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ABSTRACT 
 
Background of this research is asymetric-information between farming 
commodity customers and producers in Central Java, Indonesia. 
Uncompleted information make them have difficulty to make 
decissions with efficient and fullfill their needs. They needs  marketing 
information system application based on internet to solve that 
problems. Information systems are systems involved in the gathering, 
processing, distribution and use of information and as such support 
the decissions making. Implementation of this system using computer 
technology and based on internet with PHP module. Its main use is to 
enable access to the Internet, so the system can be easily accessed 
by client every where. 
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PENDAHULUAN 
Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2005 mencanangkan 

program yang disebut dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
(RPPK). Program tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan kemampuan dan 
meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional. Revitalisasi juga 
dimaksudkan untuk menggalang komitmen dan kerjasama seluruh stakeholders 
dan mengubah paradigma pola pikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya 
urusan bercocok tanam, namun mempunyai multi fungsi yaitu sebagai sumber 
kehidupan; pemasok sandang, pangan, papan; konservasi alam; penghasil bio-
farmaka; dan penghasil bio-energi. Oleh karena itu usaha pertanian harus 
terintegrasi dengan pengembangan industrinya baik industri hulu maupun industri 
hilir. 

Sebagian besar dari rencana dan program revitalisasi pertanian terkait erat 
dengan pengembangan subsistem pemasaran hasil pertanian. Pemasaran 
merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha pertanian, sehingga 
pengembangan pemasaran harus selalu dilakukan sejalan dengan pengembangan 
usaha produksi. Seperti usaha industri pada umumnya, sistem usaha produksi 
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pertanian atau agribisnis dimulai dengan salah satu kegiatan pemasaran yaitu Riset 
Pasar. Dari kegiatan riset pasar dihasilkan informasi pasar yaitu antara lain berupa 
potensi pasar dan harga. Sub sistem selanjutnya adalah perencanaan produksi 
pertanian,  seperti penentuan pola tanam atau penentuan luas tanam untuk 
tanaman semusim. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas 
harga produk yang bersangkutan tetap berada pada tingkat harga yang wajar 
berdasarkan keseimbangan kebutuhan dan pasokan atas produk yang 
bersangkutan. Sub sistem selanjutnya adalah kegiatan pemasaran yang meliputi 
promosi, penjualan dan diakhiri dengan distribusi.  

Dalam hubungan tersebut maka Direktorat Jenderal Pengolahan dan 
Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen PHPP) Departemen Pertanian dalam Pedoman 
Umum Pelaksanaan Program dan Anggaran Kinerja PPHP Tahun 2006/2007 
merumuskan beberapa kebijakan dalam pengembangan pasar yang antara lain 
adalah meningkatkan pelayanan informasi pasar serta mengembangkan 
infrastruktur sistem pemasaran yang efektif. Tersedianya informasi pasar yang 
cepat, tepat sasaran dan waktu, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, akan 
mempermudah para pelaku pasar baik produsen maupun konsumen untuk 
mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan kestabilan pasar itu sendiri. 

Dilatarbelakangi pentingnya informasi pasar yang akurat dan up to date 
bagi para pelaku pasar itulah, penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem 
Informasi Pemasaran Hasil Pertanian Jawa Tengah Online Berbasis Web ini 
dilakukan. Sistem ini akan dikembangkan sebagai sebuah sistem yang terpadu, 
yang mengintegrasikan informasi pasar komoditas hasil pertanian dari seluruh 
kabupaten di Jawa Tengah. Penelitian ini juga diharapkan akan menghasilkan 
sebuah sistem yang mampu memperkuat jaringan informasi pasar komoditas hasil 
pertanian, menyediakan informasi secara cepat, tepat sasaran, akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik untuk petani, pedagang, pembeli maupun pemerintah 
atau pihak-pihak lain yang terkait dengan kebijaksanaan pasar komoditas hasil-
hasil pertanian.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Menghasilkan rancangan 
Sistem Informasi Pemasaran Hasil Pertanian Propinsi Jawa Tengah dengan 
menggunakan pendekatan pemodelan UML (Unified Modelling Language); (2) 
Menerapkan rancangan tersebut ke dalam sebuah program.  Penelitian ini juga 
diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : (1) Program yang sudah dibuat 
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pertanian disebuah daerah 
dan kisaran harga hasil buminya; (2) Rancangan sistem yang disusun dapat 
digunakan sebagai model pengembangan sistem informasi yang berbasis web.  

METODOLOGI 
Penelitian dilakukan di Universitas Kristen Satya Wacana, dengan 

pengambilan data dilakukan di beberapa daerah di Sragen dan Klaten.  Metode 
pengembangan aplikasi mengacu pada pendekatan berorientasi objek 
menggunakan pemodelan UML (Unified Modelling Language).  Berdasarkan 
komponen proses metode UML terbagi menjadi 6 fase yaitu (Utomo, 2003): (1) 
Pemodelan Bisnis yaitu mengidentifikasi kemampuan sistem yang diinginkan serta 
mengidentifikasi kebutuhan pengguna akan Sistem Informasi Akuntansi yang 
diinginkan; (2) Tahap Requirements (Kebutuhan) yaitu mengidentifikasi kebutuhan 
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fungsional dan kebutuhan non fungsional di dalam program; (3) Analisis dan 
Perancangan yaitu menguraikan rancangan untuk merealisasikan sistem; (4) 
Implementasi yaitu tahap pembuatan program Sistem informasi Akuntansi sesuai 
dengan rancangan yang telah dihasilkan sebelumnya; (5) Pengujian yaitu 
melakukan verifikasi sistem secara keseluruhan; (6) Penyerahan yaitu 
menyerahkan program dan dokumentasi program ke pengguna serta mengadakan 
training pengguna. 

Secara umum langkah dan target penelitian dapat digambarkan pada 
diagram sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Langkah dan Target Penelitian 

 
SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 

Pada dasarnya Sistem Informasi merupakan suatu sistem yang dibuat oleh 
manusia yang terdiri dari komponen-komponen untuk mencapai suatu tujuan yaitu 
menyajikan informasi yang tepat waktu, akurat dan relevan bagi penggunanya. 
Sistem Informasi di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan 
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan laporan-laporan yang diperlukan 
bagi pihak-pihak luar yang terkait  (Wahyono, 2003). 

Sistem Informasi terdiri dari beberapa blok komponen yang menyusunnya, 
yaitu blok input, model, output, teknologi, database dang blok kontrol. Blok 
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komponen-komponen tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2 (Jogiyanto, 
2002). 

 
Gambar 2.  Blok Komponen Sistem Informasi 

Blok masukan dalam sebuah sistem informasi tersebut meliputi metode-
metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, dapat berupa 
dokumen-dokumen dasar. Blok Model terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan 
model matematik yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu. Blok 
keluaran berupa data-data keluaran seperti dokumen output dan informasi yang 
berkualitas. Blok teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, 
menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta 
membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Blok teknologi ini 
merupakan komponen bantu yang memperlancar proses pengolahan yang terjadi 
dalam sistem. Blok Basis Data merupakan kumpulan data yang berhubungan satu 
dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. Sementara yang terakhir yaitu blok kendali yang meliputi 
masalah pengendalian terhadap operasional sistem yang berfungsi mencegah dan 
menangani kesalahan/kegagalan sistem. 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, Sistem Informasi 
menggunakan komputer dalam penerapannya, sehingga disebut sebagai Sistem 
Informasi Berbasis Komputer. Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan 
sebuah sistem yang terintegrasi, yang memanfaatkan perangkat keras dan 
perangkat lunak komputer, prosedur dan basis data yang bertujuan untuk 
menyediakan informasi yang mendukung operasi, manajemen dan fungsi 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi (Sklar, 2003). 

Sistem Informasi Berbasis Web merupakan salah satu pengembangan 
sistem informasi berbasis komputer yang dibangun di atas infrastruktur teknologi 
internet, yang memungkinkan informasi tersebut diakses dari jarak jauh secara 
online dan menghubungkan banyak pemakai dari banyak lokasi yang terpisah 
(Wahana, 2003). Penggunaan sistem berbasis web juga merupakan salah satu 
alternatif yang tepat dan efektif untuk melakukan kegiatan penyebaran informasi 
karena : (1) informasi pada Internet bisa diakses 24 jam dalam sehari, (2) biaya 
murah dan bahkan gratis, (3) desain situs yang interaktif dan menarik, (4) 
kemudahan akses informasi dan melakukan transaksi, (5) kemudahan membangun 
relasi dengan pelanggan, (6) materi dapat di up-date dengan mudah dan (6) 
pengguna internet telah merambah ke segala penjuru (Wahyono, 2003). 
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Gambar di bawah ini menunjukkan model arsitektur sistem informasi 
berbasis web. 

  
Gambar 3. Arsitektur sistem berbasis web 

Sistem Informasi Berbasis Web membutuhkan minimal sebuah server yang 
digunakan sebagai pusat data yang bisa diakses oleh semua komputer yang 
terhubung padanya baik secara langsung maupun tidak langsung. Supaya sebuah 
komputer bisa menjadi server untuk internet, maka di dalam server tersebut harus 
diisi dengan perangkat lunak sistem operasi server, perangkat lunak web server 
dan database server (Kristianto, 2005). Dengan sistem operasi server, perangkat 
lunak web server dan database server, maka sebuah komputer server bisa dibuat 
sebagai server internet yang menyediakan data dan informasi yang bisa diakses 
oleh semua komputer yang terhubung kepadanya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemodelan Bisnis Dan Analisa Kebutuhan 
Pemodelan Bisnis yaitu mengidentifikasi kemampuan sistem yang 

diinginkan serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna.  Diharapkan sistem mampu 
untuk melakukan pencarian informasi yang ada dan tersimpan di komputer lokal 
maupun di jaringan yang terhubung dengan komputer lokal.  Sistem ini dapat 
digunakan untuk stand alone dengan maksud tidak terhubung dengan jaringan dan 
hanya untuk mengatur data hasil pertanian di lokal area.  Tetapi juga tidak menutup 
kemungkinan untuk dihubungkan dengan jaringan komputer, dengan tujuan 
mendapatkan informasi di lain tempat. Melihat proses-proses yang terjadi didalam 
Sistem Informasi ini, maka dapat dilihat kebutuhan informasi yang diperlukan oleh 
banyak pihak. Kebutuhan informasi itu antara lain informasi mengenai daftar harga 
bahan hasil pertanian baik di area lokal maupun diluar area lokal.  Dengan 
menggunakan fasilitas pencarian barang di jaringan, user dapat melakukan 
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perbandingan harga barang.  Dari sisi pemerintah dapat dilakukan pengawasan 
terhadap harga yang ada, baik harga tingkat petani, tingkat pengumpul, tingkat 
grosir dan tingkat konsumen. 

Desain Sistem 
Sistem yang akan dibangun ini mengutamakan sisi jaringan komputer, 

diharapkan sistem yang dibuat ini akan dapat berkomunikasi dengan komputer 
didaerah lain tentu saja yang terhubung dengan jaringan luas(internet), sehingga 
dapat dipantau oleh pihak yang berwenang dan dapat menjadi nilai ukur dalam 
mengadakan transaksi bagi para pedagang dalam hal ini pihak koperasi.  Desain 
dari sistem ini dibuat sesederhana mungkin dengan tujuan user yang diberi tugas 
untuk menangani sistem ini dapat dengan mudah beradaptasi menggunakan 
sistem ini. 

Diagram Use case dan Actor digunakan untuk menggambarkan ruang 
lingkup dari sistem yang sedang dibangun. Use case terdiri dari semua yang ada 
didalam sistem; dan actor terdiri dari semua yang ada diluar dari sistem.  

 
Gambar 4.  Use Case SI Pemasaran Hasil Bumi 

Dari diagram use case diatas dapat dilihat ada 3 user yang akan 
menggunakan aplikasi ini.  User Administrator memiliki hak dan kewajiban untuk 
mengelola system informasi ini, sedangkan user Manajemen Data, hanya 
diperbolehkan untuk melihat dan mengedit data yang sudah ada dan mencari data 
yang ada. Dan user biasa hanya diijinkan untuk melihat dan mencari data barang 
yang diinginkan.   
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Initial Statechart Pengguna 
Initial Statechart adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

posisi/kondisi awal (start state), proses-proses (dapat berupa menu-menu yang 
akan dipilih, atau proses yang terjadi) sampai ke posisi/kondisi akhir (final state). 

Administrator  
Untuk masuk ke area administrator, seorang user harus memiliki username 

dan password, dan tentu saja memiliki lingkup akses administrator.  Jika benar dan 
user tersebut terdaftar dalam lingkup akses administrator maka user ini dapat 
masuk ke semua menu, menu yang paling utama adalah menu Control Panel, yang 
memiliki 6 macam fungsi yaitu registrasi user, lihat user, registrasi server, server 
list, konfigurasi server lokal dan kategori barang untuk menambah kategori 
baru,mengubah dan menghapus kategori barang yanga sudah ada. Adapun 
statechart dari administrator adalah sebagai berikut : 

Registrasi User

Menambah user baru 
yang akan 

menggunakan fasilitas 
Sistem Informasi.

SISTEM INFORMASI PEMASARAN HASIL PERTANIAN JAWA TENGAH ONLINE

Lihat Daftar User

Melihat daftar user yang 
berhak menggunakan 

Sistem Informasi 
beserta hak aksesnya.

Registrasi Server

Menambah server baru 
yang akan bergabung 

dengan Sistem 
Informasi ini.

Lihat Daftar Server

Melihat daftar server 
yang tergabung dalam 

Sistem Informasi 
beserta alamatnya.

Konfigurasi Server Lokal

Mengkonfigurasi server 
lokal jika akan 

dipindahkan ke 
komputer lain.

Kategori Barang

Mengedit, menambah 
atau menghapus data 
kategori dari barang 

yang ada dalam daftar.

Login Logout

 
Gambar 5.  Statechart untuk Administrator 

User Biasa 
User dalam hal ini adalah user biasa, atau dapat disebut pengunjung 

website tentu saja untuk mencari informasi mengenai hasil pertanian.  Diberikan 
dua model pencarian, yaitu pencarian di lokal server dan pencarian di network. 
Berikut ini statechart dari user : 
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Gambar 6.  Statechart untuk User 

 

Desain Database 
Berikut ini adalah desain tabel yang diperlukan untuk menampung data 

yang ada : 

 
Gambar 7.  Desain Database 

Tabel Data_Barang digunakan untuk menampung semua data tentang 
hasil pertanian dan jenisnya. Tabel Kategori akan menampung kategori dari barang 
hasil pertanian. Tabel Data_User digunakan untuk menampung data hak akses dari 
pengguna atau user. Tabel Data_Server digunakan untuk menampung 
menampung data dan alamat IP dari server yang akan dihubungkan dengan 
komputer induk. Tabel ID_Server digunakan untuk menampung nama dan alamat 
fisik dari server.  
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Interface Aplikasi 
Gambar di bawah menunjukkan halaman awal dari Sistem Informasi 

Pemasaran Hasil Pertanian Jawa Tengah ONLINE. Halaman ini merupakan 
halaman awal dari Sistem Informasi yang dirancang. Memang tidak banyak yang 
ditampilakan pada halaman muka.  Yang ditampilakan hanya menu berada 
dibagian kiri dari sitem informasi dan bagian kanan sebagi tempat menampilkan 
informasi.  

 
Gambar 8. Halaman Awal dari Sistem Informasi  

Menu-menu yang tertera disamping kiri halaman web sudah 
dikelompokkan sesuai dengan fungsi dan user yang bersangkutan.  Untuk meng-
update data diperlukan hak akses manajemen data.  Untuk masuk ke control panel 
diperlukan hak akses administrator.  Jika ingin masuk ke area masing-masing user, 
untuk administrator dan manajemen data harus memasukkan username dan 
password yang sesuai dengan areanya masing-masing. Jika username dan 
password salah maka user yang bersangkutan tidak akan dapat masuk ke dalam 
area kerjanya. User biasa dapat memanfaatkan fitur User Application untuk melihat 
dan mencari data barang sesuai keinginan. 

 Sedangkan gambar 9 digunakan untuk mengatur user yang boleh 
mengakses data barang, baik untuk melakukan perubahan dan penambahan. 
Fasilitas untuk mengubah dan menambah server juga disertakan, yang nantinya 
akan mengatur hubungan antar komputer untuk membentuk sebuah jaringan. 
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Gambar 9. Halaman Administrator 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Dengan adanya Sistem informasi yang dibuat ini, diharapkan dapat 

membantu  pemerintah, dalam hal ini  untuk mengetahui harga kisaran barang hasil 
pertanian yang berlaku dipasaran, dan untuk para pengguna (Tingkat Grosir, 
Tingkat Konsumen, Tingkat Petani, Tingkat Pengumpul) dapat mengetahui harga 
dan dapat digunakan untuk perbandingan. 

Beberapa saran dalam penerapan ataupun pengembangan web sistem  
Informasi Pemasaran Hasil Pertanian Jawa Tengah ONLINE adalah bahwa web ini 
dirancang untuk dikembangkan lagi, bisa dipadupadankan dengan teknologi mobile 
(Handphone). Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang akurat diharapkan 
masing-masing pihak dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung 
jawab. 
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