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ABSTRAK 

 

AYOPANEN merupakan aplikasi yang bergerak di bidang pertanian. 

Aplikasi ini dibentuk karena termotivasi dari himbauan menteri perdagangan 

tentang masyarakat yang diharapkan sebagai off taker untuk mengganti peran 

tengkulak dan bekerjasama dengan petani. Di samping itu, tenaga kerja di sektor 

pertanian, peternakan dan nelayan masih kesulitan meningkatkan produktivitas 

usahanya lantaran terkendala faktor permodalan. Sulitnya akses kepada modal 

menyebabkan produk sejak ditanam sudah diambil oleh tengkulak. Sehingga saat 

panen dilakukan yang menentukan harga jual adalah tengkulak. 

Solusi yang akan diberikan adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat 

membantu petani mendapatkan modal dari para investor untuk mengelola pertanian 

dengan metode investasi akad As-Salam, dimana produk yang diperjualbelikan 

belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di awal 

dengan ciri-ciri kualitas produk yang jelas sedangkan penyerahan produk akan 

dilakukan di kemudian hari. Proses yang ada pada aplikasi yaitu pengelolaan 

produk untuk petani, pembelian investasi oleh investor, dokumen perjanjian As-

Salam, progress tracking, validasi oleh admin, dan laporan transaksi. 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi ini dapat membantu investor 

menemukan produk pertanian yang ingin diberikan investasi dengan ciri-ciri 

kualitas produk yang jelas. Aplikasi dapat membantu petani mendapatkan pinjaman 

modal tanpa harus membayar bunga pinjaman, dan dapat memberikan laporan 

berupa laporan investasi berhasil, investasi gagal, dan produk terfavorit. 

 

Keywords: Akad As-Salam, Ayopanen, Investasi Syariah, Website  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan nasional masih 

menghadapi sejumlah tantangan. Di sisi lain, tenaga kerja di sektor pertanian, 

peternakan dan nelayan masih kesulitan meningkatkan produktivitas usahanya 

lantaran terkendala faktor permodalan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, 

2018 menyebut mata rantai pemodalan yang ada di sektor pertanian maupun 

perdagangan banyak dikuasai oleh tengkulak atau pengepul. Hal itu 

diungkapkannya dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2018 yang 

digelar oleh Kadin Indonesia, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2018). 

Langkanya akses kepada modal menyebabkan sejak ditanam sudah diambil 

tengkulak. Sehingga saat panen yang menentukan harga jual adalah tengkulak. 

Enggar mengatakan untuk menggantikan peran tengkulak, perbankan harus hadir 

dalam memberikan subsidi baik bagi petani maupun pedagang. Tetapi kenyataanya, 

kredit usaha tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 

yang selama ini berjalan telah tercermin belum optimal. Menteri perdagangan 

mendata bahwa total kredit ke pertanian baru 20 persen untuk mikro pertanian. 

Selain perbankan, Enggartiasto menambahkan, peranan pengusaha dalam negeri 

dan masyarakat umum diharapkan sebagai off taker dan masuk untuk mengganti 

peran tengkulak, membentuk kerja sama kemitraan dengan petani. Sektor pertanian 

yang harus dibantu meliputi semua sektor pertanian, baik petani pemilik lahan, 

buruh tani, petani sawah, petani kebun dan petani ladang. 
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Himbauan menteri perdagangan tersebut, memotivasi berdirinya startup 

AYOPANEN. Startup ini ini bergerak di bidang pertanian yang dibuat pada tahun 

2018. Dalam aplikasi AYOPANEN ini, petani yang tidak memiliki lahan dan modal 

bisa menyalurkan jasanya di aplikasi ini dan investor yang mempunyai dana untuk 

investasi namun tidak memiliki lahan dan kemampuan bertani dapat menyalurkan 

dana investasi kepada petani melalui aplikasi AYOPANEN untuk membantu 

pertumbuhan ekonomi. Aplikasi AYOPANEN memiliki beberapa pesaing 

diantaranya sebagai berikut. 

Tabel 1. 1. Komparasi pesaing AYOPANEN 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa aplikasi AYOPANEN memiliki 

keunggulan diantara aplikasi yang lainnya, seperti terdapat sertifikat jual beli as-

salam, terdapat tanaman cabai sebagai produk investasi, dan terdapat fitur jual beli 

produk hasil pertanian. 

Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu aplikasi ini belum memiliki fitur 

investasi pertanian untuk membantu pemodalan petani. Target konsumen 

AYOPANEN adalah semua investor yang memiliki dana dan bersedia membantu 

petani. Sedangkan petani yang diberi pemodalan adalah semua petani yang 

membutuhkan. Petani yang akan diberi modal, harus memberikan surat keterangan 

dari Kepala Desa dan Koperasi Unit Desa atau Ketua Kelompok Tani, atau Ketua 

Nama 

Startup

Crowd 

Investment

Progress 

Tracking

Sertifikat 

Jual beli As-

Salam

Tanaman 

Cabai

Investasi 

perunit

Investasi 

Perproyek
Jual Beli

iGrow

Crowde

Tanifund

MyFarm

Ayopanen

Ket : ● Ada ○ Tidak ada
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Gabungan Kelompok Tani(GAPOKTAN). Pengelolaan pemodalan dan Investasi 

AYOPANEN akan dikelola secara syariah dengan menggunakan konsep Jual Beli 

As-Salam. 

Oleh karena itu, tujuan tugas akhir ini adalah merancang bangun aplikasi 

pengelolaan investasi berbasis syariah menggunakan akad jual beli As-Salam yang 

mampu membantu petani mendapatkan modal dari investor yang bekerja sama 

dengan AYOPANEN berdasarkan akad As-Salam yang telah disepakati, petani 

dapat menyerahkan produk kepada investor setelah panen berhasil dan juga dapat 

mengembalikan modal apabila terjadi kegagalan akad As-Salam. Investor yang 

telah berinvestasi dapat mengelola dan melihat proses dari pekerjaan petani, 

investor juga mendapatkan produk pertanian dengan harga grosir. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

dalam tugas akhir ini adalah “Bagaimana membangun aplikasi AYOPANEN untuk 

pengelolaan investasi pertanian berbasis syariah?” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, ruang lingkup penelitian hanya akan dibatasi 

pada: 

1. Aplikasi pengelolaan investasi berbasis web dengan menggunakan PHP 

dan MySQL 

2. Tim pengembang sekaligus adalah pemilik startup. 
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3. Data yang digunakan untuk aplikasi AYOPANEN dalam Tugas Akhir ini 

berasal dari daerah Sidoarjo 

4. Hasil pertanian yang digunakan untuk data dalam Tugas Akhir ini hanya 

tanaman cabai. 

5. Aplikasi tidak mencakup proses kegiatan transaksi penjualan 

6. Aplikasi belum mencakup security system 

7. Aplikasi yang dibuat memiliki proses investasi As-Salam,  progress 

tracking, dan laporan investasi 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari tugas akhir ini yaitu membangun aplikasi AYOPANEN untuk 

pengelolaan investasi pertanian berbasis syariah dengan menggunakan akad jual 

beli As-Salam yang dapat membantu investor dan petani dalam proses pengelolaan 

lahan pertanian. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi aplikasi: ikut serta dalam social responsibility, berkontribusi terhadap 

Riset Industri Nasional, dan menjadi sumber pendapatan aplikasi. 

2. Bagi petani: mendapat modal untuk lahannya, mendapat keuntungan, 

meningkatkan suplai bahan makanan, dan meningkatkan kualitas produk 

pertanian. 



5 

 

 

 

3. Bagi investor: dapat ikut serta dalam social responsibility, menciptakan 

pebisnis baru dalam sektor pertanian, mendapat produk hasil pertanian yang 

telah diinvestasi, mendapatkan profit dari hasil pertanian yang dijual. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini akan dijabarkan dalam 

setiap bab dengan pembagian sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan yang berisi tentang 

penjelasan singkat pada masing-masing bab. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai berbagai macam teori yang mendukung dalam 

pembuatan Aplikasi AYOPANEN Untuk Pengelolaan Investasi Pertanian Berbasis 

Syariah. 

BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini membahas mengenai analisis dan perancangan sistem yang berisi 

penjelasan dari timbulnya masalah beserta penyelesaiannya dan berisi perancangan 

Usecase Business, Activity Diagram, Usecase System, Flow Of Event, Sequence 

Diagram, Class Diagram, Statechart Diagram, Component Diagram, Deployment 

Diagram serta Rancangan Pengujian dan Evaluasi Sistem.  

BAB IV : Implementasi dan Evaluasi Sistem 

 Bab ini membahas tentang kebutuhan sistem, pembuatan program, langkah-

langkah implementasi, penggunaan sistem dalam proses bisnis serta pengujian 
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sistem untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan evaluasi 

sistem berisi validasi dan uji coba sistem agar terhindar dari error dan berjalan 

sesuai yang diharapkan. 

BAB V : Penutup 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penggunaan aplikasi dan 

saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sistem Informasi 

Menurut (Gellinas & Dull, 2012), Sistem merupakan seperangkat elemen 

yang saling bergantung yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Dimana 

sistem harus memiliki organisasi, hubungan timbal balik, integrasi dan tujuan 

pokok. Sedangkan informasi merupakan data yang disajikan dalam suatu bentuk 

yang berguna terhadap aktifitas pengambilan keputusan. Ada beberapa karakteristik 

informasi yang berkualitas, yaitu: 

a. Effectiveness: berkaitan dengan informasi yang relevan dan berkaitan 

dengan proses bisnis yang di sampaikan dengan tepat waktu, benar, 

konsisten dan dapat digunakan. 

b. Efficiency: informasi yang berkaitan melalui penyediaan informasi secara 

optimal terhadap penggunaan sumber daya. 

c. Confidentiality: karakteristik informasi yang berkaitan dengan keakuratan 

dan kelengkapan informasi serta validitas nya sesuai dengan nilai-nilai dan 

harapan. 

d. Integrity: karakteristik informasi yang berkaitan dengan perlindungan 

terhadap informasi yang sensitif dari pengungkapan yang tidak sah. 

e. Availability: suatu karakteristik informasi yang berkaitan dengan informasi 

yang tersedia pada saat diperlukan oleh proses bisnis baik sekarang, maupun 
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di masa mendatang, hal ini juga menyangkut perlindungan sumber daya 

yang diperlukan dan kemampuan yang terkait. 

f. Compliance: karakteristik informasi yang berkaitan dengan mematuhi 

peraturan dan perjanjian kontrak dimana proses bisnis merupakan subjek 

nya berupa kriteria bisnis secara internal maupun eksternal. 

g. Reliability: karakteristik informasi yang berkaitan dengan penyediaan 

informasi yang tepat bagi manajemen untuk mengoperasikan entitas dan 

menjalankan tanggung jawab serta tata kelola pemerintahan. 

Sistem informasi menurut (Gellinas & Dull, 2012) adalah sistem yang di 

buat secara umum berdasarkan seperangkat komputer dan komponen manual yang 

dapat dikumpulkan, disimpan dan diolah untuk menyediakan output kepada user. 

 

2.2. Startup 

Startup merupakan perusahaan berbasis teknologi informasi yang 

menyediakan jasa atau produk mereka melalui offline atau online, disebutkan juga 

bahwa berkembangnya keadaan jaman sekarang startup lebih dikenal dengan 

perusahaan kecil yang memiliki hosting dan domain berupa website atau blog. 

(Arjanti & Mosal, 2012) 

 

2.3. Website 

Website adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan 

sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada 

jaringan internet (Sibero, 2011). Cara mengakses website yaitu dengan 

menggunakan perangkat lunak yang disebut web browser. Web browser adalah 
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aplikasi yang menjalankan perintah dan skrip berbasis HTML dengan 

menggunakan web engine. Beberapa contoh web browser yang popular saat ini 

adalah Google Chrome, Mozilla Firefox dan Opera. Terdapat 2 jenis website yaitu: 

1. Website statis 

Merupakan website yang bersifat tidak mudah diubah isinya oleh pengguna. 

Untuk melakukan perubahan konten, user harus melakukan perubahan dengan 

cara coding pada halaman website atau melakukan perubahan query pada 

database. 

2. Website dinamis 

Merupakan website yang bersifat fleksibel, mudah diubah karena memiliki fitur 

untuk melakukan perubahan konten oleh user secara langsung tanpa harus 

melakukan perubahanan struktur kode website. 

Dapat disimpulkan bahwa website adalah satu atau lebih halaman yang saling 

berhubungan menggunakan jaringan halaman yang dapat menampilkan informasi 

berupa teks, gambar, video, suara, diagram dan tabel pada web browser baik itu 

bersifat statis maupun dinamis. 

 

2.4. Pertanian 

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan 

manusia sebagai respons terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur 

menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju 

pertambahan manusia. Ilmu pertanian adalah kelompok ilmu pengetahuan terapan 

yang mempelajari segala aspek biologis, sosiobudaya dan bisnis yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha manusia dalam rangka meningkatkan pemanfaatan 
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kekayaan alam hayati melalui proses produksi atau usaha ekstraksi selektif, untuk 

memenuhi perkembangan kebutuhan manusia dengan memperhatikan 

keseimbangan ekologi dan kelestarian produktivitas alam. (Nurmala, 2012) 

Menurut farming.id, hasil produk pertanian memiliki sifat yang berbeda 

dengan produk non pertanian. Hasil pertanian dapat dikatakan selalu bergantung 

dengan alam. Secara kualitas, produk industri dapat menghasilkan produk yang 

seragam, namun produk yang dihasilkan pertanian pasti beragam. Misalnya, dalam 

satu pohon mangga tidak akan menghasilkan buah yang memiliki kualitas yang 

sama dan identik. Oleh karena itu, dapat dilakukan standarisasi kualitas produk 

pertanian dengan menggunakan indikator ukuran, bentuk, aroma, kesegaran, 

ataupun warna produk. Jadi, dalam proses pemasaran akan lebih mudah dalam 

menentukan harga. (Farming.id, 2018) 

Penerapan jaminan mutu yang relevan menggunakan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku 

secara nasional. SNI disusun untuk membuat pengertian yang sama tentang istilah 

dan definisi suatu produk pangan, menyeragamkan penamaan atau penyebutan 

produk pangan serta menyiapkan acuan/pedoman istilah dan definisi dalam rangka 

standardisasi dan sertifikasi produksi suatu produk pangan. Adapun syarat mutu 

menurut standar mutu SNI No. 01-4480-1998 adalah sebagai berikut. 



11 

 

 

 

 

Gambar 2. 1. Parameter Mutu Produk Pertanian Menurut SNI 

Lalu syarat mutu menurut standar mutu Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 2. Parameter Mutu Produk Pertanian Menurut IPB 

 

2.5. Akad Jual Beli As-Salam 

Akad as-salam merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi 

mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, 

mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara 
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istilah, as-salam disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau 

menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, 

sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan 

(Fathurrahman, 2013). Karakteristik akad as-salam yaitu: 

1. Harga, spesifikasi, karakteristik, kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan 

aset yang dipesan sudah ditentukan dan disepakati ketika akad terjadi. 

2. Dalam akad ini, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat 

berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai 

dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, maka pembeli boleh 

melakukan khiar yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. 

3. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, 

barang atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati 

dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan 

piutang pembeli dari pihak lain. 

4. Transaksi salam dilakukan karena pembeli berniat memberikan modal kerja 

terlebih dahulu untuk memungkinkan penjual (produsen) memproduksi 

barangnya, barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli 

ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada 

saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. 

Akad as-salam terbagi menjadi 2 yaitu: 

1. Salam, merupakan transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan 

belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di 

awal sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. 
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2. Salam Paralel, artinya melaksanakan dua transaksi bai’ salam yaitu antara 

pemesan dengan penjual dan antara penjual dengan pemasok (supplier) atau 

pihak ketiga lainnya misalkan lembaga keuangan. 

Landasan hukum jual beli as-salam menurut Al-Qur’an: “hai orang-orang 

yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS. Al-Baqarah : 282) 

Syarat jual beli as-salam yaitu: 

1. Mu’qidain. Pembeli dan penjual baligh dan berakal sehat, serta tidak 

dibawah tekanan/paksaan. 

2. Harga. Jelas dan terukur, disetujui kedua pihak, diserahkan tunai ketika 

akad berlangsung. 

3. Muslam fiih. Barang yang dijual belikan dinyatakan jelas jenisnya, sifat-

sifatnya, ukurannya, dan batas waktunya, serta tempat penyerahan 

dinyatakan secara jelas. 

4. Shigat. Ijab dan qabul harus diungkapkan dengan jelas, sejalan dan tidak 

terpisah oleh hal-hal yang dapat mengalihkan keduanya dari maksud akad. 

 

2.6. Investasi 

Investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya 

lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa datang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini 

dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun 

sejumlah deviden di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dari risiko 

yang terkait dengan investasi tersebut. Untuk mencapai suatu efektivitas dan 
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efisiensi dalam keputusan investasi terdapat beberapa tujuan dalam melakukan 

investasi, menurut (Tandelilin, 2010), yaitu: 

1. Mendapatkan kesejahteraan atau kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan 

datang. Seseorang akan berfikir bagaimana untuk dapat meningkatkan taraf 

hidupnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa depan. 

2. Membantu mengurangi tekanan inflasi. 

3. Terciptanya keuntungan dalam investasi yang berkelanjutan. 

4. Penghematan pajak 

Namun investasi pertanian yang dimaksud dalam tugas akhir ini tidak seperti 

investasi pada umumnya yang menginginkan keuntungan. Dalam tugas akhir ini, 

investasi pertanian menggunakan akad jual beli as-salam dimana barang yang 

diperjualbelikan belum ada saat transaksi dilakukan namun ciri-ciri dari barang 

tersebut sudah jelas dan akan menjadi akad yang harus dipenuhi oleh petani, lalu 

investor melakukan pembayaran di awal sedangkan barangnya diberikan di 

kemudian hari dengan ciri-ciri sesuai dengan akad awal. 

 

2.7. Crowdsourcing 

Crowdsourcing terdiri atas dua komponen, yaitu crowd yang berarti 

kerumunan orang, dan sourcing yang berarti sumber daya. Secara lebih spesifik, 

crowdsourcing didefinisikan sebagai suatu aktifitas atau tindakan yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan atau institusi yang mengambil salah satu fungsi pekerjaan 

atau tugas yang seharusnya dilakukan oleh karyawannya menjadi disebarluaskan 

secara terbuka dan bebas untuk orang banyak atau kerumunan yang terkoneksi 

dengan jaringan komputer, dalam hal ini yaitu internet. (Howe, 2009) 
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2.7.1. Crowdfunding 

Crowdfunding adalah suatu inisiatif pengumpulan dana yang diajukan oleh 

individu/tim/organisasi/entitas untuk mewujudkan suatu proyek. Ciri khas dari 

crowdfunding adalah pengumpulan dana bernominal kecil hingga sedang dari 

banyak orang untuk suatu kepentingan yang umumnya menarik hati banyak orang. 

(Ordanini, 2009) 

Penelitian Massolution (2013) dan Deloitte (2013) membagi kategori 

crowdfunding sesuai dengan karakteristik bisnisnya sebagai berikut: 

a. Basis Pinjaman (Consumer Lending atau Lending-based) 

Crowdfunding berbasis pinjaman sangat mirip dengan mekanisme pinjaman 

pada umumnya, dimana individu dapat meminjam uang kepada suatu proyek 

dengan ekspektasi pengembalian. Bentuk-bentuk crowdfunding basis 

pinjaman yang umum adalah: 

1. Perjanjian Pinjaman Tradisional (Traditional Lending Agreement) 

Mekanisme bentuk ini sangat mirip dengan mekanisme institusi 

keuangan dimana perusahaan meminjamkan sejumlah uang (bernominal 

kecil) dengan tingkat bunga yang cukup tinggi bagi debiturnya.  

2. Forgivable Loan 

Dana dikembalikan kepada pemberi pinjaman hanya bila satu dari dua 

kondisi telah terpenuhi: (a) jika dan ketika proyek mulai menghasilkan 

pendapatan atau (b) jika dan ketika proyek mulai memperoleh laba. 

3. Pre-Sales (Pre-Selling atau Pre-Ordering) 

Pencari dana meminta dana sebagai modal untuk memproduksi sesuatu. 

Dana dikembalikan kepada donor dalam bentuk produk akhir yang 
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dijanjikan sesuai dengan nominal dana yang diberikan. Umumnya, 

semakin besar dana yang diberikan, maka semakin banyak atau semakin 

berkualitas produk akhir yang diberikan. 

b. Basis Donasi (Donation-based) 

Crowdfunding ini adalah jenis crowdfunding yang dilandaskan oleh donasi, 

filantropi, dan sponsorship dimana tujuan utamanya adalah mencari 

sumbangan. Dalam jenis ini, para donatur berkontribusi dalam suatu proyek 

tanpa memiliki ekspektasi pengembalian dana yang telah 

dikontribusikannya. 

c. Basis Hadiah (Reward-based) 

Jenis crowdfunding ini sering dioperasikan bersamaan dengan crowdfunding 

basis donasi. Pada jenis ini, jumlah kontribusi yang akan diberikan individu 

telah dipaketkan sesuai dengan hadiah yang akan diberikan. Pemberian 

hadiah ini bervariasi dan umumnya semakin besar sumbangan yang 

diberikan, semakin banyak atau semakin berkualitas hadiah yang diberikan. 

d. Basis Ekuitas (Equity-based) 

Kegiatan crowdfunding basis ekuitas menyerupai investasi ekuitas umum, 

dimana seorang individu memperoleh kepemilikan (ekuitas) pada sebuah 

entitas sebagai imbalan atas dana yang diberikannya. Canada Media Fund 

(2012) menyimpulkan terdapat dua sub-kategori standar dari crowdfunding 

basis ekuitas: 

1. Model Investasi Surat Berharga (Securities Investment Model) 

Pada model ini kontributor membeli kepemilikan pada perusahaan induk 

atau hak pada suatu proyek. 
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2. Model Bagi Hasil (Profit or Revenue-sharing Model) 

Pada model ini kontributor memperoleh bagi-hasil dari pendapatan atau 

laba proyek dan bukan saham pada perusahaan bersangkutan. Model ini 

sering disebut sebagai “Skema Investasi Kolektif” 

Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi (LPMUBTI) yang isinya mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh 

penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna. Sehingga pada 

akhirnya akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, 

serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan 

terorisme, serta stabilitas sistem keuangan. Penyedia jasa layanan pinjaman 

berbasis IT diberi kesempatan oleh OJK untuk melakukan registrasi keanggotaan 

ke OJK dengan syarat wajib menyediakan escrow account dan virtual account di 

perbankan, serta menempatkan data center di dalam negeri. Para pemberi pinjaman 

nantinya akan mengirimkan dana pinjaman ke virtual account tersebut, sedangkan 

escrow account digunakan sebagai rekening bersama dimana penerima pinjaman 

harus mengirimkan kembali dana yang mereka pinjam ke rekening tersebut, untuk 

kemudian disalurkan kepada pemberi pinjaman. 

 

2.8. Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modelling Language adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau 

perangkat lunak yang berparadigma “berorientasi objek”. Pemodelan 

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang 
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kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. 

(Nugroho, 2009) 

Menurut Widodo mengatakan bahwa beberapa literatur menyebutkan UML 

menyediakan sembilan jenis diagram, yang lain menyebutkan delapan karena ada 

beberapa diagram yang digabung, misalnya diagram komunikasi, diagram urutan 

dan diagram pewaktuan digabung menjadi diagram interaksi. Namun demikian 

model-model itu dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu statis atau 

dinamis. (Widodo, 2011) Jenis diagram itu antara lain: 

Tabel 2. 1. Jenis Diagram UML 

No Jenis Diagram Deskripsi 

1 Diagram use-case 

Business (Use-

case Business 

Diagram) 

Bersifat dinamis. Diagram bisnis adalah tipe khusus 

dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari 

suatu proses bisinis.  

 

2 Diagram 

Aktivitas 

(Activity 

Diagram) 

Bersifat dinamis. Diagram aktivitas adalah tipe 

khusus dari diagram status yang memperlihatkan 

aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam 

suatu proses bisinis.  

3 Diagram Use-case 

Sistem (Use-case 

System Diagram) 

Bersifat dinamis. Diagram sistem adalah tipe khusus 

dari diagram status yang memperlihatkan aliran dari 

suatu suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu 

sistem. Diagram ini terutama penting dalam 

pemodelan fungsi-fungsi suatu sistem dan memberi 

tekanan pada aliran kendali antar objek. 

4 Diagram Alur 

(Flow of Even 

Diagram) 

Bersifat statis. Diagram urutan adalah proses yang 

menekankan interaksi antara aktor atau user dalam 

mengoperasikan aplikasi. 
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No Jenis Diagram Deskripsi 

5 Diagram 

Interaksi dan 

Sequence 

(Sequence 

Diagram) 

Bersifat dinamis. Diagram urutan adalah iterasiksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan dalam 

suatu waktu tertentu. 

6 Diagram Kelas 

(Class Diagram) 

Bersifat statis, Diagram ini memperlihatkan 

himpunan kelas-kelas, antarmuka-antarmuka, 

kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. Diagram ini 

umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi 

objek. Meskipun bersifat statis, sering pula diagram 

kelas memuat kelas-kelas aktif. 

7 Diagram 

Statechart 

(Statechart 

Diagram) 

Bersifat dinamis. Diagram status memperlihatkan 

keadaan-keadaan pada sistem, memuat status (state), 

transisi, kejadian serta aktivitas. 

 

8 Diagram 

Komponen 

(Component 

Diagram) 

Bersifat statis. Diagram komponen ini 

memperlihatkan organisasi serta kebergantungan 

sistem/perangkat lunak pada komponen-komponen 

yang telah ada sebelumnya. 

 

9 Diagram 

Deploymen 

(Deployment 

Diagram) 

Bersifat statis. Diagram inimemperlihatkan 

konfigurasi saat aplikasi dijalankan (run-time). 

Memuat simpul-simpul beserta komponen-komponen 

yang di dalamnya. Kesembilan diagram ini tidak 

mutlak harus digunakan dalam pengembangan 

perangkat lunak, semuanya dibuat sesuai kebutuhan. 

Pada UML dimungkinkan kita menggunakan 

diagram-diagram lainnya misalnya data flow 

diagram, entity relationship diagram, dan sebagainya. 
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2.9. SCRUM 

SCRUM adalah sebuah kerangka kerja dimana orang-orang dapat 

menyelesaikan permasalahan kompleks yang senantiasa berubah, dimana pada saat 

bersamaan menghasilkan produk dengan nilai setinggi mungkin secara kreatif dan 

produktif. SCRUM bersifat ringan, mudah dipahami, dan sulit dikuasai. SCRUM 

bukanlah sebuah proses ataupun teknik untuk mengembangkan produk, tetapi ini 

adalah sebuah kerangka kerja dimana di dalamnya kita dapat memasukkan beragam 

proses dan teknik. (Sutherland & Schwaber, 2014) 

Kerangka kerja Scrum terdiri dari Tim Scrum, kegiatan, dan artefak. Setiap 

komponen di dalam kerangka kerja memiliki maksud tertentu dan peran penting 

demi keberhasilan penggunaan Scrum. Kerangka kerja Scrum yaitu: 

1. Tim Scrum, terdiri dari Product Owner, Tim Pengembang dan Scrum Master. 

Tim Scrum mengatur diri mereka sendiri dan berfungsi antar-lintas. 

e. Product Owner, bertanggung-jawab untuk memaksimalkan nilai produk 

dan hasil kerja Tim Pengembang. Product Owner merupakan satu-satunya 

yang bertanggung-jawab untuk mengelola Product Backlog. 

f. Tim Pengembang, dibentuk dan didukung oleh organisasi untuk mengatur 

dan mengelola pekerjaannya secara mandiri. Sinergi yang ada di dalam tim 

akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari Tim Pengembang secara 

keseluruhan. 

g. Scrum Master, bertanggung-jawab untuk memastikan Scrum telah 

dipahami dan dilaksanakan. Scrum Master melakukannya dengan 

memastikan Tim Scrum mengikuti teori, praktik dan aturan main Scrum. 
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2. Kegiatan Scrum, setiap kegiatan di dalam Scrum memiliki batasan waktu, 

yang artinya selalu memiliki durasi maksimum. Kegiatan lainnya dapat diakhiri 

saat tujuan dari kegiatan tersebut telah tercapai, memastikan waktu digunakan 

secukupnya tanpa terbuang sia-sia di sepanjang proses. Sprint terdiri dari: 

a. Sprint Planning, perencanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam 

sprint. Perencanaan ini dibuat secara kolaboratif oleh seluruh anggota Tim 

Scrum. 

b. Daily Scrum, kegiatan dengan batasan waktu maksimum selama 15 menit 

agar Tim Pengembang dapat mensinkronisasikan pekerjaan mereka dan 

membuat perencanaan untuk 24 jam ke depan.  

c. Sprint Review, diadakan di akhir sprint untuk meninjau inkremen dan 

merubah Product Backlog bila diperlukan. Hasil dari Sprint Review adalah 

revisi dari Product Backlog yang mendefinisikan kemungkinan Product 

Backlog untuk Sprint berikutnya. Product Backlog dapat dirubah secara 

keseluruhan sebagai tanggapan atas peluang-peluang baru. 

d. Sprint Retrospective, sebuah kesempatan bagi Tim Scrum untuk meninjau 

dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan yang 

akan dilakukan di sprint berikutnya. Sprint Retrospective dilangsungkan 

setelah Sprint Review selesai dan sebelum Sprint Planning berikutnya. 

3. Artefak Scrum, merepresentasikan pekerjaan atau nilai, bertujuan untuk 

menyediakan transparansi, dan kesempatan untuk peninjauan dan adaptasi. 
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a. Product Backlog, daftar terurut dari setiap hal yang berkemungkinan 

dibutuhkan di dalam produk dan juga merupakan sumber utama dari daftar 

kebutuhan mengenai semua hal yang perlu dilakukan terhadap produk. 

b. Sprint Backlog, sekumpulan item Product Backlog yang telah dipilih untuk 

dikerjakan di sprint, juga di dalamnya rencana untuk mengembangkan 

potongan tambahan produk dan merealisasikan Sprint Goal. Sprint 

Backlog adalah perkiraan mengenai fungsionalitas apa yang akan tersedia 

di Inkremen selanjutnya dan pekerjaan yang perlu dikerjakan agar 

fungsionalitas tersebut menjadi potongan tambahan produk yang “selesai”. 

c. Inkremen (tambahan potongan produk), merupakan gabungan dari semua 

item Produk Backlog yang diselesaikan pada sprint berjalan dan nilai dari 

inkremen sprint sebelumnya. 

2.10. Testing 

Menurut Romeo (2003), testing adalah proses pemantapan kepercayaan 

akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Testing Software 

adalah proses pengoperasian software dalam suatu kondisi yang dikendalikan untuk 

verifikasi, mendeteksi error dan validasi. Verifikasi adalah pengecekan atau 

pengetesan entitas-entitas, termasuk software, untuk pemenuhan dan konsistensi 

dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. 

Validasi yaitu melihat kebenaran sistem apakah proses yang telah ditulliskan sudah 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna.  

Deteksi error adalah testing yang berorientasi untuk membuat kesalahan 

secara intensif untuk menentukan apakah suatu hal tersebut tidak terjadi. Test case 
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merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan pada suatu inisialisasi, masukan, 

kondisi ataupun 52 hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Kegunaan dari test case 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap desain White 

Box Testing. 

2. Untuk melakukan testing kesesuaian suatu komponen terhadap spesifikasi 

Black Box Testing. 

2.10.1. Black Box Testing 

Pengujian black box testing ini dapat dilakukan tanpa pengetahuan detil 

struktur internal sistem atau komponen yang dites (Romeo, 2003). Penggunaan 

black box testing dapat melakukan perekayasaan perangkat lunak dengan 

menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa 

keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. Beberapa kategori error 

yang dapat diketahui dengan menggunakan black box testing yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi yang hilang atau tidak benar 

2. Error dari antarmuka 

3. Error dari struktur data atau akses eksternal database 

4. Error dari kinerja atau tingkah laku 

5. Error dari inisialisasi dan terminasi 
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Dalam laporan tugas akhir ini menggunakan metode SCRUM yang 

mempunyai beberapa tahapan yang berguna dalam menunjang pembuatan laporan 

tugas akhir ini. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu seperti pada gambar 3.1 
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Gambar 3. 1. Kerangka Kerja SCRUM 
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Tahapan scrum dimulai dari wawancara terhadap pihak AYOPANEN, 

identifikasi masalah, model bisnis dengan menggunakan usecase business diagram 

dan activity diagram. Lalu pada tahapan product backlog melakukan analisis 

kebutuhan, identifikasi fitur, dan sprint backlog. Kemudian pada tahapan sprint 

mengidentifikasi sprint planning, sprint (n), perancangan seperti usecase system, 

flow of event, sequence diagram, class diagram, statechart diagram, component 

diagram, deployment diagram, dan desain test case. Tim Scrum yang terlibat dalam 

pengembangan sistem ini adalah: 

1. Product owner  : Tim AYOPANEN 

2. Tim pengembang : Maritha Imelda 

3. Scrum master  : Maritha Imelda 

3.1. Customer Requirement 

Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi pada 

saat ini, terdapat beberapa tahapan untuk mengidentifikasi masalah seperti berikut 

ini. 

3.1.1. Hasil Wawancara 

Untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada aplikasi AYOPANEN 

saat ini, maka dilakukan wawancara dengan tim AYOPANEN dan beberapa petani 

di Sidoarjo. Hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 

Tabel 3. 1. Hasil Wawancara 

Narasumber Poin hasil wawancara 

Tim 

Ayopanen 

1. AYOPANEN ingin membantu petani mendapatkan modal 

dengan mudah dari para investor yang tergabung dengan 
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Narasumber Poin hasil wawancara 

AYOPANEN untuk melanjutkan usaha pertanian mereka 

dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian tersebut. 

2. Pendaftaran yang dilakukan AYOPANEN masih 

menggunakan pencatatan manual. 

3. Seluruh laporan transaksi yang ada di AYOPANEN masih 

direkap secara manual. 

4. Keuntungan yang akan diperoleh petani yaitu petani yang 

membutuhkan modal tidak akan kesulitan meminjam uang 

di bank dan membayar bunga dari pinjaman tersebut. 

5. Keuntungan yang diperoleh investor adalah berinvestasi di 

bidang pertanian, mendapatkan produk hasil pertanian 

langsung dari petani 

6. AYOPANEN belum memiliki sistem agar petani dapat 

mengelola produk investasi pertanian milik mereka. 

7. AYOPANEN belum memiliki sistem pengelolaan investasi 

pertanian. 

8. AYOPANEN belum memiliki sistem untuk investor dapat 

mengetahui progress dari investasi miliknya. 

Petani 1. Petani kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank 

2. Terdapat bunga pinjaman yang terus bertambah jika petani 

meminjam uang di bank 

3. Hasil pertanian yang telah dipanen akan dibeli oleh 

pengepul atau langsung dibeli oleh distributor jika ada 

perjanjian sebelumnya 

4. Petani menjualkan produknya sesuai harga yang ditawarkan 

pengepul dan distributor yang biasanya diberi harga rendah  
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3.1.2. Usecase Business Diagram 

Tahapan ini berguna untuk membantu pengembang dalam memahami 

kegiatan bisnis yang terjadi saat ini. Berikut ini adalah langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat usecase business diagram. 

1. Mengidentifikasi usecase 

Dalam usecase business ini terdapat beberapa usecase yang telah diidentifikasi 

yaitu mendaftar, mengelola produk, melakukan investasi, dan laporan transaksi. 

Usecase tersebut dapat dilihat pada gambar 3.2 

 

Gambar 3. 2. Identifikasi Usecase 

2. Mengidentifikasi business actor 

Dalam usecase business ini yang menjadi business actor adalah petani. business 

actor dapat dilihat pada gambar 3.3 

 

Gambar 3. 3. Identifikasi Business Actor 

3. Mengidentifikasi business worker 

Dalam usecase business ini yang menjadi business worker adalah investor dan 

admin. Business worker dapat dilihat pada gambar 3.4 
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Gambar 3. 4. Identifikasi Business Worker 

4. Menggambarkan usecase business diagram 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi saat ini dan 

hubungan antara aktor dengan usecase sehingga dapat digunakan untuk membantu 

pengembang dalam memahami bisnis saat ini seperti pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5. Usecase Business Diagram 

3.1.3. Activity Diagram 

Dalam activity diagram ini adalah proses yang dilakukan oleh aktor untuk 

mengetahui aliran suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu proses bisnis 

yang terjadi saat ini yang didapat dari usecase business diagram. 

1. Mendaftar Petani 

Dalam aktivitas ini petani melakukan pendaftaran sebagai petani Ayopanen 

dengan mengisi formulir pendaftaran yang diberikan oleh admin, lalu admin akan 

melakukan validasi data pendaftaran petani, jika data yang diberikan petani sudah 
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lengkap maka data akan divalidasi, namun jika data yang diberikan tidak lengkap 

maka akan ditolak oleh admin. Diagram aktivitas mendaftar petani dapat dilihat 

pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3. 6. Activity Diagram (Mendaftar Petani) 

2. Mengelola Produk Investasi 

Dalam aktivitas ini, petani yang telah terdaftar di Ayopanen dapat mengajukan 

produk untuk diberi investasi dengan mengisi formulir yang telah diberikan oleh 

admin, lalu petani menyerahkan kembali formulir yang telah diisi ke admin. Admin 

akan melakukan validasi jika data produk sudah lengkap, apabila data produk tidak 

lengkap maka pengajuan akan ditolak. Diagram aktivitas mengelola produk 

investasi dapat dilihat pada gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7. Activity Diagram (Mengelola Produk Investasi) 

 

3. Mendaftar Investor 

Dalam aktivitas ini, investor melakukan pendaftaran ke Ayopanen untuk dapat 

melakukan transaksi pembelian investasi dengan mengisi formulir yang telah 

diberikan oleh admin. Lalu investor menyerahkan kembali formulir yang telah diisi 

ke admin dan admin akan menyimpan data investor tersebut. Diagram aktivitas 

mendaftar investor dapat dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3. 8. Activity Diagram (Mendaftar Investor) 

4. Melakukan Investasi 

Dalam aktivitas ini, investor yang telah terdaftar di Ayopanen mencari produk 

investasi dari data produk yang dimiliki oleh admin, lalu investor memilih produk 

apa yang akan diberikan investasi dan mengisi formulir pembelian investasi. Lalu 

admin akan memberikan kontrak perjanjian investasi, investor menyetujui kontrak 

dan melakukan pembayaran ke admin, lalu admin akan memberikan nota 

pembayaran ke investor dan mencatat data transaksi. Diagram aktivitas melakukan 

investasi dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9. Activity Diagram (Melakukan Investasi) 

5. Laporan Transaksi 

Dalam aktivitas ini, admin memilih data transaksi investasi perbulan dari data 

transaksi yang tersedia, lalu admin akan membuat laporan transaksi perbulan. 

Diagram aktivitas laporan transaksi dapat dilihat pada gambar 3.10. 
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Gambar 3. 10. Activity Diagram (Laporan Transaksi) 

 

 Pada activity diagram terdapat entitas yang digunakan dalam sistem yang 

diperoleh dari objek pada tahap sebelumnya. Ada 4 entitas bisnis yaitu data petani, 

data produk investasi, data investor, dan data transaksi. Entitas bisnis dapat dilihat 

pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11. Business Entity 

3.1.4. Identifikasi Masalah 

Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa petani 

memiliki beberapa permasalahan yaitu, kesusahan mendapat pinjaman modal dari 

bank, mendapat keuntungan yang sedikit dari penjualan produk ke tengkulak, dan 

membutuhkan pinjaman modal untuk melanjutkan usaha pertaniannya. 

AYOPANEN telah membantu petani untuk mendapatkan pinjaman modal berupa 
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investasi yang diberikan oleh para investor AYOPANEN, namun AYOPANEN 

belum memiliki sistem yang dapat membantu pengelolaan investasi tersebut.  

3.1.5. Penentuan Ruang Lingkup 

Dari hasil identifikasi masalah, yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

masalah sistem pengelolaan produk investasi pertanian, proses transaksi investasi 

yang terjadi di AYOPANEN. 

3.1.6. Solusi 

Solusi yang ditawarkan diperoleh setelah melakukan identifikasi masalah 

dan menentukan kebutuhan yang diperlukan sehingga dapat memberikan gambaran 

dari alur kegiatan yang sudah ada. Berikut adalah masalah yang diperoleh setelah 

melakukan identifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat dapat dilihat pada tabel 

3.2. 

Tabel 3. 2. Masalah dan Solusi 

Masalah Solusi 

Belum adanya 

sistem untuk 

membantu 

pengelolaan 

investasi pertanian 

Membuat sistem pengelolaan investasi pertanian yang 

dapat mempermudah proses transaksi investasi dengan 

menggunakan metode Akad Jual Beli As-Salam agar 

investasi dapat berjalan tanpa adanya kerugian di salah satu 

pihak karena terdapat perjanjian akad di awal transaksi. 

 

3.2. Product Backlog 

Dari hasil identifikasi masalah diatas, Product backlog menjabarkan semua 

fitur, fungsi, kebutuhan, penyempurnaan dan perbaikan terhadap produk investasi 

As-Salam yang akan di rilis mendatang. Langkah-langkah yang harus dilakukan 

yaitu sebagai berikut. 
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3.2.1. Identifikasi Pengguna 

Didalam proses ini akan digunakan untuk mengidentifikasi pengguna 

aplikasi AYOPANEN, yaitu: 

Tabel 3. 3. Analisa Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Uraian 

1 Admin Halaman admin digunakan oleh user admin untuk mengelola 

data master dan mendukung transaksi yang ada pada aplikasi 

AYOPANEN. 

2 Investor Halaman investor digunakan oleh user investor untuk 

melakukan pendaftaran dan melakukan transaksi investasi As-

Salam kepada petani. 

3 Petani Halaman petani digunakan oleh user petani untuk melakukan 

pendaftaran dan memberikan informasi mengenai apa yang 

dibutuhkan oleh petani. 

 

3.2.2. Identifikasi Fitur 

Proses identifikasi fitur dilakukan dengan melihat fitur apa saja yang akan 

dikerjakan pada usecase system diagram sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur 

yang akan dikerjakan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3. 4. Identifikasi Fitur 

No. Pekerjaan Uraian 

1 

Membuat 

pendaftaran 

petani 

Fitur pendaftaran petani ini digunakan untuk 

memberikan hak akses pada petani untuk bergabung 

ke dalam aplikasi AYOPANEN dan mendapatkan 

kebutuhan yang diinginkan. 

2 Login petani 
Fitur login ini digunakan petani untuk masuk ke 

dalam aplikasi AYOPANEN dan mengelola transaksi 
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No. Pekerjaan Uraian 

dengan menginputkan username dan password yang 

telah didaftarkan. 

3 
Pengelolaan 

produk investasi 

Fitur ini digunakan oleh petani untuk mengelola 

produk investasi pertanian yang dimiliki  

4 Progress tracking 

Fitur ini digunakan oleh petani untuk memperbarui 

perkembangan proses dari produk investasi yang 

telah dilakukan agar dapat dilihat oleh investor 

5 Login admin 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk masuk ke dalam 

aplikasi AYOPANEN dan mengelola data transaksi 

dengan menginputkan username dan password. 

6 
Membuat 

halaman admin 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data 

transaksi yang terjadi di AYOPANEN 

7 
Validasi oleh 

admin 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk melakukan 

validasi data petani, data produk, data pembayaran, 

dan data pengembalian untuk memastikan bahwa 

data tersebut benar. 

8 Membuat laporan 
Fitur ini digunakan untuk membuat laporan transaksi 

dari investasi As-Salam yang terjadi 

9 

Membuat 

pendaftaran 

investor 

Fitur pendaftaran investor ini digunakan untuk 

investor yang akan melakukan transaksi pada aplikasi 

AYOPANEN dengan mendaftarkan data diri terlebih 

dahulu 

10 Login investor 

Fitur login ini digunakan investor untuk masuk ke 

dalam aplikasi AYOPANEN dengan menginputkan 

username dan password yang telah didaftarkan 

11 
Membuat 

halaman investor 

Fitur ini digunakan investor untuk mengelola 

transaksi investasi As-Salam yang dimiliki 

12 
Membuat 

halaman investasi 

Fitur ini digunakan investor untuk melihat investasi 

As-Salam yang ada di aplikasi AYOPANEN 
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3.3. Sprint Planning 

Sprint planning menampilkan semua pekerjaan yang dibutuhkan untuk 

mencapai Sprint Goal. Dalam menentukan sprint, lama waktu pekerjaan 

disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan tim pengembang. Lama waktu yang 

telah ditetapkan untuk menjadi acuan tim pengembang dalam bekerja dapat dilihat 

pada tabel 3.5. 

Tabel 3. 5. Tahap Kerja Sprint Planning 

No. Detail Pekerjaan 
Jam / 

Hari 

Jumlah 

Hari 

Total 

Jam 

Sprint 

ke- (n) 

1 Membuat pendaftaran petani 7 2 14 

1 
2 Login petani 7 2 14 

3 Pengelolaan produk investasi 7 6 42 

4 Progress tracking 7 3 21 

5 Membuat halaman admin 7 5 35 

2 
6 Login admin 7 2 14 

7 Validasi oleh admin 7 7 49 

8 Membuat laporan 7 5 35 

9 Membuat pendaftaran investor 7 2 14 

3 
10 Login investor 7 2 14 

11 Membuat halaman investor 7 5 35 

12 Membuat halaman investasi 7 3 21 

Total 44 hari 308 jam   

 

3.3.1. IPO Diagram 

Aplikasi AYOPANEN untuk Pengelolaan Investasi Pertanian Berbasis 

Syariah dapat mengelola transaksi investasi dengan menggunakan metode As-

Salam dimana pembayaran dilakukan di awal transaksi dengan ciri-ciri kualitas 

produk yang sudah disepakati jelas dan penyerahan produk dilakukan dikemudian 

hari, sehingga memudahkan petani dan investor melakukan transaksi. Bentuk IPO 

Diagram aplikasi AYOPANEN yang akan dibuat seperti pada gambar 3.12. 
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INPUT PROSES OUTPUT

IPO DIAGRAM APLIKASI PENGELOLAAN INVESTASI PERTANIAN PADA STARTUP 
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G
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D

G

 

Gambar 3. 12. IPO Diagram 
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Berikut ini adalah penjelasan dari IPO Diagram diatas, yaitu: 

1. Kategori Input: 

a. Data admin, merupakan data yang berisi identitas admin AYOPANEN 

berupa nama, username, dan password agar dapat melakukan validasi di 

dalam aplikasi. 

b. Data petani, digunakan untuk mencatat biodata petani yang ingin bergabung 

bersama AYOPANEN untuk dapat mengajukan produk investasi dengan 

memberikan data diri berupa nama, alamat, nomor telepon, nomor dan foto 

KTP, nomor dan foto KK, foto surat nikah, tanggal lahir, dan surat 

kepemilikan lahan. 

c. Data satuan, digunakan untuk mencatat satuan produk pertanian seperti 

kilogram, kwintal, dan ton. 

d. Data kualitas, digunakan untuk mencatat standar kualitas produk pertanian 

berdasarkan IPB dan SNI seperti ukuran berdasarkan panjang, diameter dan 

bobot per buah, warna, bentuk, dan tingkat kematangan. 

e. Data investor, digunakan untuk mencatat biodata investor yang ingin 

mendaftar di AYOPANEN sebagai pemberi dana melalui investasi produk 

pertanian AYOPANEN. 

2. Kategori Proses: 

a. Registrasi petani, merupakan proses pendaftaran yang dilakukan petani 

untuk dapat masuk ke dalam aplikasi dan mengelola produk pertanian 

dengan memasukkan data diri berupa nama, username, password, nomor 

KTP dan mengunggah foto KTP, nomor KK dan mengunggah foto KK, 

mengunggah foto surat nikah, mengunggah foto surat kepemilikan lahan, 
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tanggal lahir, alamat, dan kota. Lalu admin akan melakukan validasi data 

diri petani dengan cara dilakukan pengecekan kesamaan NIK yang 

diinputkan dengan yang ada di foto KTP dan KK, nama istri di surat nikah 

dengan KK, dan surat kepemilikan lahan. Jika NIK sudah pernah 

didaftarkan di aplikasi, maka petani tidak dapat mendaftar lagi dengan 

menggunakan NIK yang sama, jadi petani yang sudah terdaftar hanya harus 

masuk ke aplikasi menggunakan username dan password yang telah 

didaftarkan di aplikasi. 

b. Pengelolaan produk jual, di proses ini petani mengajukan investasi ke 

aplikasi dengan mengisikan keterangan-keterangan produk berupa gambar 

produk, nama produk, satuan produk per proyek (jumlah dan satuan produk 

hasil panen), harga produk per proyek, lokasi pertanian, waktu tanam, durasi 

panen, jumlah proyek, dan kualitas produk yang dijanjikan (warna, ukuran, 

bentuk, tingkat kematangan). 

c. Validasi data produk, dalam proses ini admin melakukan validasi data 

produk yang telah di ajukan oleh petani dengan dilakukan pengecekan 

kelengkapan isi data produk yang telah diinputkan petani seperti gambar 

produk, nama produk, harga produk, satuan produk per proyek, harga 

produk, lokasi pertanian, waktu tanam, durasi panen, jumlah proyek, dan 

kualitas produk yang dijanjikan harus diisi lengkap dan tidak boleh kosong. 

d. Memilih investasi, digunakan oleh investor untuk melihat dan memilih 

produk investasi as-salam yang akan di danai. 
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e. Menghitung jumlah dana, dalam proses ini dilakukan perhitungan jumlah 

dana yang akan diberikan investor. Perhitungan dilakukan dengan cara: 

(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑘 × ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘) + 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛 + 𝑘𝑜𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑘. 

Kode unik digunakan untuk membedakan pembayaran transaksi satu 

dengan yang lainnya agar memudahkan admin dalam melakukan 

pengecekan jumlah pembayaran setiap transaksi. 

f. Pendanaan investasi, dalam proses ini investor melakukan pembayaran 

investasi berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan dan mengunggah bukti 

transfer untuk dilakukan validasi oleh admin dengan melakukan 

pengecekan terhadap kesesuaian jumlah dalam bukti transfer yang di 

unggah petani dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh aplikasi 

g. Menyalurkan dana pada petani, dalam proses ini petani menandatangani 

kontrak perjanjian akad as-salam terlebih dahulu, kemudian admin akan 

memeriksa apakah tanda tangan dan materai sudah tercantum di akad petani, 

setelah itu akan diteruskan ke investor untuk ditandatangani. Setelah 

investor melakukan tanda tangan kontrak, investor mengunggah kembali 

kontrak perjanjian akad ke aplikasi lalu yang terakhir adalah tandatangan 

dari pihak AYOPANEN. Setelah pihak AYOPANEN memberikan tanda 

tangan pada akad dan mengunggah akad ke aplikasi maka akad yang 

dimiliki petani dan investor akan diperbarui dengan akad yang diunggah 

oleh pihak AYOPANEN dan dana investasi akan diberikan ke petani 

melalui transfer ke rekening petani agar petani dapat segera melakukan 

proses produksi.  
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h. Progress tracking, digunakan untuk petani dalam memberikan informasi 

mengenai perkembangan produksi yang dilakukan seperti penanaman, 

perawatan, panen, dan pengembalian produk dengan mengunggah gambar 

dan deskripsi pada setiap proses. Namun pada saat produksi telah mencapai 

panen, petani tidak dapat memperbarui proses pengembalian produk karena 

petani harus menunggu tim survey dari pihak AYOPANEN datang ke lokasi 

pertanian untuk melakukan pengecekan kualitas hasil panen. Setelah 

dilakukan pengecekan kualitas hasil panen oleh pihak AYOPANEN, jika 

kualitas disetujui petani dapat melanjutkan proses dengan mengunggah 

bukti pengiriman dan memasukkan nomor resi, namun jika tidak disetujui 

maka petani tidak dapat mengembalikan produk dan akan dilakukan akad 

ulang / perpanjangan akad. Jika petani tidak mengisi progress tracking sama 

sekali setelah transaksi berjalan, maka transaksi akan dianggap belum di 

proses dan petani dianggap masih mempunyai hutang yang belum dibayar. 

i. Pengecekan kualitas hasil panen, proses ini dilakukan oleh admin ketika 

produk telah dipanen untuk dilakukan pengecekan terhadap kualitas hasil 

panen dimana setelah petani memperbarui progress tracking sampai ke 

proses panen, admin akan melakukan survey ke lokasi panen dan melakukan 

pengecekan apabila kualitas produk hasil panen memiliki tingkat ketepatan 

kualitas diatas 95% dari kualitas produk yang dijanjikan di awal transaksi 

maka akan di validasi, dan akan ditolak jika ketepatan kualitas dibawah 

95%. Jika produk di validasi maka petani dapat melakukan pengembalian 

ke investor dan memperbarui progress tracking agar investor bisa 

memberikan konfirmasi penerimaan jika barang sudah diterima, namun jika 
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produk di tolak oleh admin maka transaksi di anggap gagal dan akan 

dilakukan akad ulang / perpanjangan transaksi dengan menandatangani 

dokumen akad yang baru lagi. Jika produk telah diterima oleh investor maka 

transaksi akan dianggap berhasil dan petani tidak mempunyai hutang 

kepada investor, namun jika produk tidak bisa dikembalikan ke investor 

maka transaksi dianggap gagal dan petani masih memiliki hutang yang 

harus dipenuhi kepada investor. 

j. Dilakukan akad ulang jika tidak sesuai akad as-salam, Proses ini dilakukan 

jika kualitas hasil produk pertanian yang dipanen tidak sesuai dengan akad 

awal atau mengalami gagal panen maka akan dilakukan akad ulang atau 

perpanjangan waktu pengembalian dengan menandatangani kontrak yang 

baru dan dengan waktu tanam yang baru, lalu petani akan melakukan proses 

produksi produk sesuai waktu tanam yang telah dijanjikan pada akad yang 

baru dan petani tetap dianggap mempunyai hutang yang harus dipenuhi 

kepada investor sebelum petani dapat mengembalikan produk yang 

dijanjikan ke investor. 

k. Pembaruan akad, proses ini dilakukan oleh petani dan investor dengan 

menandatangani kontrak perjanjian akad as-salam yang baru dengan waktu 

tanam yang baru. Lalu petani melakukan proses produksi lagi sesuai waktu 

tanam yang dijanjikan pada akad yang baru dan memperbarui progress 

tracking transaksi yang baru. 

l. Pengelolaan laporan, dalam proses ini seluruh laporan AYOPANEN 

dikelola oleh admin untuk mengetahui aktivitas yang telah terjadi di aplikasi 
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3. Kategori Output: 

a. Daftar petani, merupakan detail data petani yang telah terdaftar di aplikasi 

AYOPANEN. Petani yang telah terdaftar dapat melakukan pengelolaan 

produk jual. 

b. Daftar validasi data produk, merupakan detail data produk yang 

membutuhkan validasi dari admin agar dapat tampil di halaman investasi.  

c. Daftar investasi, dalam output ini terdapat daftar produk investasi yang telah 

di validasi oleh admin dan dapat dilihat oleh calon investor untuk memilih 

produk investasi yang tersedia. 

d. Daftar transaksi investasi, merupakan detail transaksi yang telah di bayar 

oleh investor dan menunggu untuk dilakukan proses produksi.  

e. Daftar hasil panen, merupakan output dari hasil pertanian yang telah dipanen 

oleh petani 

f. Daftar pengembalian hasil panen, dalam output ini merupakan daftar produk 

investasi yang telah diserahkan petani kepada investor 

g. Laporan investasi berhasil : Dalam output ini terdapat laporan investasi yang 

berhasil berdasarkan kesesuaian akad as-salam yang diberikan masing-

masing produk investasi 

h. Laporan investasi gagal, output ini berisi laporan investasi yang tidak sesuai 

dengan akad as-salam  

i. Laporan produk terfavorit, dalam output ini terdapat daftar produk yang 

paling banyak diminati investor untuk diberikan investasi 
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3.3.2. Usecase System Diagram Keseluruhan 

Usecase system diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi proses 

dan aktor dari solusi sistem yang dirancang. Berikut ini adalah langkah-langkah 

yang dilakukan untuk membuat usecase system diagram. 

1. Mengidentifikasi usecase 

Identifikasi usecase dilakukan dengan melakukan pemetaan terhadap solusi 

yang dirancang. Usecase yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3. 13. Identifikasi Usecase System Diagram 

2. Mengidentifikasi aktor 

Aktor yang akan menggunakan aplikasi ini dibagi menjadi 3, yaitu admin yang 

dapat melakukan validasi dan membuat laporan, petani yang dapat melakukan 

pengelolaan produk investasi, dan investor yang dapat melakukan pembelian 

investasi. Aktor pada usecase system diagram dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3. 14. Identifikasi Aktor Usecase System Diagram 
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3. Menggambarkan usecase system diagram 

Setelah dilakukan identifikasi terhadap usecase dan aktornya kemudian akan 

digambarkan hubungannya dalam usecase system diagram. Usecase system 

diagram pengelolaan investasi pertanian berbasis syariah pada AYOPANEN dapat 

dilihat pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3. 15. Usecase System Diagram Keseluruhan 

 

3.4. Sprint Backlog 

Sprint backlog adalah hasil dari sprint planning. Sprint backlog ini berisi 

tentang detail pengerjaan dari setiap sprint yang telah ditetapkan di sprint planning. 

3.4.1. Sprint ke-1 

Sprint ke-1 akan mengerjakan fitur nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan waktu 

pengerjaan selama 13 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah petani. 
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3.4.1.1. Usecase System Diagram 

Usecase system pada sprint ke-1 ini terdapat aktor petani yang dapat 

melakukan pendaftaran, login, pengelolaan produk investasi termasuk tambah, 

ubah, dan hapus produk, memperbarui perkembangan produk (progress tracking), 

membuat laporan transaksi dan pendapatan yang dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3. 16. Usecase System Diagram (Sprint 1) 

3.4.1.2. Flow of Event 

Flow of Event merupakan definisi dari aksi yang dilakukan oleh user dan 

respon dari sistem dalam mengakses aplikasi AYOPANEN yang akan dijelaskan 

seperti dibawah ini. 

1. Daftar Petani 

Pada tabel 3.6. merupakan flow of event dari proses pendaftaran petani. 

Tabel 3. 6. Flow of Event Daftar Petani 

Nama Use 

Case  
Daftar petani 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk melakukan 

pendaftaran agar mendapatkan hak akses ke aplikasi 

AYOPANEN 
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Tujuan 
Untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam mengajukan 

investasi 

Prasyarat Melengkapi form yang sudah disediakan didalam aplikasi 

KondisiAkhir 

Sukses 
Petani terdaftar 

KondisiAkhir 

Gagal 
Petani gagal terdaftar 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani membuka halaman pendaftaran petani 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman 

pendaftaran 

petani 

Menampilkan halaman 

pendaftaran petani 

2 

Menginputkan 

data sesuai form 

yang tersedia 

Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan 

tombol daftar 

Aplikasi menyimpan data ke 

dalam database 

Menampilkan pesan: data 

berhasil disimpan 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

data namun 

tidak lengkap 

 Menampilkan pesan : 

Lengkapi data anda 

 

2. Login Petani 

Pada tabel 3.7 adalah flow of event dari proses login petani 

Tabel 3. 7. Flow of Event Login Petani 

Nama Use 

Case 
Login petani 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk melakukan login 

agar mendapatkan hak akses ke aplikasi AYOPANEN 

Tujuan 
Untuk masuk ke dalam aplikasi dan melakukan 

pengelolaan produk investasi 

Prasyarat Sudah terdaftar sebagai petani AYOPANEN 
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KondisiAkhir 

Sukses 
Login berhasil 

KondisiAkhir 

Gagal 
Login gagal 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani membuka halaman login 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman login 

sebagai petani 

Menampilkan halaman 

login sebagai petani 

2 

Menginputkan 

username dan 

password 

Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan 

tombol login 

Aplikasi menampilkan 

pesan: login berhasil 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

username dan 

password salah 

 Menampilkan pesan : data 

anda salah. Kembali ke 

langkah 2 

 

3. Tambah Produk Investasi 

Pada tabel 3.8 adalah flow of event dari proses tambah produk investasi. 

Tabel 3. 8. Flow of Event Tambah Produk Investasi 

Nama Use 

Case  
Tambah produk investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk menambahkan 

produk investasi ke dalam aplikasi 

Tujuan Untuk mengajukan permintaan investasi produk pertanian 

Prasyarat Terdaftar sebagai petani dan sudah login 

KondisiAkhir 

Sukses 
Produk berhasil disimpan ke database produk investasi 

KondisiAkhir 

Gagal 
Produk gagal disimpan 

Aktor Utama Petani 
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Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani membuka halaman tambah produk investasi 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman tambah 

produk investasi 

Menampilkan halaman 

form tambah produk 

investasi 

2 

Menginputkan 

data sesuai form 

yang tersedia 

Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan tombol 

simpan 

Aplikasi menyimpan data 

ke dalam database 

Menampilkan pesan: data 

investasi berhasil disimpan 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

data namun tidak 

lengkap 

 Menampilkan pesan : 

Lengkapi data produk 

dengan benar. Kembali ke 

langkah 2 

 

4. Ubah Produk Investasi 

Pada tabel 3.9 adalah flow of event dari proses ubah produk investasi. 

Tabel 3. 9. Flow of Event Ubah Produk Investasi 

Nama Use 

Case  
Ubah produk investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk melakukan 

pengubahan data produk investasi 

Tujuan Untuk mengubah data produk yang salah 

Prasyarat 
Terdaftar sebagai petani AYOPANEN dan memiliki produk 

investasi 

KondisiAkhir 

Sukses 
Produk berhasil diubah ke database produk investasi 

KondisiAkhir 

Gagal 
Produk gagal diubah 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 
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Pemicu Petani membuka halaman produk investasi 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Memilih 

produk 

investasi yang 

akan diubah 

Menampilkan halaman form 

ubah produk investasi 

2 Mengubah data 
Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan 

tombol simpan 

Aplikasi mengubah data 

dalam database 

Menampilkan pesan: data 

investasi berhasil diubah 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Mengubah data 

namun tidak 

lengkap 

 Menampilkan pesan : 

Lengkapi data produk dengan 

benar. Kembali ke langkah 2 

 

5. Hapus Produk Investasi 

Pada tabel 3.10 adalah flow of event dari proses hapus produk investasi. 

Tabel 3. 10. Flow of Event Hapus Produk Investasi 

Nama Use 

Case  
Hapus produk investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk menghapus produk 

yang ada di dalam aplikasi 

Tujuan Untuk menghapus data produk. 

Prasyarat Terdaftar sebagai petani AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Produk berhasil dihapus 

KondisiAkhir 

Gagal 
Produk gagal dihapus 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani membuka halaman produk investasi 

Alur Utama 

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 
Mengakses halaman 

produk investasi 

Menampilkan halaman 

data produk investasi 
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2 

Memilih produk yang 

akan dihapus  
 

3 

Menekan tombol 

hapus pada produk 

yang diinginkan 

Aplikasi menampilkan 

pesan : data berhasil 

dihapus. 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

- - - 

 

6. Memperbarui Perkembangan Produk (Progress Tracking) 

Pada tabel 3.11 adalah flow of event dari proses memperbarui perkembangan 

produk. 

Tabel 3. 11. Flow of Event Memperbarui Perkembangan Produk 

Nama Use 

Case  
Memperbarui perkembangan produk 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk memperbarui 

informasi transaksi pembelian investor. 

Tujuan 
Untuk memberikan imformasi proses transaksi pada 

investor. 

Prasyarat Terdaftar sebagai petani Ayopanen 

KondisiAkhir 

Sukses 
Status transaksi berhasil diperbarui 

KondisiAkhir 

Gagal 
Status transaksi gagal diperbarui 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani berhasil login ke halaman petani. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses halaman 

petani pada aplikasi 

AYOPANEN 

Menampilkan halaman 

petani 

2 
Menekan tombol 

transaksi 

Menampilkan daftar 

transaksi 
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3 

Memilih transaksi 

yang akan 

diperbarui statusnya 

Menampilkan detail 

transaksi 

4 

Mengunggah 

gambar sesuai 

dengan progressnya 

Aplikasi menampilkan 

pesan : Status transaksi 

berhasil diperbarui 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

- - - 

 

7. Laporan Transaksi Petani 

Pada tabel 3.12 merupakan flow of event dari proses laporan transaksi petani. 

Tabel 3. 12. Flow of Event Laporan Transaksi Petani 

Nama Use 

Case  
Laporan transaksi petani 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk melihat riwayat 

transaksi investasi yang dimiliki 

Tujuan Untuk mendapatkan data transaksi keseluruhan 

Prasyarat Terdaftar sebagai petani AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Laporan berhasil dicetak 

KondisiAkhir 

Gagal 
Laporan tidak tersedia 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani berhasil login ke halaman petani. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman petani 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

petani 

2 
Menekan tombol 

laporan 

Menampilkan jenis laporan 

yang dapat dicetak 
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3 

Memilih jenis 

laporan transaksi 

investasi 

Menampilkan daftar 

transaksi investasi 

4 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan data 

transaksi sesuai periode 

yang dipilih 

 5 
Menekan tombol 

cetak 
Mencetak laporan transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

4.1 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan 

pesan data transaksi tidak 

tersedia 

 

8. Laporan Pendapatan Petani 

Pada tabel 3.13 merupakan flow of event dari proses laporan pendapatan petani. 

Tabel 3. 13. Flow of Event Laporan Pendapatan Petani 

Nama Use 

Case  
Laporan pendapatan petani 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh petani untuk melihat pendapatan 

yang telah didapat 

Tujuan Untuk mendapatkan data pendapatan keseluruhan 

Prasyarat Terdaftar sebagai petani AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Laporan berhasil dicetak 

KondisiAkhir 

Gagal 
Laporan tidak tersedia 

Aktor Utama Petani 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Petani berhasil login ke halaman petani. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman petani 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

petani 

2 
Menekan 

tombol laporan 

Menampilkan jenis laporan 

yang dapat dicetak 
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3 

Memilih jenis 

laporan 

pendapatan 

Menampilkan daftar 

pendapatan 

4 

Memilih 

periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan data 

transaksi sesuai periode 

yang dipilih 

 5 
Menekan 

tombol cetak 
Mencetak laporan transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

4.1 

Memilih 

periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan 

pesan data transaksi tidak 

tersedia 

 

3.4.1.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah gambaran aktivitas yang dilakukan user pada 

objek dengan mendeskripsikan proses dan alur pesan yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. 

1. Daftar Petani 

 

Gambar 3. 17. Sequence Diagram (Daftar Petani) 

Pada gambar 3.17 merupakan aktivitas yang dilakukan petani pada saat 

mendaftar ke aplikasi AYOPANEN berdasarkan rancangan flow of event yang telah 



56 

 

 

 

dibuat. Setelah petani mengisi pendaftaran maka data petani akan disimpan dalam 

database petani. 

2. Login Petani 

 

Gambar 3. 18. Sequence Diagram (Login Petani) 

Pada gambar 3.18 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani yang 

sudah mendaftar untuk masuk kedalam aplikasi AYOPANEN. 

3. Tambah Produk Investasi 

 

Gambar 3. 19. Sequence Diagram (Tambah Produk Investasi) 
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Pada gambar 3.19 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk 

mengajukan produk investasi As-Salam dengan menambahkan data produk 

pertanian yang akan diajukan untuk diberikan investasi ke aplikasi AYOPANEN. 

4. Ubah Produk Investasi 

 

Gambar 3. 20. Sequence Diagram (Ubah Produk Investasi) 

Pada gambar 3.20 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk 

merubah data produk pertanian yang dimiliki di dalam aplikasi AYOPANEN. 

5. Hapus Produk Investasi 

 

Gambar 3. 21. Sequence Diagram (Hapus Produk Investasi) 
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Pada gambar 3.21 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk 

menghapus data produk pertanian yang dimiliki di dalam aplikasi AYOPANEN. 

6. Memperbarui Perkembangan Produk 

 

Gambar 3. 22. Sequence Diagram (Memperbarui Perkembangan Produk) 

Pada gambar 3.22 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk 

memperbarui perkembangan produk investasi yang berjalan agar dapat dilihat oleh 

investor progress yang dilakukan petani sudah sampai mana. 

7. Laporan Petani 

 

Gambar 3. 23. Sequence Diagram (Laporan Petani) 
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Pada gambar 3.23 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh petani untuk 

membuat laporan transaksi maupun pendapatan yang dimiliki sesuai periode yang 

diinginkan berdasarkan rancangan flow of event yang telah dibuat. 

3.4.1.4. Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang mendeskripsikan struktur class dan 

hubungan antar class pada aplikasi AYOPANEN seperti dibawah ini. 

1. Daftar Petani 

 

Gambar 3. 24. Class Diagram (Daftar Petani) 

Pada gambar 3.24 terdapat 1 aktor utama yaitu petani yang memiliki relasi 

dengan form pendaftaran dan data pendaftaran akan disimpan oleh kontrol ke 

database petani. 

2. Login Petani 

 

Gambar 3. 25. Class Diagram (Login Petani) 
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Pada gambar 3.25 terdapat 1 aktor utama yaitu petani yang memiliki relasi 

ke form login untuk dapat masuk ke aplikasi AYOPANEN. 

3. Pengelolaan Produk Investasi 

 

Gambar 3. 26. Class Diagram (Pengelolaan Produk Investasi) 

Pada gambar 3.26 terdapat 1 aktor utama yaitu petani yang memiliki relasi 

dengan maintenance produk untuk dapat menambah, mengubah, dan menghapus 

produk investasi yang dimiliki dan akan disimpan oleh kontrol ke database produk 

investasi. 

4. Perkembangan Produk 

 

Gambar 3. 27. Class Diagram (Perkembangan Produk) 
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Pada gambar 3.27 terdapat 1 aktor utama yaitu petani yang memiliki relasi 

ke dashboard petani untuk memperbarui perkembangan produk investasi yang 

berjalan. 

5. Laporan Petani 

 

Gambar 3. 28. Class Diagram (Laporan Petani) 

Pada gambar 3.28 terdapat 1 aktor utama yaitu petani yang memiliki relasi 

dengan halaman laporan untuk membuat laporan transaksi yang diinginkan. 

3.4.1.5. Desain Uji Coba Pendaftaran Petani 

Desain uji coba pendaftaran ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

pendaftaran petani dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba 

pendaftaran petani dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut. 

Tabel 3. 14. Desain Uji Coba Pendaftaran Petani 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

1 Melakukan 

pendaftaran 

Namapetani, usrnmpetani, 

pwdpetani, nohppetani, 

noktppetani, suratnikah, 

Pendaftaran 

berhasil 
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ttlpetani, alamatpetani, 

kotapetani, kategori, 

suratkepemilikanlahan, 

statusinvest 

2 Melakukan 

pendaftaran 

dengan 

format 

salah 

Tidak ada input Muncul 

pesan : 

Lengkapi 

data anda 

 

 

3.4.1.6. Desain Uji Coba Login Petani 

Desain uji coba login ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi login dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba login dapat dilihat pada tabel 3.15 

berikut. 

Tabel 3. 15. Desain Uji Coba Login Petani 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

3 Melakukan login 

petani 

username dan 

password 

Pendaftaran 

berhasil 

 

4 Melakukan login 

petani dengan 

format salah 

username dan 

password yang salah 

Muncul pesan 

: username / 

password salah 

 

 

3.4.1.7. Desain Uji Coba Pengelolaan Produk Investasi 

Desain uji coba pengelolaan produk investasi ini bertujuan untuk menguji 

apakah fungsi pengelolaan produk investasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. 

Desain uji coba login dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut. 
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Tabel 3. 16. Desain Uji coba Pengelolaan Produk Investasi 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

5 Melakukan 

tambah 

produk 

Namaproduk, hargaproduk, 

jumlahsatuan, satuanproduk, 

lokasiproduk, durasiproduk, 

jumlahproyek, warna, ukuran, 

bentuk, kesegaran 

Berhasil 

ditambahkan 

 

6 Melakukan 

ubah produk 

Namaproduk, hargaproduk 

jumlahproyek, durasiproduk 

Berhasil 

diubah 

 

7 Melakukan 

hapus produk 

Menekan tombol hapus 

produk 

Berhasil 

dihapus 

 

 

3.4.1.8. Desain Uji Coba Memperbarui Perkembangan Produk 

Desain uji coba memperbarui perkembangan produk ini bertujuan untuk 

menguji apakah fungsi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba 

memperbarui perkembangan produk dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut 

Tabel 3. 17. Desain Uji Coba Progress Tracking 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

8 Memperbarui 

perkembangan produk  

Gambar dan 

deskripsi 

Perkembangan 

produk diperbarui 

 

9 Memperbarui 

perkembangan produk 

tanpa memberi foto 

deskripsi Muncul pesan : 

gambar belum 

dipilih 

 

 

3.4.2. Sprint ke-2 

Sprint ke-2 akan mengerjakan fitur nomor 5, 6, 7 dan 8 dengan waktu 

pengerjaan selama 19 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah admin. 
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3.4.2.1. Usecase System Diagram 

Usecase system pada sprint ke-2 ini terdapat aktor admin yang dapat 

melakukan login, pengelolaan produk investasi termasuk tambah, ubah, dan hapus 

produk, memperbarui perkembangan produk (progress tracking), membuat laporan 

transaksi dan pendapatan yang dapat dilihat pada gambar 3.29. 

 

Gambar 3. 29. Usecase System Diagram (Sprint 2) 

3.4.2.2. Flow of Event 

Flow of Event merupakan definisi dari aksi yang dilakukan oleh user dan 

respon dari sistem dalam mengakses aplikasi AYOPANEN yang akan dijelaskan 

seperti dibawah ini. 

1. Login Admin 

Pada tabel 3.18 adalah flow of event dari proses login admin. 

Tabel 3. 18. Flow of Event Login Admin 

Nama Use Case Login admin 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk melakukan login 

agar mendapatkan hak akses ke aplikasi AYOPANEN 

Tujuan Untuk masuk ke dalam aplikasi dan mengelola data aplikasi 
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Prasyarat Sudah terdaftar sebagai admin 

KondisiAkhir 

Sukses 
Login berhasil 

KondisiAkhir 

Gagal 
Login gagal 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin membuka halaman login 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman login 

sebagai admin 

Menampilkan halaman 

login sebagai admin 

2 

Menginputkan 

username dan 

password 

Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan tombol 

login 

Aplikasi menampilkan 

pesan: login berhasil 

Alur Perluasan 

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

username dan 

password salah 

Menampilkan pesan : data 

anda salah. Kembali ke 

langkah 2 

 

2. Validasi Produk Investasi 

Pada tabel 3.19 adalah flow of event dari proses validasi produk investasi. 

Tabel 3. 19. Flow of Event Validasi Produk Investasi 

Nama Use 

Case  
Validasi produk investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk melakukan validasi 

pada produk investasi yang diajukan oleh petani 

Tujuan Untuk mendapatkan data produk yang valid. 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Produk telah di validasi 

KondisiAkhir 

Gagal 
Produk ditolak 

Aktor Utama Admin 
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Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman admin 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

admin 

2 
Menekan tombol 

produk petani 

Menampilkan daftar 

produk yang belum 

divalidasi 

3 

Menekan tombol 

validasi pada 

produk yang 

ingin divalidasi 

Aplikasi menampilkan 

pesan Produk telah 

divalidasi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

- -  - 

 

3. Validasi Pembayaran Investasi 

Pada tabel 3.20 adalah flow of event dari proses validasi pembayaran investasi. 

Tabel 3. 20. Flow of Event Validasi Pembayaran Investasi 

Nama Use 

Case  
Validasi pembayaran investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk melakukan validasi 

pada pembayaran yang telah dilakukan oleh investor 

Tujuan Untuk meneruskan pembayaran ke petani 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
pembayaran telah di validasi 

KondisiAkhir 

Gagal 
pembayaran tidak valid 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama Langkah Aksi Respon Sistem 
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  1 

Mengakses 

halaman admin 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

admin 

2 

Memilih menu 

validasi 

pembayaran 

Menampilkan daftar 

pembayaran yang belum 

divalidasi 

3 

Menekan tombol 

validasi pada 

pembayaran 

yang ingin 

divalidasi 

Aplikasi menampilkan 

pesan Pembayaran telah 

divalidasi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

- -  - 

 

4. Validasi Pengembalian Investasi 

Pada tabel 3.21 adalah flow of event dari proses validasi pengembalian investasi. 

Tabel 3. 21. Flow of Event Validasi Pengembalian Investasi 

Nama Use 

Case  
Validasi pengembalian investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk melakukan validasi 

sebelum pengembalian produk hasil panen ke investor 

Tujuan Untuk melakukan pengecekan kualitas hasil panen 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Form update progress tracking pengembalian muncul 

KondisiAkhir 

Gagal 
Pengembalian ditolak 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman admin 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

admin 
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2 

Memilih menu 

validasi 

pengembalian 

Menampilkan daftar 

produk yang telah dipanen 

oleh petani 

3 

Memilih produk 

yang akan 

divalidasi 

Menampilkan keterangan 

kualitas produk yang 

dijanjikan petani 

 4 
Menekan tombol 

validasi  

Aplikasi menampilkan 

form pada petani untuk 

melakukan update pada 

progress tracking 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

- -  - 

 

5. Laporan Investasi Berhasil 

Pada tabel 3.22 adalah flow of event dari proses laporan investasi berhasil. 

Tabel 3. 22. Flow of Event Laporan Investasi Berhasil 

Nama Use 

Case  
Laporan investasi berhasil 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk membuat laporan 

transaksi yang berhasil 

Tujuan Untuk mendapatkan data transaksi keseluruhan 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Laporan berhasil dicetak 

KondisiAkhir 

Gagal 
Laporan tidak tersedia 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman admin 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan halaman 

admin 

2 
Menekan 

tombol laporan 

Menampilkan jenis 

laporan yang dapat dicetak 
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3 

Memilih jenis 

laporan 

investasi 

berhasil 

Menampilkan daftar 

transaksi investasi berhasil 

4 
Memilih 

periode laporan 

Aplikasi menampilkan 

data transaksi sesuai 

periode yang dipilih 

 5 
Menekan 

tombol cetak 

Mencetak laporan 

transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

4.1 
Memilih 

periode laporan 

Aplikasi menampilkan 

pesan data transaksi tidak 

tersedia 

 

6. Laporan Investasi Gagal 

Pada tabel 3.23 merupakan flow of event dari proses laporan investasi gagal. 

Tabel 3. 23. Flow of Event Laporan Investasi Gagal 

Nama Use 

Case  
Laporan investasi gagal 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk membuat 

laporan transaksi yang gagal atau tidak sesuai akad as-

salam 

Tujuan Untuk mendapatkan data transaksi keseluruhan 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Laporan berhasil dicetak 

KondisiAkhir 

Gagal 
Laporan tidak tersedia 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman admin 

pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan 

halaman admin 
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2 
Menekan tombol 

laporan 

Menampilkan jenis 

laporan yang dapat 

dicetak 

3 

Memilih jenis 

laporan investasi 

gagal 

Menampilkan daftar 

transaksi investasi 

gagal 

4 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan 

data transaksi sesuai 

periode yang dipilih 

 5 
Menekan tombol 

cetak 

Mencetak laporan 

transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

4.1 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi menampilkan 

pesan data transaksi 

tidak tersedia 

 

7. Laporan Produk Terfavorit 

Pada tabel 3.24 merupakan flow of event dari proses laporan produk terfavorit. 

Tabel 3. 24. Flow of Event Laporan Produk Terfavorit 

Nama Use 

Case  
Laporan produk terfavorit 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh admin untuk membuat laporan 

produk yang paling banyak diberikan investasi oleh 

investor 

Tujuan Untuk mendapatkan data produk terfavorit keseluruhan 

Prasyarat Terdaftar sebagai admin AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Laporan berhasil dicetak 

KondisiAkhir 

Gagal 
Laporan tidak tersedia 

Aktor Utama Admin 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Admin berhasil login ke halaman admin. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses halaman 

admin pada aplikasi 

Ayopanen 

Menampilkan 

halaman admin 
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2 
Menekan tombol 

laporan 

Menampilkan jenis 

laporan yang dapat 

dicetak 

3 

Memilih jenis 

laporan produk 

terfavorit 

Menampilkan daftar 

produk terfavorit 

4 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi 

menampilkan data 

transaksi sesuai 

periode yang dipilih 

 5 
Menekan tombol 

cetak 

Mencetak laporan 

transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

4.1 
Memilih periode 

laporan 

Aplikasi 

menampilkan pesan 

data transaksi tidak 

tersedia 

 

3.4.2.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah gambaran aktivitas yang dilakukan user pada 

objek dengan mendeskripsikan proses dan alur pesan yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. 

1. Login Admin 

 

Gambar 3. 30. Sequence Diagram (Login Admin) 
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Pada gambar 3.30 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk 

masuk kedalam aplikasi AYOPANEN. 

2. Validasi Produk Investasi 

 

Gambar 3. 31. Sequence Diagram (Validasi Produk Investasi) 

Pada gambar 3.31 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk 

memberikan validasi pada produk pertanian yang telah diajukan petani. 

3. Validasi Pembayaran 

 

Gambar 3. 32. Sequence Diagram (Validasi Pembayaran) 

Pada gambar 3.32 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk 

memberikan validasi pembayaran investor yang telah melakukan pembelian 

investasi. 
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4. Validasi Pengembalian 

 

Gambar 3. 33. Sequence Diagram (Validasi Pengembalian) 

Pada gambar 3.33 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk 

memberikan validasi pengembalian terhadap produk yang telah dipanen oleh petani 

sebelum dikirim ke investor dengan dilakukan pengecekan kualitas yang dijanjikan. 

5. Laporan Admin 

 

Gambar 3. 34. Sequence Diagram (Laporan Admin) 

Pada gambar 3.34 merupakan aktivitas  yang dilakukan oleh admin untuk 

membuat laporan investasi berhasil, gagal, dan produk terfavorit berdasarkan 

transaksi yang telah dilakukan oleh investor dalam aplikasi AYOPANEN. 
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3.4.2.4. Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang mendeskripsikan struktur class dan 

hubungan antar class pada aplikasi AYOPANEN seperti dibawah ini. 

1. Login Admin 

 

Gambar 3. 35. Class Diagram (Login Admin) 

Pada gambar 3.35 terdapat 1 aktor utama yaitu admin yang memiliki relasi 

ke form login untuk dapat masuk ke aplikasi AYOPANEN. 

2. Validasi Admin 

 

Gambar 3. 36. Class Diagram (Validasi Admin) 

Pada Gambar 3.36 terdapat 1 aktor utama yaitu admin yang memiliki relasi 

ke halaman validasi untuk melakukan validasi produk investasi yang diajukan 

petani, validasi pembayaran investor untuk diteruskan ke petani dan validasi 
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pengembalian setelah produk di panen oleh petani untuk dilakukan pengecekan 

kualitas yang dijanjikan sebelum dikembalikan ke investor. 

3. Laporan Admin 

 

Gambar 3. 37. Class Diagram (Laporan Admin) 

Pada gambar 3.37 terdapat 1 aktor utama yaitu admin yang memiliki relasi 

dengan halaman laporan untuk membuat laporan transaksi yang diinginkan. 

3.4.2.5. Statechart Diagram 

Statechart diagram  adalah gambaran transisi dan perubahan keadaan (dari 

satu state ke state lainnya) pada sistem sebagai akibat dari stimulasi yang diterima 

seperti dibawah ini. 

1. Validasi Produk Investasi 

 

Gambar 3. 38. Statechart Diagram (Validasi Produk Investasi) 
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Pada gambar 3.38 jika validasi produk memenuhi syarat maka admin akan 

memberikan validasi pada produk jika tidak memenuhi maka produk akan ditolak. 

2. Validasi Pembayaran 

 

Gambar 3. 39. Statechart Diagram (Validasi Pembayaran) 

Pada gambar 3.39 jika pembayaran sudah dilakukan maka admin akan 

meneruskan transaksi ke petani dan progress akan dimulai namun jika pembayaran 

tidak  dilakukan sampai lebih dari 1x24 jam maka transaksi akan dibatalkan 

otomatis  oleh sistem. 

3.4.2.6. Desain Uji Coba Login Admin 

Desain uji coba login ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi login dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba login dapat dilihat pada tabel 3.25 

berikut. 

Tabel 3. 25. Desain Uji Coba Login Admin 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

10 Melakukan 

login admin 

username dan password Pendaftaran 

berhasil 

 

11 Melakukan 

login admin 

dengan format 

salah 

username dan password 

yang salah 

Muncul pesan 

: username / 

password salah 
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3.4.2.7. Desain Uji Coba Membuat Laporan 

Desain uji coba membuat laporan ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi  

membuat laporan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba membuat 

laporan dapat dilihat pada tabel 3.26 berikut. 

Tabel 3. 26. Desain Uji Coba Membuat Laporan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

12 Membuat laporan Jenis laporan, periode Laporan 

ditampilkan 

 

13 Membuat laporan 

dengan format 

salah 

jenis laporan dan 

periode jauh melebihi 

tanggal hari ini 

Muncul 

pesan: Data 

tidak 

ditemukan 

 

 

3.4.2.8. Desain Uji Coba Validasi Produk 

Desain uji coba validasi produk ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

validasi produk dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba validasi 

produk dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut. 

Tabel 3. 27. Desain Uji Coba Validasi Produk 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

14 Melakukan 

validasi 

produk  

Menekan tombol validasi Produk 

tervalidasi 

 

15 Melakukan 

tolak validasi 

Menekan tombol tolak Produk ditolak 

validasi 
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3.4.3. Sprint ke-3 

Sprint ke-3 akan mengerjakan fitur nomor 9, 10, 11 dan 12 dengan waktu 

pengerjaan selama 12 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah investor. 

3.4.3.1. Usecase System Diagram 

Usecase system pada sprint ke-3 ini terdapat aktor investor yang dapat 

melakukan pendaftaran, login, melihat produk investasi yang tersedia, melakukan 

pembelian investasi, dan melihat perkembangan produk yang dapat dilihat pada 

gambar 3.40. 

 

Gambar 3. 40. Usecase System Diagram (Sprint 3) 

3.4.3.2. Flow of Event 

Flow of Event merupakan definisi dari aksi yang dilakukan oleh user dan 

respon dari sistem dalam mengakses aplikasi AYOPANEN yang akan dijelaskan 

seperti dibawah ini. 

 

 



79 

 

 

 

1. Daftar Investor 

Pada tabel 3.28 merupakan flow of event dari proses daftar investor. 

Tabel 3. 28. Flow of Event Daftar Investor 

Nama Use 

Case  
Daftar investor 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh investor untuk melakukan 

pendaftaran agar mendapatkan hak akses ke aplikasi 

AYOPANEN 

Tujuan 
Untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam melakukan 

pembelian investasi 

Prasyarat Melengkapi form yang sudah disediakan didalam aplikasi 

KondisiAkhir 

Sukses 
Investor terdaftar 

KondisiAkhir 

Gagal 
Investor gagal terdaftar 

Aktor Utama Investor 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Investor membuka halaman pendaftaran investor 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman 

pendaftaran 

investor 

Menampilkan halaman 

pendaftaran investor 

2 

Menginputkan 

data sesuai 

form yang 

tersedia 

Form terisi sesuai data 

dengan benar 

3 
Menekan 

tombol daftar 

Aplikasi menyimpan data 

ke dalam database 

Menampilkan pesan: data 

berhasil disimpan 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

data namun 

tidak lengkap 

 Menampilkan pesan : 

Lengkapi data anda. 

Kembali ke langkah 2 
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2. Login Investor 

Pada tabel 3.29 merupakan flow of event dari proses login investor. 

Tabel 3. 29. Flow of Event Login Investor 

Nama Use 

Case 
Login investor 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh investor untuk melakukan 

login agar mendapatkan hak akses ke aplikasi 

AYOPANEN 

Tujuan 
Untuk masuk ke dalam aplikasi dan melakukan 

pembelian investasi 

Prasyarat Sudah terdaftar sebagai investor AYOPANEN 

KondisiAkhir 

Sukses 
Login berhasil 

KondisiAkhir 

Gagal 
Login gagal 

Aktor Utama Investor 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Investor membuka halaman login 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses 

halaman login 

sebagai investor 

Menampilkan 

halaman login sebagai 

investor 

2 

Menginputkan 

username dan 

password 

Form terisi sesuai 

data dengan benar 

3 
Menekan tombol 

login 

Aplikasi 

menampilkan pesan: 

login berhasil 

Alur Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 

Menginputkan 

username dan 

password salah 

 Menampilkan pesan : 

data anda salah. 

Kembali ke langkah 2 
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3. Melakukan Investasi 

Pada tabel 3.30 merupakan flow of event dari proses melakukan investasi. 

Tabel 3. 30. Flow of Event Melakukan Investasi 

Nama Use 

Case 
Melakukan investasi 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh investor untuk melakukan 

pembelian investasi di aplikasi 

Tujuan Untuk pembelian investasi dalam aplikasi 

Prasyarat Sudah terdaftar sebagai investor 

KondisiAkhir 

Sukses 
Investasi berjalan 

KondisiAkhir 

Gagal 
Investasi dibatalkan 

Aktor Utama Investor 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Investor sudah login  

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 
Mengakses halaman 

produk investasi 

Menampilkan halaman 

produk investasi 

2 

Memilih produk 

investasi yang 

diinginkan 

berdasarkan 

kategori jenis dan 

lokasi 

Menampilkan detail 

produk investasi 

3 

Memasukkan 

jumlah unit 

investasi 

- 

 4 
Menekan tombol 

‘investasi sekarang’ 

Aplikasi menampilkan 

halaman review investasi 

 5 
Menekan tombol 

‘konfirmasi’ 

Aplikasi menyimpan ke 

database 

Menampilkan informasi 

pembayaran 

 6 

Membayar investasi 

sesuai jumlah yang 

ditentukan 

Aplikasi menyimpan data 

transaksi ke database 



82 

 

 

 

Alur 

Perluasan 
Langkah Aksi Respon Sistem 

 6.1 
Tidak membayar 

selama 1x24jam 

Aplikasi membatalkan 

transaksi 

 

4. Melihat Perkembangan Produk 

Pada tabel 3.31 merupakan flow of event dari proses melihat perkembangan produk. 

Tabel 3. 31. Flow of Event Melihat Perkembangan Produk 

Nama Use 

Case  
Melihat perkembangan produk 

Kebutuhan 

Terkait 

Proses ini digunakan oleh investor untuk mengetahui 

informasi progress mengenai transaksi yang dilakukan 

Tujuan Untuk memberikan informasi tahap transaksi pada investor. 

Prasyarat Transaks telah divalidasi 

KondisiAkhir 

Sukses 
Aplikasi menampilkan perkembangan produk 

KondisiAkhir 

Gagal 
Tidak terdapat transaksi 

Aktor Utama Investor 

Aktor 

Sekunder 
- 

Pemicu Investor berhasil login ke halaman investor. 

Alur Utama 

  

  

Langkah Aksi Respon Sistem 

1 

Mengakses halaman 

investor pada 

aplikasi Ayopanen 

Menampilkan halaman 

investor 

2 
Menekan tombol 

transaksi 

Menampilkan daftar 

transaksi 

3 
Memilih transaksi 

yang akan dipantau 

Menampilkan detail 

transaksi 

Alur 

Perluasan 

  

Langkah Aksi  Respon Sistem 

2.1 
Menekan tombol 

transaksi 

Aplikasi menampilkan 

pesan Tidak terdapat 

transaksi 
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3.4.3.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah gambaran aktivitas yang dilakukan user pada 

objek dengan mendeskripsikan proses dan alur pesan yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. 

1. Daftar Investor 

 

Gambar 3. 41. Sequence Diagram (Daftar Investor) 

Pada Gambar 3.41 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk 

mendaftar ke dalam aplikasi agar dapat melakukan transaksi investasi As-Salam. 

2. Login Investor 

 

Gambar 3. 42. Sequence Diagram (Login Investor) 
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Pada Gambar 3.42 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk 

masuk kedalam aplikasi AYOPANEN dengan mengisi username dan password 

sesuai data yang telah didaftarkan dalam aplikasi. 

3. Melakukan Investasi 

 

Gambar 3. 43. Sequence Diagram (Melakukan Investasi) 

Pada Gambar 3.43 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk 

melakukan pembelian investasi As-Salam di dalam aplikasi AYOPANEN. 

4. Melihat Perkembangan Produk 

 

Gambar 3. 44. Sequence Diagram (Melihat Perkembangan Produk) 
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Pada Gambar 3.44 merupakan aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk 

melihat perkembangan produk investasi miliknuya berjalan sampai pada progress 

yang mana sesuai dengan progress yang telah diperbarui oleh petani. 

3.4.3.4. Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang mendeskripsikan struktur class dan 

hubungan antar class pada aplikasi AYOPANEN seperti dibawah ini. 

1. Daftar Investor 

 

Gambar 3. 45. Class Diagram (Daftar Investor) 

Pada Gambar 3.45 terdapat 1 aktor utama yaitu investor yang memiliki 

relasi dengan form pendaftaran dan data pendaftaran akan disimpan oleh kontrol ke 

database investor. 

2. Login Investor 

 

Gambar 3. 46. Class Diagram (Login Investor) 
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Pada gambar 3.46 terdapat 1 aktor utama yaitu investor yang memiliki relasi 

ke form login untuk dapat masuk ke aplikasi AYOPANEN. 

3. Melakukan Investasi 

 

Gambar 3. 47. Class Diagram (Melakukan Investasi) 

Pada Gambar 3.47 terdapat 1 aktor utama yaitu investor yang memiliki 

relasi ke produk investasi untuk melihat data produk investasi pada aplikasi 

AYOPANEN yang tersedia untuk diberikan investasi dan data transaksi akan 

disimpan oleh kontrol ke database transaksi. 

3.4.3.5. Desain Uji Coba Pendaftaran Investor 

Desain uji coba pendaftaran ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

pendaftaran investor dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba 

pendaftaran petani dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut. 

Tabel 3. 32. Desain Uji Coba Pendaftaran Investor 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

16 Melakukan 

pendaftaran 

Nama_investor, 

usrnminvestor, pwdinvestor, 

emailinvestor, nohpinvestor, 

Pendaftaran 

berhasil 

 



87 

 

 

 

ttlinvestor, alamatinvestor, 

kotainvestor 

17 Melakukan 

pendaftaran 

dengan 

format salah 

Tidak ada input Muncul pesan 

: Lengkapi 

data anda 

 

 

3.4.3.6. Desain Uji Coba Login Investor 

Desain uji coba login ini bertujuan untuk menguji apakah fungsi login dapat 

berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba login dapat dilihat pada tabel 3.33 

berikut. 

Tabel 3. 33. Desain Uji Coba Login Investor 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

18 Melakukan login 

investor 

username dan 

password 

Pendaftaran 

berhasil 

 

19 Melakukan login 

investor dengan 

format salah 

username dan 

password yang salah 

Muncul pesan 

: username / 

password salah 

 

 

3.4.3.7. Desain Uji Coba Melakukan Investasi 

Desain uji coba melakukan investasi bertujuan untuk menguji apakah fungsi  

melakukan investasi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Desain uji coba 

melakukan investasi dapat dilihat pada tabel 3.34 berikut. 

Tabel 3. 34. Desain Uji Coba Melakukan Investasi 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

20 Melakukan 

pembelian investasi 

Input jumlah 

unit 

Transaksi 

berhasil 
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21 Melakukan 

pembelian investasi 

melebihi stok 

Inputan 

melebihi 

jumlah proyek 

tersedia 

Muncul pesan: 

stok tidak 

tersedia 

 

 

3.4.4. Component Diagram 

Component diagram pada aplikasi AYOPANEN mempunyai 3 alur utama 

yaitu petani dapat melakukan pengelolaan produk dan memperbarui perkembangan 

produk investasi, dan admin dapat melakukan validasi produk maupun pembayaran 

dan membuat laporan, serta investor dapat melakukan pembelian investasi As-

Salam dan melihat perkembangan produk yang telah dibeli seperti pada gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3. 48. Component Diagram 
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3.4.5. Deployment Diagram 

Deployment diagram memberikan informasi mengenai komponen 

perangkat keras dan perangkat lunak apa yang akan digunakan dan berjalan pada 

setiap node aeperti aplikasi web, database, dan cara bagian-bagian yang berbeda 

tersebut terhubung seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3. 49. Deployment Diagram 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini merupakan penyesuaian perangkat lunak dengan rancangan 

atau desain sistem yang telah dibuat dan dikembangkan. Implementasi sistem  

digunakan untuk menampilkan dan menjelaskan fitur yang ada pada aplikasi 

pengelolaan investasi pertanian berbasis syariah. Ada 2 jenis spesifikasi kebutuhan 

sistem yang dibutuhkan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. 

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras yang digunakan tentunya membutuhkan 

spesifikasi minimal. Spesifikasi minimal yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini 

yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4. 1. Kebutuhan Perangkat Keras 

Client Side - Processor Intel Core i3 

- RAM 2 GB 

- Screen 

Server Side - Processor Intel Core i5 

- RAM 8 GB & SSD 250GB 

- Hardisk 1TB 

- Screen 

- Mouse and Keyboard 
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4.1.2. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan dan 

pembangunan aplikasi pengelolaan investasi pertanian berbasis syariah yaitu 

sebagai berikut. 

1. Astal UML, untuk memodelkan dari usecase business diagram, activity 

diagram, usecase system diagram, sequence diagram, class diagram, 

statechart diagram, component diagram, dan deployment diagram. 

2. XAMPP untuk web server 

3. MySQL, sebagai Database Management System (DBMS)  

 

4.2. Sprint Review 

Sprint Review merupakan tahap selanjutnya setelah sprint backlog yang ada 

telah selesai. Sprint Review dari setiap iterasi adalah sebagai berikut. 

4.2.1. Sprint ke-1 

Sprint ke-1 akan mengerjakan fitur nomor 1, 2, 3 dan 4 dengan waktu 

pengerjaan selama 13 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah petani. Sprint Review ke-1 sebagai berikut. 

4.2.1.1. Aplikasi 

1. Halaman Login Petani 

Halaman login digunakan oleh user petani untuk masuk kedalam aplikasi 

sebelum melakukan transaksi ataupun pengelolaan data yang ada. Untuk 

melakukan login, user hanya memasukkan username dan password yang telah 

terdaftar seperti pada gambar 4.1. 
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Gambar 4. 1. Tampilan Login Petani 

Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka user akan 

masuk ke halaman dashboard yang berisi data user dan submenu yang dapat diakses 

oleh user seperti pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4. 2. Tampilan Dashboard Petani 

Jika username atau password yang dimasukkan salah, maka aplikasi akan 

menampilkan pesan eror seperti gambar 4.3. 
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Gambar 4. 3. Tampilan Login Gagal 

2. Halaman Pendaftaran Petani 

Halaman ini digunakan oleh petani untuk mendaftar ke aplikasi sebagai syarat 

untuk dapat mengelola produk investasi As-Salam dengan memasukkan data diri 

sesuai form dan mengunggah surat kepemilikan lahan untuk dapat mengajukan 

investasi As-Salam seperti gambar 4.4. 

 

Gambar 4. 4. Tampilan Pendaftaran Petani 

Jika pendaftaran berhasil maka akan muncul pesan berhasil seperti gambar 4.5. 

 

Gambar 4. 5. Tampilan Pendaftaran Berhasil 
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Jika terjadi kesalahan dalam mendaftar maka akan muncul pesan eror seperti 

gambar 4.6. 

 

Gambar 4. 6. Tampilan Pendaftaran Gagal 

3. Halaman Tambah Produk Investasi 

Halaman ini digunakan oleh petani untuk menambahkan produk pertanian yang 

akan diajukan untuk diberikan investasi dengan memberikan informasi produk, dan 

kualitas yang dijanjikan petani untuk pemberi modal berdasarkan parameter 

kualitas ukuran dari IPB seperti pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4. 7. Tampilan Tambah Produk Investasi 

Jika data produk berhasil disimpan maka akan muncul pesan berhasil seperti 

pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4. 8. Tampilan Berhasil Simpan Produk 
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4. Halaman Produk Investasi Petani 

Halaman ini digunakan oleh petani untuk mengelola produk investasi yang 

dimilikinya. Petani dapat mengubah ataupun menghapus produk sesuai 

keinginannya dengan menekan tombol yang ada seperti pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4. 9. Tampilan Submenu Produk Investasi 

Apabila petani menekan tombol ubah maka akan muncul form ubah dari 

produk beserta informasi isian produk sebelumnya seperti pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4. 10. Tampilan Ubah Produk 
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Jika produk berhasil diubah maka akan muncul pesan berhasil seperti pada 

Gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11. Tampilan Ubah Produk Berhasil 

Apabila petani menekan tombol hapus untuk menghapus produk maka akan 

muncul pesan seperti pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4. 12. Tampilan Hapus Produk Berhasil 

5. Halaman Waiting List Petani 

Halaman ini digunakan petani untuk mengetahui transaksi investasi yang 

dimiliki dan akad transaksi yang belum ditandatangani oleh petani serta produk 

yang sedang menunggu waktu tanam dimulai seperti gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13. Tampilan Waiting List Petani 

Apabila terdapat transaksi baru, maka  user akan diminta untuk mendownload 

akad dengan menekan tombol hijau, lalu mengunggah ulang akad yang telah 

ditandatangani dengan menekan tombol merah dan akan muncul tampilan seperti 

pada gambar 4.14 
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Gambar 4. 14. Tampilan Upload Akad 

6. Halaman Progress Transaksi 

Halaman ini digunakan user untuk mengetahui transaksi investasi yang sedang 

berjalan seperti pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 15. Tampilan Progress Transaksi 

Apabila petani ingin memperbarui progress maka petani harus menekan di 

salah satu transaksi untuk memperbarui progressnya dan mengunggah foto serta 

memberikan deskripsi tiap progress yang berjalan untuk dapat dilihat oleh investor 

yang bersangkutan seperti pada gambar 4.16. 
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Gambar 4. 16. Tampilan Update Progress Tracking 

Jika form unggah foto atau deskripsi tidak diisi, maka aplikasi akan 

meminta user untuk mengisi form terlebih dahulu sebelum bisa menekan tombol 

update progress seperti pada gambar 4.17 

 

Gambar 4. 17. Tampilan Update Progress Tracking (2) 

 

4.2.1.2. Hasil Uji Coba 

Proses uji coba pada form pendaftaran petani dilakukan menggunakan 2 test 

case yaitu uji coba dengan memasukkan semua data dan dengan menggunakan 

inputan yang salah. Hasil uji coba pendaftaran petani pada tabel 4.2 
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Tabel 4. 2. Hasil Uji Coba Pendaftaran Petani 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

1 Melakukan 

pendaftaran 

Namapetani, 

usrnmpetani, 

pwdpetani, nohppetani, 

noktppetani, suratnikah, 

ttlpetani, alamatpetani, 

kotapetani, kategori, 

suratkepemilikanlahan, 

statusinvest 

Pendaftaran 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.5) 

2 Melakukan 

pendaftaran 

dengan format 

salah 

Tidak ada input Muncul 

pesan : 

Pendaftaran 

gagal 

Sukses 

(Gambar 

4.6) 

 

Proses uji coba pada form login petani dilakukan menggunakan 2 test case 

yaitu uji coba dengan memasukkan username dan password secara benar dan login 

dengan memasukkan inputan yang salah. Hasil uji coba form login petani seperti 

pada tabel 4.3 

Tabel 4. 3. Hasil Uji Coba Login Petani 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

3 Melakukan login 

petani 

username dan 

password 

Pendaftaran 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.2) 

4 Melakukan login 

petani dengan 

format salah 

username dan 

password yang 

salah 

Muncul pesan : 

username / 

password salah 

Sukses 

(Gambar 

4.3) 

 

Proses uji coba pada pengelolaan produk dilakukan menggunakan 3 test 

case yaitu uji coba menambah produk, mengubah produk dan menghapus produk. 

Hasil uji coba pengelolaan produk pada tabel 4.4 
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Tabel 4. 4. Hasil Uji Coba Pengelolaan Produk 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

5 Melakukan 

tambah 

produk 

Namaproduk, hargaproduk, 

jumlahsatuan, satuanproduk, 

lokasiproduk, durasiproduk, 

jumlahproyek, warna, ukuran, 

bentuk, kesegaran 

Berhasil 

ditambahkan 

Sukses 

(Gambar 

4.8) 

6 Melakukan 

ubah produk 

Namaproduk, hargaproduk 

jumlahproyek, durasiproduk 

Berhasil 

diubah 

Sukses 

(Gambar 

4.11) 

7 Melakukan 

hapus produk 

Menekan tombol hapus 

produk 

Berhasil 

dihapus 

Sukses 

(Gambar 

4.12) 

 

Proses uji coba pada form memperbarui perkembangan produk dilakukan 

menggunakan 2 test case yaitu uji coba dengan memasukkan gambar dan deskripsi 

dan uji coba tanpa memasukkan gambar. Hasil uji coba form memperbarui 

perkembangan produk seperti pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5. Hasil Uji Coba Progress Tracking 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

8 Memperbarui 

perkembangan produk  

Gambar dan 

deskripsi 

Perkembangan 

produk diperbarui 

Sukses 

(Gambar 

4.16) 

9 Memperbarui 

perkembangan produk 

tanpa memberi foto 

deskripsi Muncul pesan : 

gambar belum 

dipilih 

Sukses 

(Gambar 

4.17) 
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4.2.2. Sprint ke-2 

Sprint ke-2 akan mengerjakan fitur nomor 5, 6, 7 dan 8 dengan waktu 

pengerjaan selama 19 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah admin. Sprint Review ke-2 yaitu sebagai berikut. 

4.2.2.1. Aplikasi 

1. Halaman Login Admin 

Halaman login digunakan oleh user admin untuk masuk kedalam aplikasi 

sebelum melakukan pengelolaan data yang ada. Untuk melakukan login, user 

hanya memasukkan username dan password yang telah terdaftar seperti pada 

gambar 4.18 

 

Gambar 4. 18. Tampilan Login Admin 

Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka user akan 

masuk ke halaman dashboard seperti pada gambar 4.19 
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Gambar 4. 19. Tampilan Dashboar Admin 

Apabila username dan password yang dimasukkan salah, maka akan 

muncul pesan eror seperti pada gambar 4.3. 

2. Halaman Validasi Petani 

Halaman validasi petani digunakan oleh user admin untuk melakukan 

validasi terhadap petani yang telah mendaftar ke aplikasi dengan melihat 

kebenaran data yang dimasukkan seperti KTP, KK, dan surat kepemilikan lahan 

yang dapat dilihat pada gambar 4.20 

 

Gambar 4. 20. Tampilan Validasi Petani 
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3. Halaman Validasi Produk 

Halaman validasi produk digunakan oleh user admin untuk melakukan 

validasi terhadap produk yang diajukan petani dan melihat isian data produk  

dengan menekan pada nama produk untuk melihat detailnya seperti pada gambar 

4.21 

 

Gambar 4. 21. Tampilan Validasi Produk 

Jika produk di validasi maka status akan berubah menjadi telah divalidasi 

seperti pada gambar 4.22 

 

Gambar 4. 22. Tampilan Validasi Produk Diterima 

Jika produk di tolak karena isi tidak lengkap maka status akan berubah 

menjadi ditolak seperti pada gambar 4.23 

 

Gambar 4. 23. Tampilan Validasi Produk Ditolak 
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4. Halaman Validasi Pembayaran 

Halaman validasi pembayaran digunakan oleh user admin untuk melakukan 

validasi pembayaran dan validasi dokumen akad yang telah ditandatangani oleh 

petani dan investor seperti pada gambar 4.24 

 

Gambar 4. 24. Tampilan Validasi Pembayaran 

Status menunggu konfirmasi menandakan jika pembayaran yang dilakukan 

oleh investor menunggu untuk dikonfirmasi oleh admin, setelah pembayarn 

dikonfirmasi, status akan berubah menjadi menunggu akad petani yang berarti 

petani harus mengunggah dokumen akad yang telah disediakan aplikasi terlebih 

dahulu. Apabila petani telah mengunggah dokumen akad, maka admin akan 

melakukan validasi dan dokumen akan diteruskan ke investor untuk ditandatangani 

dan di upload kembali ke aplikasi. Setelah investor mengunggah dokumen akad, 

status akan berubah menjadi ‘akad investor’, lalu admin akan melakukan validasi 

dengan mengunggah kembali dokumen akad yang telah disetujui oleh 

AYOPANEN agar dapat dilihat oleh petani dan investor yang bersangkutan. 
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5. Halaman Validasi Pengembalian 

Halaman validasi pengembalian dilakukan oleh user admin untuk 

melakukan pengecekan kualitas hasil panen sebelum dikembalikan ke investor 

pada gambar 4.25 berisi daftar transaksi apa saja yang telah di panen oleh petani, 

lalu untuk melakukan pengecekan kualitas user menekan salah satu transaksi lalu 

akan muncul tampilan kualitas produk yang dijanjikan oleh petani di awal 

transaksi dan akan menjadi acuan untuk dilakukan validasi. 

 

Gambar 4. 25. Tampilan Validasi Pengembalian 

 

Gambar 4. 26. Tampilan Validasi Pengembalian (2) 

Pada gambar 4.26 validasi akan dilakukan oleh admin apabila tingkat 

ketepatan kualitas diatas 75%, dan akan ditolak jika ketepatan kualitas dibawah 

75%. Jika produk di validasi maka petani dapat melakukan pengembalian ke 

investor, namun jika produk di tolak oleh admin maka transaksi di anggap gagal 
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dan akan dilakukan akad ulang / perpanjangan transaksi dengan menandatangani 

dokumen akad yang baru lagi. 

6. Halaman Laporan Admin 

Halaman laporan ini digunakan oleh user admin untuk membuat laporan 

transaksi dan produk terfavorit yang ada pada aplikasi seperti pada gambar 4.27 

 

Gambar 4. 27. Tampilan Laporan Admin 

User memilih jenis laporan dan periode bulan yang ingin dilihat, setelah 

data ditamppilkan, user juga dapat melakukan generate laporan ke dalam bentuk 

pdf dengan menekan tombol pdf di bagian kanan atas tabel lalu akan muncul 

tampilan pdf seperti pada gambar 4.28 

 

Gambar 4. 28. Tampilan Laporan PDF 
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Jika transaksi tidak tersedia pada bulan tersebut, maka akan muncul pesan 

seperti pada gambar 4.29 

 

Gambar 4. 29. Tampilan Laporan Tidak Tersedia 

 

4.2.2.2. Hasil Uji Coba 

Proses uji coba pada form login admin dilakukan menggunakan 2 test case 

yaitu uji coba dengan memasukkan username dan password dengan benar dan 

dengan menggunakan inputan yang salah. Hasil uji coba login admin pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6. Hasil Uji Coba Login Admin 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

10 Melakukan login 

admin 

username dan 

password 

Pendaftaran 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.18) 

11 Melakukan login 

admin dengan 

format salah 

username dan 

password yang 

salah 

Muncul pesan : 

username / 

password salah 

Sukses 

(Gambar 

4.3) 

 

Proses uji coba pada form membuat laporan dilakukan dengan 

menggunakan 2 test case yaitu uji coba dengan memilih jenis laporan dan periode 
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dan dengan memilih jenis laporan dan periode yang jauh melebihi tanggal hari ini. 

Hasil uji coba membuat laporan pada tabel 4.7 

Tabel 4. 7. Hasil Uji Coba Membuat Laporan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

12 Membuat 

laporan 

Jenis laporan, periode Laporan 

ditampilkan 

Sukses 

(Gambar 

4.25) 

13 Membuat 

laporan dengan 

format salah 

jenis laporan dan 

periode jauh melebihi 

tanggal hari ini 

Muncul pesan: 

Data tidak 

ditemukan 

Sukses 

(Gambar 

4.26) 

 

Proses uji coba pada form validasi produk dilakukan dengan menggunakan 

2 test case yaitu uji coba dengan menekan tombol validasi dan menekan tombol 

tolak. Hasil uji coba validasi produk pada tabel 4.8 

Tabel 4. 8. Hasil Uji Coba Validasi Produk 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

14 Melakukan 

validasi produk  

Menekan tombol 

validasi 

Produk 

tervalidasi 

Sukses 

(gambar 3) 

15 Melakukan tolak 

validasi 

Menekan tombol 

tolak 

Produk 

ditolak 

Sukses 

(gambar 4) 

 

4.2.3. Sprint ke-3 

Sprint ke-3 akan mengerjakan fitur nomor 9, 10, 11 dan 12 dengan waktu 

pengerjaan selama 12 hari, pengguna pada fitur yang akan dikerjakan pada sprint 

ini adalah investor. Sprint Review ke-3 yaitu sebagai berikut. 
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4.2.3.1. Aplikasi 

1. Halaman Pendaftaran Investor 

Halaman ini digunakan oleh investor untuk mendaftar ke aplikasi sebagai 

syarat untuk dapat melakukan pembelian investasi As-Salam dengan memasukkan 

data diri seperti pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4. 30. Tampilan Pendaftaran Investor 

Jika pendaftaran berhasil maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 

4.5, namun jika terjadi kesalahan dalam mendaftar maka akan muncul pesan eror 

seperti pada gambar 4.6. 

2. Halaman Login Investor 

Halaman login investor dilakukan oleh user investor untuk masuk ke dalam 

aplikasi dan melakukan pembelian investasi As-Salam dengan memasukkan 

username dan password yang telah didaftarkan. Tampilan login investor seperti 

gambar 4.31 
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Gambar 4. 31. Tampilan Login Investor 

Jika username atau password salah, maka akan muncul pesan eror seperti 

pada gambar 4.3. namun jika login berhasil maka user akan masuk ke halaman 

utama investasi seperti pada gambar 4.32 

 

Gambar 4. 32. Tampilan Halaman Utama 

Pada halaman utama terdapat penjelasan singkat mengenai investasi akad 

as-salam dan beberapa cara mudah menggunakan aplikasi AYOPANEN ini seperti 

pada gambar 4.33 
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Gambar 4. 33. Tampilan Halaman Utama (2) 

3. Halaman Pembelian Investasi 

Halaman ini digunakan oleh user investor untuk melihat produk apa saja 

yang ada di aplikasi, user juga dapat melakukan pencarian berdasarkan wilayah 

produk. Di halaman ini juga diperlihatkan produk-produk pertanian terfavorit 

berdasarkan dari banyaknya transaksi yang terjadi pada produk tersebut seperti 

pada gambar 4.34 

 

Gambar 4. 34. Tampilan Produk Investasi 

Untuk melihat detail keterangan dari produk pilih produk yang diinginkan 

lalu akan muncul tampilan detail produk yang berisi nama produk, harga, jumlah 
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per proyek, waktu tanam, durasi, lokasi lahan, proyek yang tersisa, kualitas produk 

yang dijanjikan oleh petani, dan profil singkat petani seperti pada gambar 4.35 

 

Gambar 4. 35. Tampilan Detail Produk Investasi 

Jika ingin melakukan pembelian, user hanya harus memasukkan jumlah 

proyek yang akan dibeli di kolom yang tersedia dan menekan tombol investasi 

sekarang, jika jumlah yang dimasukkan melebihi jumlah proyek yang tersedia maka 

akan muncul pesan seperti pada gambar 4.36 

 

Gambar 4. 36. Tampilan Stok Tidak Mencukupi 

Lalu akan muncul tampilan review investasi yang berisi keterangan singkat 

produk beserta jumlah total proyek yang harus dibayar dan ketentuan investasi 

AYOPANEN seperti pada gambar 4.37 
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Gambar 4. 37. Tampilan Review Investasi 

 

Gambar 4. 38. Tampilan Review Investasi (2) 

Pada gambar 4.38 user mencentang persetujuan ketentuan lalu menekan 

tombol konfirmasi dan aplikasi akan menampilkan halaman konfirmasi yang berisi 

waktu perhitungan mundur batas pembayaran, keterangan rekening AYOPANEN, 

jumlah harga, kode unik, biaya admin dan total yang harus dibayar seperti pada 

gambar 4.39 
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Gambar 4. 39. Tampilan Konfirmasi Pembayaran 

 

Gambar 4. 40. Tampilan Konfirmasi Pembayaran (2) 

Pada gambar 4.40 user menekan tombol upload bukti transfer untuk 

mengunggah bukti pembayaran yang telah dilakukan, lalu akan muncul tampilan 

seperti pada gambar 4.41 
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Gambar 4. 41. Tampilan Upload Bukti Transfer 

4. Halaman Investor 

Halaman ini digunakan oleh investor untuk mengetahui pembelian investasi 

yang belum dibayar seperti pada gambar 4.42 

 

Gambar 4. 42. Tampilan Dashboard Investor 

Pada gambar 4.43 merupakan halaman transaksi yang menunggu dokumen 

akad dari petani diteruskan ke investor dan transaksi yang belum waktunya tanam. 

Jika dokumen akad telah diteruskan ke investor, akan muncul tombol download dan 

upload, maka investor harus mendownload dokumen akad tersebut lalu 

mengupload kembali dokumen tersebut melalui tombol upload sesuai dengan 
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transaksi masing-masing produk. tampilan upload dokumen akad dapat dilihat pada 

gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 43. Tampilan Waiting List Investor 

Pada gambar 4.44 merupakan halaman transaksi yang dimiliki user dan 

terdapat status setiap transaksi, di halaman ini user juga dapat melihat progress 

tracking dan detail transaksi dengan memilih salah satu transaksi yang akan dilihat 

seperti pada gambar 4.45 

 

Gambar 4. 44. Tampilan Halaman Transaksi Investor 
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Gambar 4. 45. Tampilan Progress Tracking Investor 

Kemudian investor juga dapat melihat detil keterangan dari setiap progress 

transaksi yang ada seperti pada gambar 4.46 

 

Gambar 4. 46. Tampilan Detil Progress Investasi 

4.2.3.2. Hasil Uji Coba 

Proses uji coba pada form pendaftaran investor dilakukan menggunakan 2 

test case yaitu uji coba dengan memasukkan semua data dan dengan menggunakan 

inputan yang salah. Hasil uji coba pendaftaran investor pada tabel 4.9 

Tabel 4. 9. Hasil Uji Coba Pendaftaran Investor 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

16 Melakukan 

pendaftaran 

Nama_investor, 

usrnminvestor, 

pwdinvestor, 

emailinvestor, 

Pendaftaran 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.5) 
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nohpinvestor, ttlinvestor, 

alamatinvestor, 

kotainvestor 

17 Melakukan 

pendaftaran 

dengan 

format salah 

Tidak ada input Muncul pesan 

: Lengkapi 

data anda 

Sukses 

(Gambar 

4.6) 

 

Proses uji coba pada form login investor dilakukan menggunakan 2 test case 

yaitu uji coba dengan memasukkan username dan password dengan benar dan 

dengan menggunakan inputan yang salah. Hasil uji coba login investor pada tabel 

4.10 

Tabel 4. 10. Hasil Uji Coba Login Investor 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output 

Diharapkan 
Status 

18 Melakukan login 

investor 

username dan 

password 

Pendaftaran 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.29) 

19 Melakukan login 

investor dengan 

format salah 

username dan 

password yang 

salah 

Muncul pesan 

: username / 

password 

salah 

Sukses 

(Gambar 

4.3) 

 

Proses uji coba pada form pembelian investasi dilakukan dengan 

menggunakan 2 test case yaitu uji coba dengan memasukkan jumlah unit dan 

dengan memasukkan jumlah unit melebihi jumlah yang tersedia. Hasil uji coba 

pembelian investasi pada tabel 4.11 
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Tabel 4. 11. Hasil Uji Coba Pembelian Investasi 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

20 Melakukan 

pembelian investasi 

Input jumlah 

unit 

Transaksi 

berhasil 

Sukses 

(Gambar 

4.33) 

21 Melakukan 

pembelian investasi 

melebihi stok 

Inputan 

melebihi 

jumlah 

proyek 

tersedia 

Muncul pesan: 

stok tidak 

tersedia 

Sukses 

(Gambar 

4.33) 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada aplikasi AYOPANEN 

untuk Pengelolaan Investasi Pertanian Berbasis Syariah, maka kesimpulan yang 

didapat adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi mampu mengelola investasi untuk membantu petani mendapatkan 

pinjaman modal dari investor yang tergabung bersama AYOPANEN. 

2. Aplikasi dapat membantu investor untuk berinvestasi syariah dengan mudah 

dan mendapatkan kualitas yang terbaik sesuai yang dijanjikan oleh petani di 

awal transaksi. 

3. Aplikasi memiliki dokumen perjanjian akad yang ditandatangani kedua belah 

pihak pada setiap transaksi untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap 

kualitas produk yang dijanjikan petani dalam aplikasi. 

4. Aplikasi mampu memberikan progress dari tiap transaksi yang dilakukan 

investor agar investor dapat melihat sampai mana progress dari transaksi yang 

dimilikinya. 

5. Aplikasi dapat menghasilkan laporan investasi berhasil, investasi gagal, dan 

produk terfavorit, serta laporan pendapatan petani. 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti yang ingin mengembangkan 

aplikasi ini adalah: 
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1. Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi berbasis android dan ios. 

2. Menambahkan sistem pemantauan pengiriman pengembalian hasil panen ke 

investor. 
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