang di isi valid sistem akan menyimpan potensi tanaman yang diperbaharui 

tersebut. Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 72 Halaman Perbaharui Potensi Tanaman 

 

Gambar 4. 73 Notifikasi Error Perbaharui Potensi Tanaman 
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4.7.10 Mengelola Biaya Tanam 

Gambar ini menunujukan data biaya tanam dimana admin dapat melihat 

informasi mengenai biaya tanam yang ada. Dari halaman ini admin dapat 

menambahkan data biaya tanam baru dan mengubah data biaya tanam. 

 

Gambar 4. 74 Halaman Data Biaya Tanam 

Gambar ini merupakan halaman menambah biaya tanam dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data biaya tanam yang ditambahkan tersebut. Akan 

tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan 

oleh sistem. 

 

Gambar 4. 75 Halaman Tambah Biaya Tanam 
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Gambar 4. 76 Notifikasi Error Tambah Biaya Tanam 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data biaya tanam dimana 

admin akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan biaya tanam yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 77 Halaman Perbaharui Biaya Tanam 
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Gambar 4. 78 Notifikasi Error Perbaharui Biaya Tanam 

4.7.11 Mengelola  Agen 

Gambar ini menunujukan data agen dimana admin dapat melihat informasi 

mengenai agen yang ada. Dari halaman ini admin dapat menambahkan data agen 

baru dan mengubah data agen. 

 

Gambar 4. 79 Halaman Data Agen 

Gambar ini merupakan halaman menambah agen dimana admin akan 

mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi valid 

sistem akan menyimpan data agen yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 
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Gambar 4. 80 Halaman Tambah Data Agen 

 

Gambar 4. 81 Notifikasi Error Tambah Data Agen 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data agen dimana admin 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan menyimpan data agen yang diperbaharui tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 
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Gambar 4. 82 Halaman Perbaharui  Data Admin 

 

 

Gambar 4. 83 Notifikasi Error Perbaharui  Data Admin 

4.7.12 Mengelola  Pelanggan 

Gambar ini menunujukan data pelanggan dimana agen dapat melihat informasi 

mengenai pelanggan yang ada. Dari halaman ini agen dapat menambahkan data 

pelanggan baru dan data pelanggan. 
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Gambar 4. 84 Halaman Data Pelanggan 

Gambar ini merupakan halaman menambah pelanggan dimana agen akan 

mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi valid 

sistem akan menyimpan data pelanggan yang ditambahkan tersebut. Akan tetapi, 

apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan oleh 

sistem. 

 

Gambar 4. 85 Halaman Tambah Data Pelanggan 
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Gambar 4. 86 Notifikasi Error Tambah Data Pelanggan 

Gambar ini merupakan halaman memperbaharui data pelanggan dimana 

agen akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang 

di isi valid sistem akan menyimpan data pelanggan yang diperbaharui tersebut. 

Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 87 Halaman Perbaharui Data Pelanggan 
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Gambar 4. 88 Notifikasi Error Perbaharui Data Pelanggan 

Gambar ini menunjukan halaman aktivasi dimana agen dapat 

mengaktifkan pelanggan pertama secara legal/notarial.  

 

Gambar 4. 89 Halaman Aktifasi Pelanggan 

4.7.13 Mengelola Data Pembelian 

Gambar ini merupakan halaman menambah data pembelian dimana agen 

akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data yang di isi 

valid sistem akan mengeluarkan hasil-hasil dari data yang telah diberikan. Akan 

tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan dimunculkan 

oleh sistem. 
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Gambar 4. 90 Halaman Tambah Data Pembelian 

 

Gambar 4. 91 Halaman Tambah Data Pembelian 
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Gambar 4. 92 Notifikasi Error Tambah Data Pembelian 

 

Gambar 4. 93 Hasil Data Pembelian 
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Gambar 4. 94 Hasil Data Pembelian 

4.7.14 Menambah Laporan 

Gambar ini merupakan halaman menambah laporan dimana agen akan 

mengisi data laporan. 

Gambar 4. 95 Halaman Tambah Laporan 

4.7.15 Melihat Laporan 

Gambar ini merupakan halaman laporan dimana agen dan pelanggan  bisa 

melihatnya sesuai dengan transaksinya. 
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Gambar 4. 96 Halaman Laporan Untuk Agen 

 

 

Gambar 4. 97 Halaman Laporan Untuk Pelanggan 

4.7.16 Melihat Stok Lahan 

Gambar ini merupakan halaman stok tanah dimana hanya pelanggan yang 

dapat melihatnya.  

Gambar 4. 98 Halaman Stok Lahan 

4.7.17 Menggubah kata sandi 

 Gambar ini merupakan halaman memperbaharui kata sandi dimana 

pengguna akan mengisi data untuk nantinya dilakukan verifikasi, jika semua data 

yang di isi valid sistem akan menyimpan kata sandi yang diperbaharui tersebut. 
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Akan tetapi, apabila terdapat data yang tidak sesuai notifikasi error akan 

dimunculkan oleh sistem. 

 

Gambar 4. 99 Halaman Mengubah Kata Sandi 

 

Gambar 4. 100 Notifikasi Error Mengubah Kata Sandi 

4.7.18 Melihat Data Pembelian 

Gambar ini merupakan halaman data pembelian dimana hanya pelanggan 

dan agen yang dapat melihatnya untuk agen: 
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Gambar 4. 101 Halaman  Pembelian 

Untuk Pelanggan  

 

Gambar 4. 102 Halaman Data Pembelian 

4.7.19 Melihat Dashboard 

Gambar ini merupakan halaman dashboard dimana setiap pengguna 

bisa melihatnya. 
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Gambar 4. 103 Halaman Dashboard 1 

 

 

Gambar 4. 104 Halaman Dashboard 2  

 

  


