
BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan Proyek Akhir berlangsung selama 3 bulan dilaksanakan di 

Bidang Sekretariat Sub Bagian Penyusunan Program Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur.  

Berikut ini detail pelaksanaan Proyek Akhir : 

Tanggal : 1 Februari 2016 – 4 Mei 2016 

Bagian  : Bidang Sekretariat Sub Bagian Penyusunan Program 

Tempat : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 

Alamat  : Jalan Gayung Kebonsari 173, Surabaya. 

Peserta  : Niken Adam 

NIM  : 13.39015.0010 

Jurusan : DIII Komputerisasi Perkantoran dan Kesekretariatan 

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya 

Berikut ini adalah rincian kegiatan yang dilakukan selama Proyek Akhir 

berlangsung di Bidang Sekretariat Sub bagian Penyusunan Program Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

  



Tabel 4.1 Daftar kegiatan Proyek Akhir 

No Kegiatan 

1 Merekapitulasi dana anggaran, dana hibah bantuan sosial, dan usulan 

program kabupaten/kota 

2 Menghitung honor dan jam lembur pegawai sub-bagian Penyusunan 

Program 

3 Melapor pembayaran pajak secara online pada Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur 

4 Memesan tiket kereta api untuk perjalanan dinas 

5 Mengolah data ketahanan pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa 

Timur 

6 Mengolah data PUPM (Pelaksanaan Usaha Pangan Masyarakat) Provinsi 

Jawa Timur 

7 Mengikuti rapat PUPM (Pelaksanaan Usaha Pangan Masyarakat) sebagai 

notulen dan operator 

8 Sebagai panitia pertemuan Pelaksanaan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) 

se-Jawa Timur untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Toko Tani 

Indonesia (TTI) beserta pendamping TTI di Hotel Utami 

 

4.2 Metode Penulisan 

Metode penulisan yang digunakan untuk menyelesaikan laporan Proyek 

Akhir pada Bidang Sekretariat Sub bagian Penyusunan Program Badan Ketahanan 

Pangan Provinsi Jawa Timur adalah: 

a. Studi Observasi yaitu dengan pengamatan dan mempelajari secara langsung di 

sub bagian Penyusunan Program bidang Sekretariat Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur; 

b. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan pembimbing pada 

tempat pelaksanaan Proyek Akhir di sub-bagian Penyusunan Program bidang 

Sekretariat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur; 



c. Mencari informasi di Perpustakaan yaitu dengan mencari dan membaca 

literatur dan buku – buku yang mendukung penyelesaian laporan Proyek Akhir 

yang tersedia di Perpustakaan; 

d. Penyusunan Laporan yaitu setelah melakukan kegiatan Proyek Akhir. Penulis 

menyusun laporan Proyek Akhir yang menjadi prasyarat dalam menyelesaikan 

mata kuliah Proyek Akhir; 

e. Konsultasi (Bimbingan) yaitu dengan mengajukan laporan secara bertahap 

kepada dosen pembimbing atas hasil laporan Proyek Akhir yang telah 

dilaksanakan di sub-bagian Penyusunan Program bidang Sekretariat Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 

 

4.3 Sub-Bagian Penyusunan Program Bidang Sekretariat Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 

Tugas utama sub-bagian Penyusunan Program bidang Sekretariat Badan 

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan koordinasi 

penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan, melaksanakan 

monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana kegiatan. 

Tugas-tugas lain yang dilaksanakan pada sub bagian Penyusunan Program 

seperti pada Tabel 4.1 antara lain merekapitulasi kegiatan hibah bantuan sosial, 

dana anggaran, usulan program kabupaten / kota, dan lain-lain; menghitung gaji 

dan honor kerja untuk sub bagian Penyusunan Program; melaporkan pajak; 

mengolah data ketahanan pangan; dan mengadakan rapat Pengembangan Usaha 

Pangan Masyarakat (PUPM). 

Mengolah data ketahanan pangan dilakukan dalam tahunan dan dibuat 



dalam bentuk suatu laporan. Dalam penyusunan laporan data ketahanan pangan 

tahun ini adalah data ketahanan pangan yang telah diperoleh pada tahun 

sebelumnya. Adapun materi tentang data ketahanan pangan telah dijelaskan pada 

sub bab 3.5 dan cara pengolahan data ketahanan pangan akan dijelaskan pada sub 

bab 4.3.1. 

Melaporkan pajak dilakukan secara online di alamat djponline.pajak.go.id 

setiap bulannya. Pajak yang dilaporkan yakni pajak penghasilan pasal 21 dan jenis 

setorannya adalah 402 - PNS/TNI/Pejabat Negara. Setelah pajak itu dilaporkan 

secara online, akan ada kode billing seperti pada Gambar 9 yang harus dicetak 

untuk dibawa dan dibayarkan ke kantor pajak. 

Merekapitulasi kegiatan hibah bantuan sosial, dana anggaran, usulan 

program kabupaten / kota, dan lain-lain. Kumpulan kegiatan tersebut akan dipecah 

berdasarkan nama kabupaten/kota di Microsoft Excel guna untuk mempermudah 

rekapitulasi seperti contoh pada Gambar 10. 

Menghitung gaji dan honor kerja untuk subbag Penyusunan Program 

dilakukan setiap bulan. Adapun untuk jam lembur terhitung setelah 2 jam kerja 

normal pada hari Senin sampai Jumat. Jumlah potongan dihitung apabila terdapat 

keterlambatan, tidak masuk kerja (kecuali Dinas Luar), tidak ikut senam pada hari 

Jumat. Tingginya gaji pokok dan potongan tergantung pada jabatan (eselon atau 

staf) tiap-tiap golongan (I, II, III, atau IV). 

Mengadakan rapat kegiatan PUPM (Pengembangan Usaha Pangan 

Masyarakat). Mempersiapkan materi sebagai bahan rapat dan berkas-berkas 

perjanjian PUPM. Adapun model, tujuan, dan sasaran pembentukan PUPM dapat 

dilihat pada sub-bab 3.6.1 dan pengolahan data PUPM beserta isi dari 



berkas-berkas perjanjian PUPM akan dijelaskan pada sub-bab 4.3.2. 

 

4.3.1 Pengolahan Data Ketahanan Pangan Pada Badan Ketahanan Pangan 

Provinsi Jawa Timur 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data ketahanan pangan 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, mencari informasi data terlebih dahulu dari pihak 

bersangkutan yang selanjutnya diolah di Sub Bagian Penyusunan Program. 

Pihak yang bersangkutan tersebut antara lain : 

a) BPS Jawa Timur: Data produksi dan konsumsi penduduk Provinsi Jawa 

Timur, data geografis Provinsi Jawa Timur, dan data penduduk Provinsi 

Jawa Timur. 

b) 4 Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 

• Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan: data kondisi pangan, 

data ketersediaan dan cadangan pangan. 

• Bidang Distribusi Pangan: data harga pangan. 

• Bidang Kewaspadaan Pangan: data kerawanan dan keamanan 

pangan. 

• Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan: data Pola 

Pangan Harapan (PPH). 

c) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan 

• Data Penyuluhan. 

 



2. Menginput data, setelah data tersebut diperoleh, maka data yang mulanya 

masih dalam pengelompokan kabupaten/kota, akan dijumlahkan secara 

keseluruhan kemudian dientrikan ke dalam tabel. Dalam data ketahanan 

pangan terdiri dari data pangan, pola pangan harapan, skor pola pangan 

ideal, dan harga pangan tingkat produsen: 

a) Data pangan – didapat dari bidang Ketersediaan dan Cadangan 

Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Badan 

Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 

• Komoditi: terdapat 12 jenis komoditi antara lain beras, jagung, 

kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, daging, telur, susu, 

ikan, dan gula. 

• Data produksi: merupakan total produksi pangan yang dipanen 

dari lahan wilayah Jawa Timur pada masing-masing komoditi 

dalam kurun waktu 1 tahun. 

• Data ketersediaan: merupakan total ketersediaan pangan dari 

masing-masing komoditi dalam kurun waktu 1 tahun. 

• Data konsumsi: merupakan total produksi yang dikonsumsi oleh 

masyarakat Jawa Timur dari masing-masing komoditi dalam 

kurun waktu 1 tahun. 

• Surplus / defisit 

Surplus adalah situasi dimana tingkat ketersediaan pangan lebih 

besar daripada total kebutuhan dalam kurun waktu tertentu 

sedangkan defisit adalah situasi dimana tingkat ketersediaan 



pangan lebih besar daripada total kebutuhan dalam kurun waktu 

tertentu. 

b) Pola Pangan Harapan (PPH). 

• Kelompok pangan: terdiri dari padi-padian, umbi-umbian, pangan 

hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, 

kacang-kacangan, gula, dan sayur dan buah; 

• Kalori: merupakan jumlah kalori dari tiap-tiap kelompok pangan; 

• Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE): merupakan kalori 

kelompok pangan dibagi dengan nilai AKE (2000 KKal/hari) 

dikalikan 100; 

• Skor AKE: merupakan skor yang didapat dari bobot kelompok 

pangan dikalikan dengan persentase AKE; 

• Skor Maksimal: merupakan sasaran maksimal dari skor PPH yang 

ditentukan secara nasional dengan total PPH tidak lebih besar dari 

100%; 

• Skor PPH: merupakan skor terendah yang diambil dari skor AKE 

dan Skor Maksimal, skor PPH tidak boleh melebihi skor 

maksimal. 

c) Skor Pola Pangan Ideal: Perbandingan antara Skor PPH Provinsi Jawa 

Timur, dan dengan Skor PPH Nasional apakah sudah tercapai Skor 

PPH ideal. 

d) Harga Pangan Tingkat Produsen – didapat dari bidang Distribusi 

Pangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. 



• Komoditi - terdiri dari 8 komoditi antara lain gabah kering panen 

tingkat petani, gabah kering giling, beras medium, beras premium, 

jagung tingkat petani, kedelai tingkat petani, bawang merah, dan 

cabe merah; 

• Satuan - harga dihitung per kilogram (Rp/kg); 

• Harga pangan – pendataan harga komoditi setiap bulan 

(Januari-Desember) dalam setahun sebelumnya. 

3. Pengolahan data 

Setelah data berupa angka diinputkan di tabel Microsoft Excel, kemudian 

data tersebut disalin ke dokumen Microsoft Word untuk dijelaskan secara 

rinci. 

4. Hasil / Analisis Data 

a) Pertumbuhan ketersediaan pangan 5 tahun terakhir; 

b) Pertumbuhan ketersediaan energi dan protein 5 tahun terakhir; 

c) Penyusunan sasaran ketersediaan pangan tahun ini; 

d) Perkiraan ketersediaan dan konsumsi pangan tahun ini; 

e) Realisasi pengadaan pangan; 

f) Rata-rata konsumsi pangan tingkat rumah tangga penduduk jawa 

timur per-tahun (perkapita perhari); 

g) Pertumbuhan konsumsi pangan Jawa Timur 5 tahun terakhir; 

h) Skor Pola Pangan Ideal; 

i) Indikator penyebab Kerentanan Pangan. 

5. Penyajian Data 



Data yang telah diolah, akan disajikan berupa grafik. Jenis grafik yang 

biasanya digunakan untuk data pangan adalah grafik batang. 

A. Data Pangan 

Data pangan terdiri atas komoditi, produksi, ketersediaan, dan 

surplus/defisit. Komoditi pada data pangan terdiri dari 12 macam antara lain beras, 

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, daging, telur, susu, ikan, 

dan gula. Data pangan yang dapat diinputkan secara manual yaitu komoditi, 

produksi, dan keterseediaan. Adapun surplus/defisit harus berdasarkan selisih dari 

total ketersediaan dengan total konsumsi. Dalam menentukan surplus/defisit 

pangan dapat menggunakan rumus (1) sebagai berikut : 

Surplus defisit = Σ Ketersediaan − Σ Konsumsi  (1) 

Keterangan : Surplus maupun defisit didapat dari total ketersediaan (dikurangi) 

dengan total konsumsi. Jika hasilnya negatif berarti ketersediaan pangan 

mengalami defisit.  

Data pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (I) (2016) 



Gambar 4.1 Tabel data pangan tahun 2015 

 
B. Pertumbuhan Pangan 

Setelah memperoleh data pangan seperti pada Gambar 4.1, maka data 

tersebut dianalisis berdasarkan 5 tahun sebelumnya. Adapun data yang perlu 

dianalisis pertumbuhannya yaitu data ketersediaan, data konsumsi, dan data 

surplus/defisit.  

 

B.1 Pertumbuhan Ketersediaan 

Dalam menganalisa pertumbuhan ketersediaan pangan 5 tahun sebelumnya 

diperlukan juga menghitung persentase pertumbuhan ketersediaan pangan tahun 

sekarang dengan tahun sebelumnya. Dalam menghitung persentase pertumbuhan 

yaitu dengan menggunakan rumus (2) sebagai berikut : 

Σ Ketersediaan Th （N）− Σ Ketersediaan Th （N − 1）
Σ Ketersediaan Th N − 1 × 100% 

(2) 

Keterangan : Data ketersediaan tahun ini (dikurangi) data ketersediaan tahun 

sebelumnya kemudian (dibagi) dengan data ketersediaan tahun sebelumnya dan 

selanjutnya (dikalikan) 100%.  

Contoh penerapan rumus (2) untuk menghitung dalam periode 2014-2015 

seperti pada rumus (3) sebagai berikut : 

Σ Ketersediaan 2015 − Σ Ketersediaan 2014
Σ Ketersediaan 2014 x 100% 

(3) 

Keterangan : Data ketersediaan 2015 (dikurangi) data ketersediaan 2014 

kemudian (dibagi) dengan data ketersediaan tahun 2014 dan selanjutnya 



(dikalikan) 100%. 

Dalam menganalisa pertumbuhan ketersediaan tahun 2015, diperlukan data 

pangan dalam jangka 5 tahun sebelumnya. Berikut ini adalah pertumbuhan pangan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.2. 
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B.2 Pertumbuhan Konsumsi 

Dalam menganalisa pertumbuhan konsumsi tahun 2011-2015, diperlukan 

data pangan dalam jangka 5 tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan konsumsi dari 5 tahun terakhir. Berikut 

ini adalah pertumbuhan pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (I) (2016) 

 Gambar 4.3 Tabel pertumbuhan konsumsi pangan tahun 2011-2015 

 

B.3 Pertumbuhan Surplus 

Dalam menganalisa pertumbuhan surplus tahun 2011-2015, diperlukan data 

pangan dalam jangka 5 tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan dari selisih antara ketersediaan dengan 

konsumsi dari 5 tahun terakhir. Pertumbuhan surplus pangan Provinsi Jawa Timur 

tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Tabel Pertumbuhan Surplus Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 

 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (I) (2016) 

 Gambar 4.4 Tabel pertumbuhan surplus pangan tahun 2011-2015 

 

C. Pembuatan Aplikasi Userform Dengan Visual Basic for Applications 

Dalam mempercepat proses penginputan data, maka dibutuhkan aplikasi 

untuk input data. Proses penginputan dilakukan di Microsoft Excel dan aplikasi 

yang dibuat dari pemanfaatan fungsi Visual Basic for Applications (VBA). Dalam 

pemanfaatan aplikasi VBA untuk penginputan data, maka dibuatlah form input 

data, form login, dan form menu. 

 

C.1 Pembuatan Form Input Data 

Fungsi form input data selain untuk mempercepat penginputan data, juga 

untuk membuat data yang diinputkan dapat akurat sehingga meminimalkan 

kesalahan input data yang terjadi. Untuk bisa menjalankan form, macro juga harus 

diaktifkan. Maka terlebih dahulu yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan 

fungsi macro seperti pada Gambar 4.5. 
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Cara Mengaktifkan Macro pada Microsoft Excel 

 

Gambar 4.5 Mengaktifkan Macro pada Microsoft Excel 

Keterangan Gambar 4.5: 

1. Klik Developer; 

2. Macro security; 

3. Macro setting; 

4. Pilih “Enable all macro (not recommended; potentially dangerous code can 

run)”, pilihan ini akan membuat macro aktif dan berjalan secara otomatis 

ketika saat pertama kali dokumen Microsoft Excel dibuka; 

5. Klik OK. 

Untuk tahap awal, membuat tabel terlebih dahulu sebagai tempat 

penginputan data lewat form dan data tersebut langsung masuk di dalam tabel 

yang telah dibuat. Karena total komoditi pada data pangan sejumlah 12, maka 

daftar yang dibuat sejumlah 12 pula. Contoh tabel pengentrian data pangan dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 
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Tabel Input Data Pangan 

 

Gambar 4.6 Membuat tabel untuk Entry data 

Setelah tabel selesai dibuat, maka mulai membuat form sederhana dengan 

cara membuka VBA untuk membuat userform seperti pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Langkah awal membuat userform 

Keterangan Gambar 4.7: 

1. Klik Visual Basic 

2. Setelah tampil lembar kerja VBA, pilih tab insert 

3. Klik userform untuk membuat form. 

Menggunakan fungsi toolbox untuk membuat form dan hanya perlu membuat 
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isi form sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dalam data pangan ini, data yang 

dibutuhkan antara lain yakni komoditi, produksi, ketersediaan, dan konsumsi. 

Adapun surplus/defisit merupakan selisih dari jumlah ketersediaan dan jumlah 

konsumsi, dimana tidak perlu dimasukan ke dalam form namun tetap akan muncul 

pada Gambar 4.6. Contoh form yang berhasil dibuat seperti pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Tampilan userform input data selesai dibuat 

Pada setiap Combo Box, Text Box, dan Command Button untuk diberikan 

nama inisial ataupun nama singkatan untuk mempermudah dalam menyusun kode 

VBA. Cara mengganti nama tersebut yaitu pada kotak dialog properties yang 

biasanya terletak pada posisi kiri bawah yang ada pada Gambar 4.8 yang akan 

diperjelas pada Gambar 4.9. 

 

Kotak Dialog Properties pada Userform 
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Gambar 4.9 Tampilan properties pada userform 

Seperti kolom properties sebelah kiri bawah pada Gambar 4.8, untuk nama 

Combo Box dan Text Box yang berfungsi sebagai tempat input data. Klik 

masing-masing Combo Box, Text Box maupun Command Button, seperti contoh 

ketika klik pada bagian kolom komoditi, properties akan muncul seperti pada 

Gambar 4.9. Kemudian nama tersebut diubah menjadi Ckom (dengan maksud 

Combo Box Komoditi) seperti pada Gambar 4.9 bagian yang dilingkari. Adapun 

penggantian nama pada kolom produksi, ketersediaan, dan konsumsi dapat 

dilakukan hal yang sama seperti pada contoh penamaan kolom komoditi. 

Berikut nama kolom teks dan tombol untuk pembuatan form data pangan: 

1. Kolom Komoditi diberi nama Ckom (Combo Box komoditi); 

2. Kolom Produksi diberi nama tpro (Text Box produksi); 

3. Kolom Ketersediaan diberi nama tket (Text Box ketersediaan); 

4. Kolom Konsumsi diberi nama tkon (Text Box konsumsi); 

5. Tombol Input diberi nama Cinput (Command Button input); 

6. Tombol Keluar diberi nama Cbatal (Command Button batal). 

Cara untuk membuat aplikasi bisa dijalankan, maka diharuskan untuk 
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memasukan kode VBA pada setiap Combo Box, Text Box, maupun Command 

Button yang telah dibuat seperti pada Gambar 4.8 dengan cara mengklik 2 kali 

pada Combo Box, Text Box, maupun Command Button yang akan diberikan kode. 

Kode VBA tidaklah case-sensitive, itu artinya bebas menggunakan huruf 

besar/kecil, asalkan perlu mencermati dalam penggunaan spasi dan tanda baca. 

Setelah selesai mengetikan kode VBA, ketika menekan tombol Enter maka 

penulisan kode VBA yang diketikan akan secara otomatis mengikuti default 

penulisan kode VBA.  

Data yang dibutuhkan pada form data pangan antara lain komoditi, produksi, 

ketersediaan, konsumsi, dan surplus defisit. 

1. Data Komoditi – nama komoditi yang akan dientrikan antara lain beras, 

jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, daging, telur, susu, ikan, 

dan gula. Maka dari itulah jenis toolbox yang sesuai digunakan adalah Combo 

Box. Berikut kode VBA dapat dilihat pada Gambar 2. 

2. Data Produksi – data produksi akan dientrikan dengan format hanya angka. 

Data tersebut akan diketikan sendiri, maka jenis toolbox yang sesuai dengan 

menggunakan Text Box. Berikut kode VBA dapat dilihat pada Gambar 5. 

3. Data Ketersediaan – data ketersediaan akan dientrikan dengan format hanya 

angka. Data tersebut akan diketikan sendiri, maka jenis toolbox yang sesuai 

dengan menggunakan Text Box. Berikut kode VBA dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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4. Data Konsumsi – data konsumsi akan dientrikan dengan format hanya angka. 

Data tersebut akan diketikan sendiri, maka jenis toolbox yang sesuai dengan 

menggunakan Text Box. Berikut kode VBA dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

C.2 Pembuatan Form Login 

Sama seperti cara membuat form pada pembuatan form input data, namun 

hanya kode VBA yang berbeda. Form ini diberi kode untuk mengunci VBA dalam 

dokumen Microsoft Excel sehingga program Microsoft Excel tidak akan mau jalan 

sebelum username yang diketikan tersebut telah benar. Kecuali apabila 

menonaktifkan kembali VBA Microsoft Excel seperti pada Gambar 4.5 dapat 

memilih selain “Enable all macro (not recommended; potentially dangerous code 

can run)”, pilihan selain itu akan membuat macro tidak lagi aktif ketika saat 

pertama kali dokumen Microsoft Excel dibuka. 

Dalam membuat form login hanya tinggal mengulangi langkah pada 

Gambar 4.7 langkah kedua dan ketiga. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan 

form login seperti pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Form Login pada tampilan awal 

Adapun kode VBA pada tombol “Sign In” dapat dilihat pada Gambar 11 dan 
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kode pada tombol “Cancel” dapat dilihat pada Gambar 12. Untuk menjadikan 

form login ini muncul ketika pertama kali membuka dokumen Microsoft Excel, 

yakni juga dengan menggunakan kode VBA yang dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

C.3 Pembuatan Form Menu 

Setelah Form Login diisi dengan benar, maka ketika di klik akan langsung 

menampilkan Form Menu. Menu tersebut terdiri dari semua sheet yang ada di 

dalam dokumen tersebut. Menu tersebut terdapat 4 tab antara lain, data pangan, 

pertumbuhan ketersediaan, pertumbuhan konsumsi, dan pertumbuhan 

surplus/defisit. 

Dalam membuat form menu, hanya tinggal mengulangi langkah pada 

Gambar 4.7 langkah kedua dan ketiga. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan 

form menu seperti pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Tampilan form Menu 

Keterangan Gambar 4.11: 
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1. Menu tab data pangan (tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 

2017); 

2. Menu tab pertumbuhan ketersediaan (2010-2014, 2011-2015, 2012-2016, 

dan 2013-2017); 

3. Menu tab pertumbuhan konsumsi (2010-2014, 2011-2015, 2012-2016, dan 

2013-2017); 

4. Menu tab pertumbuhan surplus (2010-2014, 2011-2015, 2012-2016, dan 

2013-2017). 

Adapun salah satu contoh kode VBA pada tab data pangan tahun 2015 untuk 

berpindah ke sheet data pangan tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 9. Untuk 

tab-tab yang lainnya dapat menyesuaikan dengan nama sheet yang digunakan dan 

kode VBA untuk tombol “Tutup” dapat dilihat pada Gambar 6. Untuk memanggil 

kembali form menu, dapat menggunakan kode VBA seperti pada Gambar 10. 

 

D. Cara Membuat Tombol Pada Lembar Kerja 

Fungsi tombol adalah untuk memanggil kode VBA yang telah dibuat, cara 

ini sama seperti cara untuk assign macro ke dalam shape. Berikut ini 

langkah-langkah pembuatan tombol dapat dilihat pada Gambar 4.12.  
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Langkah-langkah Membuat Tombol di Microsoft Excel 

 

Gambar 4.12 Langkah-langkah pembuatan tombol pada lembar kerja 

Keterangan Gambar 4.12: 

1. Klik tab Insert, 

2. Klik Shapes;  

3. Memilih shape yang akan digunakan; 

4. Membuat shape pada lembar kerja; 

5. Klik kanan shape tersebut, kemudian pilih assign macro; 

6. Memilih macro yang akan ditampilkan; 

7. Klik OK. 

Kini shape telah menjadi tombol, ketika tombol itu diklik maka akan 

memunculkan macro yang telah dipilih pada langkah ketiga Gambar 4.12. 

 



24 
 

 
 

E. Tampilan Lembar Kerja 

 

Gambar 4.13 Tampilan tabel data pangan tahun 2015 

Terdapat 4 buah tombol pada Gambar 4.13 antara lain :  

1. Tombol menu untuk memanggil kembali menu. Maka tidak perlu lagi mencari 

sheet satu per satu. Tampilan form menu seperti pada Gambar 4.11. 

2. Tombol input untuk memanggil form input data. Berikut ini adalah tampilan 

form input data dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Tampilan form input data pangan tahun 2015 
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3. Tombol grafik untuk membuat grafik secara otomatis apabila semua komoditi 

di dalam tabel telah terisi. Untuk kode VBA pembuatan grafik dapat dilihat 

pada Gambar 8. Berikut ini adalah tampilan grafik data pangan tahun 2015 

dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

Grafik Data Pangan Tahun 2015 

 

Gambar 4.15 Tampilan grafik data pangan tahun 2015 

4. Duplikat untuk menghapus salah satu data dengan nama komoditi yang sama 

sehingga hanya menyisakan 1 data dengan nama tertentu saja. 
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Keterangan Gambar 4.16:  

1. Kolom (A) berisi kabupaten/kota yang mengajukan bantuan TTI; 

2. Kolom (B) berisi nama Gapoktan dimana tiap kabupaten/kota disediakan 2 

Gapoktan saja; 

3. Kolom (C) berisi Nama ketua Gapoktan; 

4. Kolom (D) berisi Alamat Gapoktan (desa dan kecamatan); 

5. Kolom (E) berisi Nomor telepon ketua Gapoktan; 

6. Kolom (F) berisi nomor KTP ketua Gapoktan; 

7. Kolom (G) berisi nomor rekening atas nama Gapoktan dan tidak 

diperkenankan dengan rekening atas nama pribadi; 

8. Kolom (H) berisi nama pendamping; 

9. Kolom (I) berisi alamat pendamping; 

10. Kolom (J) berisi nomor telepon pendamping; 

11. Kolom (K) berisi nama TTI (tiap Gapoktan ada 2 TTI); 

12. Kolom (L) berisi alamat lengkap TTI (terdiri dari nama jalan, desa, 

kecamatan, dan kabupaten); 

13. Kolom (M) berisi nama pemilik tiap TTI; 

14. Kolom (N) berisi nomor KTP pemilik TTI. 

Jumlah Gapoktan yang mengajukan bantuan TTI berdasarkan nama 

kabupaten/kota, antara lain:  

1. Kabupaten Madiun (2) 

2. Kabupaten Nganjuk (2) 

3. Kabupaten Jombang (4) 

4. Kabupaten Sumenep (4)  

5. Kabupaten Ponorogo (4) 

6. Kabupaten Bondowoso (3) 

7. Kabupaten Gresik (3) 

8. Kabupaten Kediri (1) 
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9. Kabupaten Lamongan (5) 

10. Kabupaten Lumajang (2) 

11. Kabupaten Magetan (2) 

12. Kabupaten Malang (4) 

13. Kabupaten Pasuruan (2) 

14. Kabupaten Probolinggo (3) 

15. Kabupaten Sidoarjo (3) 

16. Kabupaten Situbondo (3) 

17. Kabupaten Tulungagung (5) 

18. Kabupaten Pamekasan (1) 

19. Kabupaten Jember (2) 

20. Kabupaten Banyuwangi (2) 

21. Kabupaten Bangkalan (3) 

22. Kabupaten Mojokerto (1) 

23. Kabupaten Ngawi (1) 

24. Kota Madiun (6) 

Total keseluruhan terdapat 23 kabupaten dan 1 kota, 68 Gapoktan dengan 136 TTI 

yang diusulkan. 

Setelah seluruh data PUPM terisi lengkap, data tersebut akan dimasukkan ke 

dalam Berkas perjanjian PUPM yang akan diserahkan pada rapat PUPM di Hotel 

Utami. Cara memasukkan data tersebut yaitu dengan menggunakan cara Mail 

Merge dengan tujuan lebih menghemat waktu dan lembar kerja pada Microsoft 

Word tidak terlalu banyak sehingga dalam melakukan pengecekan kembali bisa 

dilakukan dengan teliti. 

Berkas-berkas yang harus disiapkan pada rapat persiapan PUPM di Hotel 

Utami antara lain : 

i. Berkas 1 - Berita Acara Serah Terima Dana Pemerintah 

Berisi mengenai pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (pihak kesatu) terhadap 

ketua Gapoktan (pihak kedua) atas penerimaan dana bantuan pemerintah. 

Kemudian ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua di atas materai.  
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ii. Berkas 2 - Pakta Integritas Gapoktan 

Berisi mengenai komitmen dalam mematuhi aturan dan menjalankan 

seluruh tugas yang disebutkan, jika melanggar maka akan mendapatkan 

konsekuensi/sanksi oleh pihak yang berwajib. Ditandatangani oleh saksi dan 

ketua Gapoktan sebagai pembuat pernyataan di atas materai. 

iii. Berkas 3 - Perjanjian Kerja sama 

Dibuat oleh pejabat pembuat komitmen Badan Ketahanan Pangan Provinsi 

Jawa Timur sebagai pihak kesatu dengan Gapoktan sebagai pihak kedua.dan 

ditandatangani oleh pihak kesatu dan pihak kedua di atas materai. 

iv. Berkas 4 - Surat Perjanjian Kerja sama Usaha 

Berisi mengenai pihak-pihak yang bersepakat untuk mengadakan perjanjian 

kerja sama usaha dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 

dalam berkas ini. Ditandatangani oleh Ketua Gapoktan sebagai pihak kesatu 

dan pemilik TTI sebagai pihak kedua di atas materai. 
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