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ABSTRAK 

 

Farm Fish Boster Centre (FFBC) merupakan implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) dari perusahaan PT. Indosco Dwi Jaya Sakti yang 

bergerak di bidang penelitian, pelatihan dan pembudidayaan ikan lele. Farm Fish 

Boster Centre mengalami kendala dalam pembuatan jadwal dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele yang digunakan sebagai panduan bagi para peserta pelatihan. 

Hal ini membuat peserta pelatihan masih kebingungan dalam menerapkan sistem 

boster dalam pembesaran ikan lele sehingga tidak jarang banyak peserta yang 

mengalami kegagalan dan kerugian. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan aplikasi penjadwalan 

dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele yang dapat mengeluarkan informasi 

berupa jadwal dan biaya pembesaran ikan lele yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

pelatihan. 

Dari hasil pengujian aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi yang dibuat dapat 

melakukan proses pembuatan jadwal dan proses perhitungan biaya pembesaran ikan 

lele yang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. 

 

Kata Kunci : Aplikasi, Penjadwalan, dan Perhitungan Biaya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ikan lele merupakan ikan air tawar yang dapat dikonsumsi dan mempunyai 

tubuh yang panjang, kumis, dan kulit yang licin. Menurut Mahyuddin (2013) jenis 

ikan lele di Indonesia terdiri atas beberapa jenis, yaitu: ikan lele dumbo, ikan lele 

sangkuriang, ikan lele phyton, ikan lele masamo, ikan lele sukoi, dan lain - lain. 

Kolam yang digunakan untuk pembesaran ikan lele sendiri bermacam-macam, ada 

yang terbuat dari beton, terpal, fiber, kolam tanah, dan cor gorong-gorong. Ukuran 

kolam pun banyak variasinya, tergantung dari lahan yang dimiliki oleh peternak 

ikan lele tersebut. Ikan lele banyak dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia. 

Salah satu pembudidaya ikan lele adalah Farm Fish Boster Centre. 

Farm Fish Boster Centre (FFBC) merupakan implementasi Corporate 

Social Responsibility (CSR) dari perusahaan PT. Indosco Dwi Jaya Sakti yang 

bergerak di bidang penelitian, pelatihan dan pembudidayaan ikan lele. PT. Indosco 

Dwi Jaya Sakti merupakan perusahaan yang memproduksi multivitamin untuk 

hewan ternak khususnya ikan. FFBC berdiri sejak awal Februari tahun 2012. FFBC 

yang bertempat di Pergudangan Sinar Gedangan G37 – Sidoarjo ini 

membudidayakan beragam jenis ikan lele dengan memakai kolam fiber. Dalam 

pembesaran ikan lele, pihak FFBC menggunakan sistem boster. Sistem boster 

merupakan sistem yang dibuat oleh FFBC yang bertujuan untuk menghemat lahan, 

menghemat air, menjadi sistem yang mudah dipahami untuk peternak ikan lele 

pemula, padat tebar benih dan juga padat panen. Dengan menggunakan sistem 
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boster, peternak ikan lele dapat menekan nilai feed conversion rate (FCR) sampai 

0,6 sehingga menguntungkan peternak ikan lele tersebut. 

Di FFBC selain membudidayakan ikan lele juga mengadakan pelatihan 

untuk masyarakat. Di dalam pelatihan tersebut peserta pelatihan akan diberikan 

wawasan tentang pembesaran ikan lele menggunakan sistem boster. Pelatihan 

tersebut dilakukan selama 2-3 hari dengan kapasitas 25 orang. Selama pelatihan 

para peserta pelatihan sangat antusias terhadap materi yang diberikan oleh pegawai 

FFBC. Hal ini dibuktikan dari banyaknya peserta pelatihan yang bertanya saat sesi 

pertanyaan. Rata-rata 20 dari 25 peserta pelatihan bertanya ke pegawai FFBC 

tentang sistem boster yang diajarkan. Tabel berikut berisi tentang apa yang 

ditanyakan peserta pelatihan. 

Tabel 1.1. Daftar Pertanyaan per Tahun 

Pertanyaan 
Banyak Pertanyaan per Tahun 

2013 2014 2015 

Apakah bisa menerapkan sistem boster di 

lingkungan yang berbeda dengan FFBC? 

120 100 104 

Bagaimana menerapkan sistem boster di 

kolam milik masing-masing? 

64 75 76 

Berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk 

pembesaran ikan lele berdasarkan kolam 

yang dimiliki? 

56 65 75 

Dari Tabel 1.1. tersebut banyak peserta pelatihan yang masih kesulitan 

dalam menghitung biaya pembesaran ikan lele yang akan dikeluarkan. Hal ini 

disebabkan selama pelatihan ukuran kolam yang digunakan hanya 3 m x 3 m x 1 m 

sehingga peserta harus menghitung ulang biaya pembesaran ikan lele berdasarkan 

ukuran kolam yang dimiliki. Selain perhitungan biaya permasalahan yang sering 

ditanyakan oleh peserta pelatihan adalah penjadwalan pemberian pakan dan 
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penerapan jumlah multivitamin yang akan digunakan. Pemberian pakan dan 

multivitamin yang dilakukan secara sembarangan atau tidak teratur menyebabkan 

kemungkinan ikan lele yang dipelihara akan menjadi sakit bahkan mati semakin 

besar dan pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian bagi peternak ikan lele 

tersebut. Tidak hanya itu, penjadwalan harus dilakukan tiap minggu untuk 

mengetahui berapa jumlah pakan dan multivitamin yang akan digunakan di minggu 

selanjutnya. Untuk membantu peserta pelatihan dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang sering diajukan tersebut maka pihak FFBC memberikan pelayanan 

yang terbaik ke peserta pelatihan meskipun pelatihan telah usai. Namun, seiring 

bertambahnya peserta pelatihan, kualitas pelayanan yang diberikan pihak FFBC 

usai pelatihan menurun. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sarana yang 

membantu peserta pelatihan dalam membesarkan ikan lele dan banyaknya peserta 

pelatihan bertanya disaat pegawai FFBC mempunyai kesibukan sendiri.  

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan suatu sistem yang 

digunakan untuk memberikan jadwal dan menghitung biaya pembesaran ikan lele 

menggunakan sistem boster. Aplikasi berbasis web ini diharapkan dapat 

mempermudah peserta pelatihan dalam mengetahui jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan ketika akan melakukan pembesaran ikan lele serta mempermudah 

penerapan sistem boster pada proses pembesaran ikan lele di kolam yang dimiliki 

oleh peserta pelatihan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dibahas maka dapat dirumuskan 

permasalahan FFBC pada penelitian ini adalah bagaimana membuat aplikasi yang 
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dapat melakukan penjadwalan pembesaran ikan lele dan menghitung biaya yang 

dikeluarkan untuk pembesaran ikan lele. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari topik bahasan yang ada maka dalam 

penelitian ini diberikan batasan-batasan, yaitu:  

1. Kegiatan pembesaran ikan lele yang dilakukan meliputi kegiatan utama dan 

kegiatan tambahan. 

2. Perhitungan biaya pembesaran ikan lele meliputi biaya variabel dan biaya tetap.  

3. Biaya variabel berisi tentang biaya pakan, biaya benih, dan biaya multivitamin. 

Sedangkan biaya tetap berisi tentang biaya kolam dan biaya peralatan. 

4. Tidak membahas kontrol penyakit yang terjadi pada ikan lele dan kegiatan 

greading. 

5. Pakan yang digunakan adalah pakan berjenis pelet dan harus mempunyai protein 

sebanyak 30% keatas. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan 

tugas akhir ini adalah menghasilkan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele dengan sistem boster sehingga dapat membantu peserta 

pelatihan dalam menerapkan sistem boster di kolam masing-masing. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dibangun nantinya adalah : 
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1. Membantu pihak FFBC dalam memberikan layanan kepada peserta pelatihan 

setelah pelatihan selesai. 

2. Membantu peserta pelatihan untuk membuat jadwal yang akan digunakan dalam 

proses pembesaran ikan lele. 

3. Membantu peserta pelatihan untuk menghitung jumlah biaya ketika akan 

melakukan pembesaran ikan lele. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini secara sistematis dapat dibagi menjadi lima bab, 

yaitu: 

BAB I  :   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah yang ada, perumusan masalah, 

batasan masalah yang akan dibahas, tujuan dari pembuatan 

aplikasi, manfaat pembuatan aplikasi serta sistematika penulisan. 

BAB II :   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas teori yang berhubungan dan mendukung 

dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. Adapun teori - teori 

yang dibahas meliputi: ikan lele, pembesaran ikan lele, sistem 

boster, Corporate Social Responbility (CSR), perhitungan, 

penjadwalan, aplikasi, Website, PHP Hypertext Preprocessor 

(PHP), My Structure Query Language (MySQL), System 

Development Life Cycle (SDLC), System Flowchart (Sysflow), 

Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), 

Black Box Testing. 
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BAB III  :   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada  bab  ini  membahas  tentang uraian tugas-tugas yang 

dikerjakan yaitu identifikasi masalah, analisis perancangan sistem 

berupa desain umum sistem, block diagram, diagram system flow, 

data flow diagram, entity relationship diagram, struktur tabel, 

desain masukan dan keluaran aplikasi. 

BAB IV  :   IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini membahas tentang implementasi sistem berupa 

capture dari setiap tampilan program. Serta melakukan pengujian 

apakah aplikasi telah dapat menyelesaikan permasalahan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

BAB V  :   KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan tugas akhir serta saran 

untuk pengembangan aplikasi. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1 Ikan Lele 

Definisi ikan lele menurut Mahyuddin (2013) adalah jenis ikan lele 

konsumsi air tawar dengan tubuh memanjang dan kulit licin. Ikan lele adalah jenis 

ikan lele yang memiliki banyak nama dan julukan yang berbeda di beberapa negara, 

bahkan di Indonesia, ikan lele memiliki nama yang berbeda pada beberapa daerah. 

Hal ini disebabkan karena ikan lele termasuk jenis ikan lele yang memiliki banyak 

spesies. Namun demikian, secara ilmiah ikan lele lebih dikenal dengan nama clarias 

yang berasal dari kata chlaros dalam bahasa Yunani yang berarti kuat atau lincah 

seperti pada kenyataannya di alam bebas. Ikan lele memang terkenal lincah dan 

mampu bertahan hidup meskipun dalam kondisi air dan kadar oksigen yang 

minimum karena ikan lele memiliki alat pernapasan tambahan berupa labirin. Di 

Indonesia ikan lele mempunyai beberapa nama daerah, antara lain: ikan kalang 

(Padang), ikan maut (Gayo, Aceh), ikan pintet (Kalimantan Selatan), ikan keling 

(Makasar), ikan cepi (Bugis), ikan lele atau lindi (Jawa Tengah). Sedang di negara 

lain dikenal dengan nama mali (Afrika), plamond (Thailand), ikan keli (Malaysia), 

gura magura (Srilangka), ca tre trang (Jepang). Dalam bahasa Inggris disebut pula 

catfish, siluroid, mudfish dan walking catfish.  

Ikan lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin. Habitatnya di 

sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, dan sawah yang 

tergenang air. Ikan lele bersifat noctural, yaitu aktif bergerak mencari makanan 

pada malam hari. Pada siang hari ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-
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tempat gelap. Ikan lele banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia. Negara 

Thailand, India, Philipina dan Indonesia adalah negara-negara yang banyak 

membudidayakan ikan lele. 

Menurut FFBC ikan lele dikategorikan menjadi 4 berdasarkan panjang 

ikan lele, yaitu : bayi, remaja, dewasa, dan panen. Untuk detail kategori dapat dilihat 

di Tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1. Kategori Ikan Lele Berdasarkan Panjang Ikan Lele  

Kategori Panjang ikan lele (cm) Umur (hari) 

Bayi 3-9 1-21 

Remaja 10-11 22-42 

Dewasa 12-13 43-56 

Panen 14-17 57-105 

2.2 Pembesaran Ikan Lele  

Menurut Gunawan (2016) pembesaran ikan lele merupakan tahapan  

lanjutan dari proses pembenihan ikan lele yang bertujuan untuk menghasilkan ikan 

lele konsumsi. Kesuksesan usaha pembesaran ikan lele sangat bergantung pada 

kualitas benih, pakan, dan air. Mutu benih yang rendah akan membuat peternakan 

berujung pada hasil panen yang tidak maksimal. Kualitas air yang buruk 

menyebabkan ikan lele malas makan dan justru menjadi sumber penyakit. 

Sedangkan pemberian pakan yang kurang dan tingkat gizi pakan yang rendah 

mengakibatkan ikan lele tidak bisa tumbuh dengan optimal.  

Menurut Fish Boster Centre (2016) proses pembesaran ikan lele terbagi 

menjadi beberapa tahapan, yaitu: 
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1. Persiapan Kolam 

Kolam yang cocok digunakan dalam sistem boster adalah kolam dengan 

konstruksi central drain. Penggunaan konstruksi central drain lebih efisien dan 

praktis karena mempermudah proses pembuangan kotoran dan pemanenan. Pada 

saat pembuangan kotoran, kotoran akan menumpuk di tengah central drain. 

Sedangkan pada saat melakukan proses pemanenan akan lebih mudah karena 

ikan lele akan berkumpul di sekitar central drain.  

2. Persiapan Benih 

Di dalam sistem boster jumlah benih ikan lele mempunyai batasan maksimal 

1100 ekor per m3. Namun tidak direkomendasikan untuk mengisi kolam dengan 

jumlah maksimal. Hal ini bertujuan agar ikan lele di dalam kolam mempunyai 

ruang untuk bergerak. Agar usaha pembesaran ikan lele optimal, benih yang 

dipelihara harus sehat. Berikut ciri-ciri benih ikan lele yang baik dan sehat: 

a. Gerakan lincah dan tidak cacat 

b. Tidak mengeluarkan busa atau lendir 

c. Tidak mengambang dan selalu bergerak di air 

d. Ukuran fisik normal atau proporsional. 

3. Perawatan Ikan Lele 

Perawatan ikan lele dilakukan sejak benih ikan lele sampai proses pemanenan 

ikan lele. Perawatan ikan lele terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu: 

a. Pencampuran Pakan 

Pencampuran pakan merupakan tahap mencampurkan pakan dengan 

multivitamin boster. Pencampuran pakan bertujuan untuk memenuhi asumsi 

kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ikan lele dan meningkatkan digestibility 
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(ketercernaan) pakan serta untuk memacu metabolisme pencernaan dan 

antibodi ikan lele sehingga dapat memperoleh hasil FCR yang minimal. Tabel 

2.2. merupakan tabel multivitamin yang digunakan dalam pakan. 

Tabel 2.2. Penggunaan Multivitamin Berdasarkan Ukuran Pakan 

Nama 

Multivitamin 

Ukuran Pakan 

0,05 ml 0,08 ml 0,1 ml 1 ml 2 ml 3 ml 

Premix 2,5 gr 2,5 gr 2,5 gr 2,5 gr 2,5 gr - 

Grotop 3 gr 3 gr 3 gr 3 gr 3 gr 3 gr 

Progol 5 gr 5 gr 5 gr 5 gr 5 gr 5 gr 

Amino Liquid - - - 5 ml 5 ml 5 ml 

Vitaliquid - - - - - 5 ml 

Stress Off 3 gr 3 gr 3 gr 3 gr - - 

Fish Imunovit 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml 

Inroflox 12/25 3 ml 3 ml 3 ml 3 ml - - 

b. Pemberian Pakan 

Bertujuan untuk mengatur pemberian pakan agar kualitas dan kuantitasnya 

sesuai dengan kebutuhan ikan lele sehingga pertumbuhan ikan lele normal 

dan kondisi lingkungan pembesaran tetap terkendali.  

c. Perawatan Kualitas Air 

Bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan media pemeliharaan ikan lele 

sehingga mendapatkan parameter kualitas air yang layak untuk pertumbuhan 

ikan lele dan memperoleh hasil yang maksimal. 

d. Sampling 

Sampling merupakan kegiatan yang digunakan untuk menentukan 

penggunaan pakan berdasarkan ukuran ikan lele. Sampling dilakukan tiap 

minggu agar pergantian pakan tidak terlalu lama karena bila menggunakan 

pakan berukuran kecil terus-menerus biaya yang dikeluarkan semakin 
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banyak. Berikut merupakan Tabel 2.3. yang digunakan untuk melakukan 

sampling ikan lele berdasarkan gread. 

Tabel 2.3. Sampling Ikan Lele Berdasarkan Gread 

No. Gread Diameter Lubang (mm) Size ikan lele (ekor/kg) 

1. 1 3 1818 

2. 2 5 1620 

3. 3 6 1460 

4. 4 8 990 

5. 5 10 550 

6. 6 11 360 

7. 7 13 182 

8. 8 16 97 

9. 9 19 75 

10. 10 21 50 

11. 11 25 33 

12. 12 27 18 

13. 13 31 14 

14. Panen 34 12 

Setelah penentuan gread, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

ukuran pakan yang akan diberikan kepada ikan lele. Penentuan ukuran pakan 

dilakukan dengan cara melihat gread yang telah ditentukan sebelumnya 

dengan gread yang ada di Tabel 2.4. berikut. 

Tabel 2.4. Penggunaan Pakan Berdasarkan Panjang Ikan Lele 

No. Gread Panjang Ikan Lele (cm) Jenis Pakan Ukuran Pakan (ml) 

1. 1 3 Pelet 0.05 

2. 1 4 Pelet 0.05 

3. 2 5 Pelet 0.08 

4. 3 6 Pelet 0.1 

5. 4 7 Pelet 0.1 

6. 5 8 Pelet 0.1 

7. 6 9 Pelet 0.1 

8. 7 10 Pelet 1 

9. 8 11 Pelet 1 

10. 9 12 Pelet 2 

11. 10 13 Pelet 2 
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12. 11 14 Pelet 3 

13. 12 15 Pelet 3 

14. 13 16 Pelet 3 

15. Panen 17 Pelet 3 

e. Greading 

Greading merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh tingkat 

keseragaman ukuran ikan lele dan mendapatkan survival rate (SR) yang 

tinggi. Greading dilakukan tiap 3 minggu sekali agar ukuran ikan lele tidak 

berbeda terlalu jauh. 

f. Kontrol Penyakit 

Tahap ini dilakukan ketika ikan lele mengalami penyakit. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam penanganan ketika ikan lele sakit adalah melakukan 

diagnosis penyebab primer terjadinya ikan lele yang sakit, penanganan 

penyebab primer harus didahulukan, dan penanganan yang cepat juga tepat 

sangat diperlukan. 

4. Pemanenan 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembesaran ikan lele. Tahap ini dilakukan 

ketika ukuran ikan lele sudah mencapai ukuran yang siap untuk dikonsumsi. 

Namun, waktu panen juga tergantung dari target panen yang telah ditentukan 

oleh peternak ikan lele tersebut.  

2.3 Sistem Boster 

Sistem boster merupakan sistem pembesaran ikan lele yang dibuat dan 

dikembangkan oleh FFBC. Sistem ini bertujuan untuk menghemat lahan, 

menghemat air, menjadi sistem yang mudah dipahami untuk peternak lele pemula, 
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padat tebar benih dan juga padat panen. Fokus sistem ini adalah mengatur semua 

kebutuhan ikan lele, mulai dari kebutuhan pakan ikan lele, kualitas air, sampai 

multivitamin yang diberikan ke ikan lele. 

Pembesaran ikan lele dengan sistem boster memiliki 4 faktor agar bisa 

berhasil diterapkan, yaitu: daya dukung kolam, manajemen air, manajemen pakan, 

dan manajemen kesehatan ikan lele. Untuk menunjang semua faktor yang akan  

membuat sistem boster berhasil diterapkan terutama di manajemen air, manajemen 

pakan dan manajemen kesehatan ikan lele maka dibutuhkan multivitamin boster. 

Berikut daftar multivitamin boster yang digunakan dalam pembesaran ikan lele 

yang dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Penggunaan Pakan Berdasarkan Panjang Ikan Lele 

No. Nama 

Multivitamin 

Deskripsi 

1. Amino Liquid 

Merupakan suplemen makanan yang mengandung protein, 

asam amino, vitamin dan mineral penting untuk 

meningkatkan pertumbuhan ikan lele. 

2. Aqua Enzym 
Merupakan boster yang digunakan untuk mengatasi 

masalah kualitas air. 

3. Aero2 
Merupakan boster yang digunakan untuk menjaga 

parameter kualitas air. 

4. Aqua Septik 
Merupakan antiseptik yang ampuh membasmi jamur, 

bakteri, dan virus pada kolam ikan lele. 

5. Blue Copper 
Merupakan antiseptik yang digunakan untuk mengurangi 

kepadatan plankton di kolam ikan lele. 

6. Fish Imunovit 
Merupakan boster yang digunakan untuk meningkatkan 

imun tubuh ikan lele. 

7. Grotop 
Merupakan boster yang digunakan untuk meningkatkan 

nafsu makan ikan lele. 

8. Manstap 
Merupakan boster yang digunakan untuk meningkatkan 

unsur hara di dalam kolam. 

9. Progol 
Merupakan boster yang digunakan untuk merekatkan 

pakan dengan multivitamin. 

10. Planktop 
Merupakan boster yang digunakan untuk menumbuhkan 

plankton di kolam dengan cepat. 

11. Protect Plus 
Merupakan boster yang digunakan untuk membantu benih 

ikan lele beradaptasi di kolam. 
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12. 
Premix 

Aquavita 

Merupakan boster yang digunakan untuk meningkatkan 

metabolisme pencernaan ikan lele. 

13. Sel Multi 
Merupakan boster yang berisi bakteri pengurai untuk 

perlakuan biologi di kolam. 

14. Stress Off 
Merupakan boster yang digunakan untuk mengatasi segala 

bentuk stres ikan lele. 

15. Vitaliquid Sama dengan Premix Aquavita namun dalam bentuk cair. 

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate social responbility atau biasa disingkat CSR menurut Wibisono 

(2007) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak 

etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas 

setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup 

pekerja beserta keluarganya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan 

keberlanjutan jangka panjang dianggap lebih penting daripada sekedar profit 

perusahaan. Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha 

harus merespon CSR agar sejalan dengan jaminan keberlanjutan operasional 

perusahaan, yaitu: 

1. Perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila 

perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus 

menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. 

Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal-balik atas 

penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang 

kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial 

karena timbul discomfort (ketidaknyamanan) pada masyarakat. 

2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat 

simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, wajar 

bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat 
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sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan 

performa perusahaan. 

3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan 

menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik tersebut bisa berasal dari dampak 

operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang 

timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.  

2.5 Perhitungan 

Setelah mengetahui proses-proses pembesaran ikan lele maka diperlukan 

perhitungan biaya yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah modal yang 

akan dipakai dalam pembesaran ikan lele. Menurut Gunawan (2016) biaya yang 

dihitung meliputi: 

1. Total Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Total biaya pembesaran ikan lele merupakan jumlah dari biaya tetap dan biaya 

variabel. Biaya tetap merupakan pengeluaran yang tidak bergantung pada tingkat 

barang atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan, biaya variabel merupakan biaya-

biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan produksi. Rumus yang 

digunakan oleh Gunawan (2016) untuk menghitung total biaya pembesaran ikan 

lele adalah: 

 

Total biaya pembesaran ikan lele = biaya tetap + biaya variabel (2.1) 

 

2. Biaya Tetap 

Biaya tetap yang dibahas adalah biaya penyusutan kolam dan biaya penyusutan 

peralatan. Berikut merupakan rumus dari perhitungan biaya tetap.  
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Biaya tetap = biaya kolam + biaya peralatan (2.2) 

 

3. Biaya Kolam 

Biaya kolam merupakan biaya penyusutan kolam yang didapatkan dari  biaya 

pembuatan kolam dibagi dengan banyak pemakaian kolam. Berikut merupakan 

rumus dari perhitungan biaya kolam. 

 

Biaya kolam =  biaya pembuatan kolam/banyak pemakaian kolam (2.3) 

  

4. Biaya Peralatan 

Biaya peralatan merupakan biaya penyusutan peralatan yang didapatkan dari  

biaya total peralatan dibagi dengan banyak pemakaian peralatan. Berikut 

merupakan rumus dari perhitungan biaya peralatan. 

   

Biaya peralatan = ∑  (biaya per peralatan/banyak pemakaian) (2.4) 

   

5. Biaya Variabel 

Biaya variabel terdiri dari 3 komponen, yaitu : biaya benih, biaya pakan, dan 

biaya multivitamin. Berikut merupakan rumus dari perhitungan biaya variabel. 

 

Biaya variabel = biaya benih + biaya pakan + biaya multivitamin .............(2.5) 

 

6. Biaya Benih 

Biaya benih merupakan biaya yang didapat dari jumlah benih ikan lele dikalikan 

dengan harga per ekor. Berikut merupakan rumus dari perhitungan biaya benih. 

   

Biaya benih = jumlah benih ikan lele * harga per ekor (2.6) 
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7. Biaya Pakan 

Biaya pakan merupakan biaya yang didapat dari jumlah pakan ikan lele dari tiap 

ukuran dengan harga dari tiap pakan. Berikut merupakan rumus dari perhitungan 

biaya pakan. 

 

Biaya pakan = ∑ (jumlah pakan per ukuran * harga pakan) (2.7) 

   

8. Biaya Multivitamin 

Biaya multivitamin merupakan biaya yang didapat dari jumlah pemakaian tiap 

multivitamin dengan harga tiap multivitamin. Berikut merupakan rumus dari 

perhitungan biaya multivitamin. 

  

Biaya multivitamin = ∑ (jumlah tiap multivitamin * harga) (2.8) 

   

Selain perhitungan biaya diperlukan perhitungan-perhitungan yang 

digunakan ketika pembesaran ikan lele. Perhitungan tersebut berdasarkan 

perhitungan yang dilakukan oleh FFBC, antara lain: 

1. Estimasi Biomassa  

Estimasi biomassa merupakan estimasi berat total seluruh benih ikan lele yang 

akan dipelihara. Biomassa yang dibahas dapat mengacu pada biomassa spesies, 

yang merupakan massa dari satu atau lebih spesies, atau biomassa komunitas 

yang merupakan massa dari seluruh spesies pada suatu komunitas. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung biomassa adalah : 

 

Estimasi biomassa = jumlah ikan (ekor) * berat ikan (gr) (2.9) 
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2. Jumlah Pakan 

Cara menghitung jumlah pakan yang akan digunakan adalah dengan mengalikan 

biomassa dengan feeding rate dan survival rate. Feeding rate merupakan 

kebutuhan rata-rata pakan ikan lele per hari. Sedangkan survival rate adalah rata-

rata kelangsungan hidup ikan lele. Rumus yang digunakan untuk menghitung 

jumlah pakan adalah : 

Jumlah pakan = biomassa * feeding rate * survival rate (2.10) 

Nilai feeding rate didapatkan dari perhitungan average body weight (ABW) atau 

berat rata-rata ikan lele per ekor. Setelah ABW dihitung, lakukan pencocokan 

antara ABW yang dihitung dengan kolom berat rata-rata ikan lele di tabel 

feeding rate kemudian ambil persentase feeding rate yang ada di Tabel 2.6.. 

Tabel 2.6. Persentase Feeding Rate 

Umur Ikan 

Lele (hari) 

Berat Rata-rata Ikan 

Lele (gr/ekor) 

Persentase 

Feeding Rate 

Size Ikan Lele 

(ekor/kg) 

1-7 0,55 7% 1818 

8-14 1,25 6% 800 

15-21 3,70 6% 270 

22-28 6,66 5% 150 

29-35 10,30 4% 97 

36-42 13,33 4% 75 

43-49 20 3% 50 

50-56 30,30 3% 33 

57-63 40 2% 25 

64-70 45,45 2% 22 

71-77 50 2% 20 

78-84 55,55 2% 18 

85-91 66,60 2% 15 

92-98 76,82 2% 13 

99-105 100 2% 10 
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Setelah mengetahui persentase feeding rate, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan persentase survival rate. Persentase survival rate didapatkan 

dengan mencocokkan size ikan lele yang telah dihitung dengan size ikan lele di 

Tabel 2.7 berikut. 

Tabel 2.7. Persentase Survival Rate 

Size Ikan Lele (ekor/kg) Persentase Survival Rate 

>100 90% 

50-100 80% 

<50 70% 

3. Up Daging 

Up daging adalah kenaikan berat seluruh ikan lele per minggu. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung up daging adalah :  

Up daging = biomassa periode (n) - biomassa periode (n-1) (2.11) 

4. Feed Conversion Ratio (FCR) 

FCR merupakan perbandingan antara jumlah pakan yang digunakan dengan 

penambahan berat ikan lele yang dihasilkan. Jadi, semakin kecil nilai suatu FCR 

maka semakin kecil biaya pakan yang dikeluarkan. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung FCR adalah : 

FCR = Total pakan (kg)/up daging (kg) (2.12) 

5. Average Daily Gain (ADG) 

ADG merupakan rata-rata pertumbuhan berat badan harian per ekor ikan lele. 

Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ADG. 

ADG = up daging (kg)/7/jumlah ikan lele (ekor) (2.13) 
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6. Kepadatan Ikan Lele per m3 

Kepadatan ikan lele per m3 digunakan untuk mengetahui tingkat kepadatan ikan 

lele yang akan dibesarkan sehingga dapat diketahui penerapan kegiatan yang 

akan dilakukan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung kepadatan 

ikan lele per m3. 

Kepadatan ikan lele = jumlah ikan lele (ekor)/volume  kolam (m3) (2.14) 

7. Jumlah Panen 

Jumlah panen merupakan jumlah total ikan lele ketika dipanen. Jumlah ini 

didapatkan dari mengalikan berat panen total dengan banyak ikan lele per kg 

saat panen atau disebut dengan size panen. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung jumlah panen adalah : 

Jumlah panen = panen total (kg) * size panen (ekor/kg) (2.15) 

2.6 Penjadwalan 

Definisi penjadwalan menurut Schroeder (2000) adalah suatu petunjuk 

atau indikasi apa saja yang harus dilakukan, dengan siapa, dan dengan peralatan 

apa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada waktu tertentu. 

 Menurut Fish Boster Centre (2016) penjadwalan kegiatan pembesaran ikan 

lele terbagi menjadi 2 macam kegiatan, yaitu: 

1. Kegiatan Utama 

Kegiatan utama merupakan kegiatan-kegiatan inti pembesaran ikan lele. 

Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan utama akan dijelaskan di 

Tabel 2.8. berikut. 
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Tabel 2.8. Kegiatan Utama Pembesaran Ikan Lele  

Kegiatan Multivitamin Kapan 

Buang Kotoran - Pagi dan Sore 

Buang & Ganti Air - Pagi 

Manajemen Air Aquaenzym Siang 

 Sel Multi Siang 

 Manstap Malam 

 Blue Copper Pagi 

Manajemen Antibodi Inroflox 12/25 Pagi 

 Stress Off Pagi 

 Fish Imunovit Pagi 

Pemberian Pakan - Jam 08.00, 17.00, 21.00 

Sampling - Pagi atau sore hari 

Panen - Fish Imunovit  

- Stress Off 

Pagi atau sore hari 

Kegiatan utama dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kepadatan ikan lele per m3 dan 

lama pemeliharaan ikan lele. Berikut merupakan penjelasan dari pengaruh 

kepadatan ikan lele per m3 dan lama pemeliharaan. 

a. Kepadatan Ikan Lele per m3 

Tingkat kepadatan ikan lele berpengaruh terhadap penerapan kegiatan 

pembesaran ikan lele. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya ikan 

lele semakin tinggi aktivitas yang terjadi di kolam tersebut. Tabel batasan 

maksimal jumlah ikan lele per m3 dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9. Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele per m3 

Batas maksimal 

jumlah ikan lele per 

m3 

Banyak Ikan 

Lele 

Tingkat 

Kepadatan 

1100 ikan 100-250 Rendah 

 250-500 Sedang 

 500-1000 Tinggi 
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Tingkat kepadatan ikan lele dapat menimbulkan penerapan kegiatan ikan lele 

yang berbeda-beda. Kegiatan tiap tingkat kepadatan ikan lele dapat dilihat 

pada Tabel 2.10. berikut. 

Tabel 2.10. Kegiatan per Tingkat Kepadatan Ikan 

Kegiatan Multivitamin 
Tingkat Kepadatan ikan 

Rendah Sedang Tinggi 

Buang Kotoran - 2x /hari 2x/ hari 2x/hari 

Buang & Ganti Air - 1x/7 hari 1x/4 hari 1x/3 hari 

Manajemen Air Aquaenzym 1x/7 hari 1x/7 hari 2x/7 hari 

 Sel Multi 1x/7 hari 1x/7 hari 2x/7 hari 

 Manstap 1x/7 hari 1x/7 hari 2x/7 hari 

 Blue Copper  1x/3 hari 1x/3 hari 1x/3 hari 

Manajemen 

Antibodi 

Inroflox 12/25 1x/2 hari 1x/ hari 2x/ hari 

 Stress Off 1x/ 2 hari 1x/ hari 2x/ hari 

 Fish Imunovit 2x/7 hari 3x/7 hari 5x/ 7 hari 

 

Pemberian Pakan 

- 3x/1 hari 3x/1 hari 3x/1 hari 

Sampling - 1x/7 hari 1x/7 hari 1x/7 hari 

b. Lama Pemeliharaan Ikan Lele 

Lama pemeliharaan ikan lele berpengaruh dalam penerapan kegiatan 

pembesaran ikan lele. Hal ini dikarenakan terdapat kegiatan pembesaran ikan 

lele yang disesuaikan dengan lama pemeliharaan ikan lele. Kegiatan 

pembesaran ikan lele berdasarkan lama pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 

2.11. 

Tabel 2.11. Kegiatan Pembesaran Ikan Lele Berdasarkan Lama Pemeliharaan  

Kegiatan Multivitamin Lama Pemeliharaan 

Buang Kotoran - 5 H ~ Panen 

Buang & Ganti Air - 30 H ~ Panen 

Manajemen Air Aquaenzym 1 H ~ 45 H 

 Sel Multi 45 H ~ Panen 

 Manstap 1 H ~ Panen 

 Blue Copper 1 H ~ Panen 
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Manajemen Antibodi Inroflox 12/25 1 H ~ 10 H 

 Stress Off 1 H ~ 10 H 

 Fish Imunovit 1 H ~ Panen 

 

Pemberian Pakan 
- 

1 H ~ Panen 

Sampling - 7 H ~ Panen 

Panen - Fish Imunovit  

- Stress Off 

Diatas 14 H  

2. Kegiatan Tambahan 

Kegiatan tambahan merupakan kegiatan-kegiatan yang tidak selalu diterapkan 

pada setiap proses pembesaran ikan lele, tergantung dari keadaan kolam yang 

dimiliki oleh peternak ikan lele. Kegiatan tambahan dipengaruhi oleh tiga faktor, 

yang terdiri dari pH air, suhu air, dan intensitas hujan. Berikut merupakan 

penjelasan dari faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan tambahan. 

a. pH Air 

pH air merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh di dalam proses 

pembesaran ikan lele. pH air yang ideal bagi pembesaran ikan lele adalah 7,2-

7,8.  Jika pH air asam akan meningkatkan tingkat stres pada ikan lele dan  jika 

pH air terlalu asam maka akan dapat mengakibatkan kulit ikan lele berlendir. 

Sedangkan, jika pH air terlalu basa akan mengakibatkan tingkat kadar 

amoniak yang tinggi sehingga dapat menyebabkan tingkat kematian ikan lele 

semakin tinggi. Pihak FFBC mengelompokkan pH air ke dalam lima level 

yang akan dijelaskan dalam Tabel 2.12. 
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Tabel 2.12. pH Air 

pH air Status Dampak Penanganan Penerapan Kapan 

5.0-6,7 Terlalu 

asam 

Tingkat stres 

tinggi dan kulit 

ikan lele 

berlendir 

Pemberian 

multivitamin 

boster Manstap 

1x/ 3 hari 1 hari ~ 

6 hari 

6.8-7.1 Agak 

Asam 

Tingkat stres 

ikan lele agak 

tinggi 

Pemberian 

multivitamin 

boster Manstap 

1x / 6 hari 1 hari ~ 

6 hari 

7.2-7.8 Ideal - - - - 

7.9-8.5 Agak 

Basa 

Tingkat kadar 

amoniak rendah 

Pemberian 

Fermentasi 

1x/ 2 

minggu 

1 hari ~ 

2 minggu  

8.6-9.5 Terlalu 

Basa 

Tingkat kadar 

amoniak tinggi 

Pemberian 

Fermentasi 

1x/ 1 

minggu 

1 hari ~ 

2 minggu 

b. Suhu Air 

Suhu air yang ideal bagi pembesaran ikan lele adalah 25 oC – 32 oC. Suhu air 

berpengaruh pada nafsu makan ikan lele. Semakin dingin suhu air maka 

semakin sedikit nafsu makan ikan lele. Sedangkan semakin panas suhu air 

maka ikan lele akan cepat stres. Level-level suhu air dapat dilihat pada Tabel 

2.13. 

Tabel 2.13. Suhu Air 

Suhu air Status Dampak Penanganan Penerapan 

15-24 Terlalu 

dingin 

Ikan malas 

makan 

Pemberian fermentasi 1 x / 2 

minggu  

25-32 Ideal - - - 

33-35 Terlalu 

panas 

Ikan mudah 

stres 

Sirkulasi air dan 

pemberian fermentasi 

1 x /2 

minggu 

c. Intensitas Hujan 

Intensitas hujan di lingkungan sekitar kolam yang tinggi berpengaruh dalam 

kegiatan pembesaran ikan lele. Hal ini disebabkan karena hujan juga dapat 

meningkatkan resiko tumbuhnya jamur dan bibit penyakit lain di dalam 
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kolam sehingga mengakibatkan lele gampang stres dan menjadi tidak nafsu 

makan. Level-level intensitas hujan dapat dilihat pada Tabel 2.14. 

Tabel 2.14. Intensitas Hujan 

Intensitas 

Hujan (%) 

Status Pemberian Multivitamin Penerapan 

0-20 Jarang hujan - - 

21-70 Relatif hujan Boster Manstap + Aero 1x/1 minggu 

71-100 Sering hujan Boster Manstap + Aero 2x/1 minggu 

2.7 Aplikasi 

Pengertian aplikasi menurut Jogiyanto (2005) adalah perangkat lunak yang 

digunakan untuk melayani berbagai macam kebutuhan. Teknologi canggih dari 

sebuah perangkat keras akan berfungsi bila diberikan instruksi-instruksi tertentu. 

Instruksi-instruksi yang diberikan disebut dengan perangkat lunak (software). 

2.8 Website 

Menurut Yuhefizar (2009:2), pengertian website adalah keseluruhan 

halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung 

informasi. Domain adalah sebuah nama unik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan 

atau lembaga atau organisasi yang bisa diakses melalui internet. Sebuah website 

biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan 

diantara satu halaman web dengan yang lainnya disebut hyperlink. Sedangkan teks 

yang menghubungkan media tersebut disebut hypertext. 

2.9 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

Menurut Nugroho (2004:139) PHP adalah singkatan dari PHP hypertext 

preprocessor. PHP merupakan bahasa program yang berbentuk script yang 
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diletakkan di dalam server web. Terdapat beberapa keunggulan dalam 

menggunakan PHP adalah sebagai berikut : 

1. PHP merupakan program open source. 

2. Dapat dijalankan pada semua sistem operasi yang berbeda. 

3. Adanya penggunaan session. 

2.10 My Structure Query Language (MySQL) 

Nugroho (2004:29) menerangkan bahwa MySQL (My Structure Query 

Language) adalah sebuah program pembuat database yang bersifat open source, 

artinya siapa saja bisa menggunakannya secara bebas. MySQL merupakan software 

RDBMS (Relationship Database Management System) yang mengelola database 

dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah yang sangat besar, dapat 

diakses oleh banyak user (multi-user), dan dapat melakukan suatu proses secara 

sinkron atau berbarengan (multi-threaded). Menurut Nugroho (2004:133) MySQL 

merupakan database yang paling digemari dikalangan programmer web, dengan 

alasan bahwa program ini merupakan database yang sangat kuat dan cukup stabil 

untuk digunakan sebagai media penyimpanan data. Sebagai sebuah database server 

yang mampu untuk memanajemeni database dengan baik, MySQL terhitung 

sebagai database yang paling digemari dan paling banyak digunakan dibandingkan 

database lainnya. 

2.11 System Development Life Cycle (SDLC) 

Pressman (2015) menerangkan bahwa system development life cycle 

(SDLC) dengan model waterfall adalah model air terjun yang terkadang juga 

dinamakan dengan siklus hidup klasik (classic life cycle). Model ini mencakup 
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beberapa fase atau tahapan untuk membentuk suatu sistem. Waterfall merupakan 

model SDLC yang menawarkan pembuatan perangkat lunak secara lebih nyata 

dengan beberapa tahapan diantaranya communication, planning, modeling, 

construction dan deployment. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. System Development Life Cycle Model Waterfall  
Sumber: Pressman, 2015 

Penjelasan mengenai tahapan SDLC model waterfall adalah sebagai 

berikut (Pressman, 2015) : 

1. Communication 

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen/pengguna. 

Langkah ini merupakan langkah yang penting karena menyangkut pengumpulan 

informasi tentang kebutuhan konsumen/pengguna. Pengumpulan informasi 

dapat dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yang terkait dan dengan 

melakukan observasi di lingkungan bisnis yang dilakukan. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam communication adalah melakukan analisis kebutuhan 
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bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis 

kebutuhan  non-fungsional, analisis kebutuhan sistem, studi literatur, dan IPO. 

2. Planning 

Langkah kedua yaitu planning (perencanaan), pada proses ini merencanakan 

pengerjaan software yang akan dibangun. Planning meliputi tugas-tugas yang 

akan dilakukan mencakup resiko yang mungkin terjadi, hasil yang akan dibuat, 

dan jadwal pengerjaan.  

3. Modeling 

Langkah ketiga adalah proses modeling yang dilakukan setelah proses 

communication dan planning telah dilakukan. Hal yang dilakukan pada proses 

modeling adalah menerjemahkan syarat kebutuhan sistem ke sebuah 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. 

Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, dan 

representasi interface. 

4. Construction 

Langkah keempat yaitu proses construction. Construction merupakan proses 

membuat kode (code generation). Coding atau pengkodean merupakan 

penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 

software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam  tahapan ini. 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang 

telah dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap 

sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 
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5. Deployment 

Langkah terakhir yaitu deployment, tahapan ini bisa dikatakan final dalam 

pembuatan sebuah software atau sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan 

pengkodean maka sistem yang sudah jadi akan digunakan pengguna. Kemudian 

software yang telah dibuat harus dilakukan pemeliharaan secara berkala. 

2.12 System Flowchart (Sysflow)  

System flowchart merupakan diagram alir yang menggambarkan suatu 

sistem peralatan komputer yang digunakan untuk mengolah data dan 

menghubungkan antar peralatan tersebut (Oetomo, 2002). Diagram alir sistem ini 

tidak digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam memecahkan 

masalah tetapi hanya menggambarkan prosedur pada sistem yang dibentuk. 

Diagram alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. 

2.13 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Whitten (2004) data flow diagram (DFD) merupakan alat yang 

menggambarkan aliran data melalui sistem. Dalam pembuatan DFD terdapat 

beberapa tingkatan yang bertujuan untuk menghindari aliran data yang rumit. 

Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan tertinggi ke bentuk yang lebih rinci. 

Tingkatan DFD terdiri atas: 

1. Diagram Konteks (Context Diagram) 

Diagram konteks merupakan sebuah model proses yang digunakan untuk 

mendokumentasikan ruang lingkup dari sebuah sistem (Whitten, 2004). 
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2. Diagram level 0 

Diagram level 0 merupakan diagram aliran data yang menggambarkan sebuah 

event konteks. Diagram ini menunjukkan interaksi antara input, output, dan data 

store pada setiap proses yang ada (Whitten, 2004). 

2.14 Entity Relationship Diagram ( ERD ) 

Pengertian entity relationship diagram (ERD) menurut Jogiyanto (2001) 

adalah suatu komponen himpunan entitas dan relasi yang dilengkapi dengan atribut 

yang mempresentasikan seluruh fakta. ERD digunakan untuk menggambarkan 

model hubungan data dalam sistem yang di dalamnya terdapat hubungan entitas 

beserta atribut relasinya serta mendokumentasikan kebutuhan sistem untuk 

pemrosesan data. 

2.15 Black Box Testing 

Menurut Romeo (2003) black box testing atau yang biasa disebut sebagai 

functional testing merupakan teknik pengujian yang dilakukan tanpa adanya suatu 

pengetahuan tentang detail struktur sistem atau komponen yang akan diuji. Dengan 

melakukan pengujian menggunakan black box testing, perekayasa perangkat lunak 

dapat menggunakan kebutuhan fungsional pada suatu program. Black box testing 

dilakukan untuk mengecek kesalahan pada suatu perangkat lunak dan mengecek 

fungsi-fungsi yang diperlukan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB III

 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem dalam 

aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele sistem boster. 

Berdasarkan system development life cycle (SDLC) yang digunakan, terdapat empat 

tahapan yang terdiri atas communication, planning, modeling, dan construction. 

Pada bab ini membahas mengenai tahapan communication, planning, dan modeling. 

Sedangkan untuk tahap construction akan dibahas pada bab keempat. 

 

Gambar 3.1  

3.1 Communication 

Tahap communication adalah tahap pertama yang dilakukan dalam 

penelitian. Tahap communication terdiri dari lima sub tahapan, yaitu analisis proses 

bisnis, analisis permasalahan, penentuan solusi, analisis kebutuhan pengguna, dan 

analisis kebutuhan perangkat lunak.  

 

Communication [1] 

1. Analisis Kebutuhan Bisnis 

2. Analisis Permasalahan 

3. Penentuan Solusi 

4. Analisis Kebutuhan Pengguna 

5. Analisis Kebutuhan 

Perangkat Lunak 

6. IPO 

 

Modeling [3] 

1. Desain Sistem 

- System Flow 

- Context Diagram 

- DFD 

- CDM & PDM 

2. Rancangan User Interface 

3. Perancangan Pengujian 

 

Planning [2] 

Jadwal Kerja 
 

Construction [4] 

1. Implementasi 

2. Uji Coba Aplikasi 

3. Hasil dan Pembahasan 

Gambar 3.2. Tahapan Pembahasan Berdasarkan SDLC 
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3.1.1 Analisis Proses Bisnis 

Analisis proses bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi proses bisnis yang ada pada Farm Fish Boster Centre (FFBC). 

Sebelum dilakukan analisis proses bisnis, terdapat tahapan yang harus dilakukan 

terlebih dahulu, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan 

wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi yang dijadikan 

sebagai obyek penelitian dalam hal ini yakni FFBC. Observasi yang dilakukan di 

FFBC bertujuan untuk dapat mengetahui tentang proses penjadwalan dan 

perhitungan biaya. Setelah melakukan observasi maka langkah pengumpulan data 

selanjutnya adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan proses 

untuk mencari informasi melalui proses tanya jawab, pengumpulan fakta dan 

pengutipan terhadap jawaban atau pendapat yang diberikan oleh narasumber yaitu 

manajer FFBC. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, didapatkan hasil 

analisis yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Proses Penjadwalan 

Proses penjadwalan terdiri dari beberapa sub proses yaitu proses standarisasi 

faktor, proses hitung pakan per minggu dan pembuatan jadwal kegiatan. Proses 

standarisasi faktor merupakan proses yang dilakukan untuk menstandarkan 

kondisi kolam yang dimiliki peserta pelatihan dengan kondisi kolam yang 

dianjurkan oleh FFBC. Kondisi kolam dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pH air, 

suhu air, dan intensitas hujan. Menstandarkan kolam dilakukan dengan cara 

menambahkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan faktor-faktor yang telah 

disebutkan sebelumnya. Selain itu, di dalam proses standarisasi faktor terdapat 

juga proses penentuan kegiatan utama yang akan digunakan berdasarkan status 



33 

 

 

 

kepadatan ikan lele dan lama pemeliharaan yang akan dilakukan. Setelah 

melakukan proses standarisasi faktor, maka proses selanjutnya adalah proses 

hitung pakan per minggu. Proses hitung pakan per minggu adalah proses yang 

digunakan untuk mengetahui jumlah pakan dan ukuran pakan yang akan 

digunakan tiap minggunya. Proses selanjutnya adalah proses pembuatan jadwal 

kegiatan pembesaran ikan lele. Jadwal yang dibahas adalah jadwal kegiatan 

utama dan jadwal kegiatan tambahan.  

2. Proses Perhitungan Biaya 

Setelah proses penjadwalan dilakukan, maka proses selanjutnya adalah 

menghitung biaya pembesaran ikan lele. Biaya dalam pembesaran ikan lele 

terbagi menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap dan biaya total. Biaya 

variabel terdiri dari tiga komponen, yaitu biaya benih ikan lele, biaya pakan dan 

biaya multivitamin. Sedangkan biaya tetap terdiri dari dua komponen, yaitu 

biaya penyusutan kolam dan biaya penyusutan peralatan. Biaya total terdiri dari 

dua komponen, yaitu biaya variabel dan biaya tetap yang telah dihitung.  Proses 

perhitungan biaya ini dilakukan ketika jadwal telah selesai dibuat.  

Berikut adalah gambaran serta penjelasan dari sub-sub proses penjadwalan 

dan perhitungan biaya kegiatan pembesaran ikan lele pada Farm Fish Boster Centre 

dengan menggunakan document flowchart beserta tabel penjelasan, antara lain: 

A. Proses Penjadwalan 

Proses penjadwalan terdiri dari tiga sub proses, yaitu proses standarisasi 

faktor, proses perhitungan pakan per minggu, dan proses pembuatan jadwal 

pembesaran ikan lele. Berikut merupakan gambaran dan penjelasan dari sub-sub 

proses penjadwalan. 
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A.1  Alir Proses Standarisasi Faktor 

Proses standarisasi merupakan proses yang dilakukan untuk 

menstandarkan kondisi kolam yang dimiliki peserta pelatihan dengan kondisi 

kolam yang dianjurkan oleh FFBC. Proses ini dilakukan oleh admin atau pegawai 

FFBC dan peserta pelatihan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan 

kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang akan digunakan dalam penjadwalan. 

Kegiatan utama dipengaruhi oleh lama pemeliharaan ikan lele dan tingkat 

kepadatan ikan lele. Sedangkan kegiatan tambahan dipengaruhi oleh keadaan 

kolam yang terdiri dari dari tiga komponen, yaitu pH air, suhu air, dan intensitas 

hujan. Untuk melakukan proses standarisasi faktor maka diperlukan data-data yang 

dimiliki oleh peserta pelatihan antara lain : data ikan lele, volume kolam, target size 

ikan lele yang akan diperoleh ketika panen, dan keadaan kolam. Setelah data-data 

tersebut dimasukkan maka langkah pertama adalah menentukan kegiatan utama 

dengan cara menghitung lama pemeliharaan kegiatan pembesaran dan menghitung 

tingkat kepadatan ikan lele. Perhitungan lama kegiatan pembesaran dilakukan 

dengan cara melihat hasil selisih umur ikan lele dari size awal ikan lele dengan 

target size di tabel persentase feeding rate. Setelah dilakukan perhitungan lama 

kegiatan pembesaran, maka proses selanjutnya adalah menghitung kepadatan ikan 

lele. Menghitung kepadatan ikan lele dilakukan dengan membagi jumlah ikan lele 

dengan volume kolam yang dimiliki peserta pelatihan. Kemudian setelah 

mengetahui lama kegiatan dan kepadatan ikan lele maka dilakukan penentuan 

kegiatan utama yang akan diterapkan dengan cara melihat tabel kegiatan utama 

berdasarkan lama pemeliharaan ikan lele dan tabel kegiatan utama per tingkat 

kepadatan ikan lele. Kemudian langkah selanjutnya adalah mendapatkan kegiatan 
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tambahan dengan cara melakukan pengecekan terhadap pH air, suhu air dan 

intensitas hujan di kolam yang dimiliki peserta pelatihan. Berikut merupakan alir 

proses standarisasi faktor dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses standarisasi faktor dapat 

dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Penjelasan Alir Proses Standarisasi Faktor 

Nama Proses Input Proses Output 

Menghitung 

lama 

pemeliharaan 

ikan lele 

Data ikan lele 

dan target size 

panen 

Proses ini adalah aktivitas yang 

bertujuan untuk mengetahui 

lama pemeliharaan ikan lele 

yang akan dilakukan. Lama 

pemeliharaan ikan lele akan 

digunakan sebagai acuan dari 

penentuan kegiatan, baik 

penentuan kegiatan utama dan 

kegiatan tambahan. 

Data lama 

pemeliharaan 

ikan lele 

Menghitung 

kepadatan 

ikan lele 

Volume 

kolam dan 

data ikan lele 

Proses ini adalah aktivitas 

menghitung kepadatan ikan lele 

yang akan dibesarkan.  

Status 

kepadatan 

ikan lele 

Penentuan 

kegiatan 

utama 

Data lama 

pemeliharaan 

ikan lele dan 

status 

kepadatan 

ikan lele 

Proses ini adalah aktivitas 

penentuan kegiatan utama yang 

akan digunakan dalam 

penjadwalan. Penentuan 

kegiatan utama dilakukan 

dengan cara melakukan seleksi 

kegiatan utama berdasarkan 

lama pemeliharaan ikan lele 

dan status kepadatan ikan lele.  

Kegiatan 

utama yang 

digunakan 

Penentuan 

kegiatan 

tambahan 

Data keadaan 

kolam 

Proses ini adalah aktivitas 

penentuan kegiatan tambahan 

yang akan digunakan dalam 

penjadwalan. Penentuan 

kegiatan tambahan dilakukan 

dengan cara melakukan seleksi 

kegiatan tambahan berdasarkan 

keadaan kolam yang dimiliki 

oleh peserta pelatihan. 

Kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan 
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Alir Proses Standarisasi Faktor

AdminPeserta Pelatihan

P
ha

se
Mulai

Hitung 

Kepadatan 

Lele

Data Ikan 

dan Kolam

Status Kepadatan 

Lele

Hitung Lama 

Pemeliharaan

Lama 

Pemeliharaan

Penentuan 

Kegiatan 

Utama

a

a

Kegiatan Utama yang 

digunakan

Penentuan 

Kegiatan 

Tambahan

Data 

Keadaan 

Kolam
Kegiatan Tambahan 

yang digunakan

Tabel Batas Maksimal 

Jumlah Lele

Data Ikan 

dan Target 

Panen

Tabel Persentase 

Feeding Rate

Tabel Kegiatan 

Utama

Tabel Kegiatan 

Tambahan

Selesai

 

Gambar 3.2. Alir Proses Standarisasi Faktor 

A.2  Alir Proses Perhitungan Pakan per Minggu 

Proses perhitungan pakan terdiri dari sembilan tahapan, antara lain 

perhitungan average body weight (ABW), penentuan persentase feeding rate (FR), 
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perhitungan size ikan lele, penentuan persentase survival rate (SR), perhitungan 

jumlah pakan per minggu, perhitugan up daging, perhitungan feed conversion ratio 

(FCR), perhitungan average daily gain (ADG), penentuan ukuran pakan, 

perhitungan pakan per hari dan penentuan jumlah multivitamin pakan. Proses ini 

dilakukan oleh admin FFBC dan dilakukan setiap minggu sampai waktu panen yang 

telah ditentukan. Proses perhitungan pakan dimulai dari perhitungan ABW yang 

bertujuan untuk mengetahui berat rata-rata ikan lele. Proses selanjutnya adalah 

penentuan persentase feeding rate. Penentuan persentase feeding rate dilakukan 

dengan cara mencocokkan ABW yang telah dihitung dengan ABW yang ada di 

tabel persentase feeding rate. Langkah berikutnya adalah menghitung size ikan lele. 

Data yang dibutuhkan dalam proses ini adalah data ikan lele yang berisi jumlah ikan 

lele dan biomassa ikan lele. Setelah size ikan lele dihitung maka langkah 

selanjutnya adalah menghitung jumlah pakan per minggu dengan cara mengalikan 

biomassa ikan lele dengan persentase FR dan SR. Tahap selanjutnya adalah 

menghitung up daging yang dilakukan dengan cara menghitung selisih dari 

biomassa sekarang dengan biomassa minggu sebelumnya. Perhitungan selanjutnya 

adalah perhitungan FCR yang membutuhkan input berupa up daging dan jumlah 

pakan yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya adalah perhitungan ADG, 

perhitungan ini membutuhkan input berupa up daging. Tahap selanjutnya adalah 

penentuan ukuran pakan. Proses penentuan ukuran pakan dibutuhkan agar ikan lele 

yang dipelihara dapat memakan pakan yang sesuai dengan bukaan mulut  ikan lele. 

Proses ini membutuhkan input berupa size ikan lele yang kemudian di proses 

dengan melihat tabel sampling ikan lele dan penggunaan pakan berdasarkan gread. 

Setelah dilakukan penentuan ukuran pakan, maka proses selanjutnya adalah 
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perhitungan pakan per hari. Tujuan dari sub proses ini adalah untuk mengetahui 

jumlah pakan yang akan diberikan di setiap kegiatan pemberian pakan. Hal ini 

dilakukan agar pemberian pakan tidak dilakukan secara berlebihan dan untuk 

menghemat pakan. Proses perhitungan pakan per hari membutuhkan input berupa 

jumlah pakan per minggu. Sub proses terakhir dalam proses perhitungan pakan per 

minggu ini adalah perhitungan multivitamin pakan. Perhitungan multivitamin 

pakan dilakukan dengan menyesuaikan multivitamin dan ukuran pakan yang akan 

digunakan dengan melihat tabel penggunaan multivitamin pakan. Berikut 

merupakan alir proses perhitungan pakan per minggu dapat dilihat pada Gambar 

3.3. 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses perhitungan pakan per 

minggu dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Penjelasan Alir Proses Perhitungan Pakan per Minggu 

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan ABW Data ikan 

lele  

Proses ini adalah aktivitas 

menghitung ABW atau 

berat rata-rata ikan lele 

dengan cara membagi 

biomassa ikan lele dengan 

jumlah ikan lele  

Data ABW 

Penentuan feeding 

rate (FR) 

Data ABW  Proses ini adalah aktivitas 

untuk menentukan 

persentase FR dengan cara 

mencocokkan ABW yang 

telah dihitung dengan berat 

rata-rata yang ada di tabel 

persentase feeding rate. 

Persentase FR 

Perhitungan size 

ikan lele 

Data ikan 

lele 

Proses ini adalah aktivitas 

menghitung size ikan lele 

dengan cara membagi 

jumlah ikan lele dengan 

biomassa ikan lele 

Data size ikan 

lele 

Penentuan 

survival rate (SR) 

Data size 

ikan lele  

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menentukan 

Persentase SR 
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Nama Proses Input Proses Output 

persentase SR dengan cara 

mencocokkan size ikan 

lele yang telah dihitung 

dengan berat rata-rata yang 

ada di tabel persentase 

survival rate. 

Perhitungan 

jumlah pakan per 

minggu 

Persentase 

FR dan SR 

serta data 

ikan lele 

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung jumlah 

pakan per minggu dengan 

cara mengalikan biomassa 

ikan lele dengan 

persentase FR dan SR 

Jumlah pakan 

per minggu 

Perhitungan Up 

daging 

Data ikan 

lele 

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung up 

daging agar dapat 

diketahui peningkatan 

berat ikan lele dalam 

waktu 1 minggu. 

Perhitungan up daging 

dilakukan dengan 

mengurangi biomassa 

minggu terbaru dengan 

biomassa satu minggu 

sebelumnya. 

Up daging 

Perhitungan Feed 

Conversion Ratio 

(FCR) 

Up daging 

dan jumlah 

pakan 

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung FCR 

dengan cara membagi 

jumlah pakan dengan up 

daging tiap minggu. 

FCR 

Perhitungan 

Average Daily 

Gain (ADG) 

Up daging Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung ADG 

dengan cara membagi up 

daging dibagi dengan 7 

hari kemudian dibagi 

dengan jumlah benih ikan 

lele.  

ADG 

Penentuan Ukuran 

Pakan 

Size ikan lele  Proses ini adalah aktivitas 

untuk menentukan ukuran 

pakan yang akan 

digunakan. Proses 

penentuan ini dilakukan 

dengan cara mencocokkan 

size ikan lele yang telah 

dihitung dengan size ikan 

lele yang ada di tabel 

sampling ikan lele. 

Ukuran Pakan 
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Nama Proses Input Proses Output 

Kemudian setelah 

dilakukan pencocokan size 

ikan lele maka langkah 

selanjutnya adalah 

mengambil gread ikan lele 

yang sesuai dengan size 

ikan lele yang telah 

dicocokkan. Kemudian 

langkah terakhir lakukan 

pencocokan gread yang 

ada di tabel sampling 

dengan gread yang ada di 

tabel penggunaan pakan. 

Perhitungan 

pakan per hari 

Jumlah 

pakan per 

minggu 

Proses ini adalah aktivitas 

menghitung jumlah pakan 

per hari agar dapat 

diketahui jumlah pakan 

yang akan diberikan saat 

kegiatan pemberian pakan. 

Perhitungan pakan per hari 

dilakukan dengan 

menggunakan persentase 

30% dari jumlah pakan per 

hari untuk frekuensi pakan 

pagi dan sore, serta 40% 

dari jumlah pakan per hari 

untuk frekuensi pakan 

malam. Frekuensi pakan 

malam lebih banyak 

karena ikan lele lebih aktif 

ketika malam. 

Pakan per hari 

Perhitungan 

multivitamin 

pakan 

Jumlah 

pakan per 

minggu 

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung jumlah 

multivitamin yang akan 

digunakan bersama pakan 

sesuai dengan ukuran 

pakan yang dipakai tiap 

minggunya. 

Jumlah 

multivitamin 

pakan 
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Proses Perhitungan Pakan per Minggu

Admin

Ph
ase

Mulai

Hitung ABW
ABW

Penentuan 

Persentase FR
Persentase FR

Lama 

Pemeliharaan

Minggu Pemeliharaan 

<

 Lama Pemeliharaan

Data Ikan

Tabel FR

Hitung Size 

Ikan
Size Ikan

Penentuan 

Persentase SR
Persentase SR

c

Tabel SR

Hitung Jumlah 

Pakan per 

Minggu

Jumlah Pakan per 

Minggu

Penentuan 

Ukuran Pakan

Ukuran Pakan yang 

digunakan

d

Hitung Up 

Daging
Up Daging

Hitung FCR
FCR

e

Hitung ADG
ADG

Hitung Pakan 

per Hari
Pakan per Hari

e

b

b

Sampling Ikan

c

Tabel Penggunaan 

Pakan

a

a

d

d

Hitung Jumlah 

Multivitamin 

Pakan

Jumlah Multivitamin 

Pakan

d

Penggunaan 

Multivitamin Pakan

Selesai

Ya

Tidak

Minggu 

Pemeliharaan= 

Minggu 

Pemeliharaan + 1

Jumlah Pakan dan 

Multivitamin

 

Gambar 3.3. Alir Proses Perhitungan Pakan per Minggu 
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A.3  Alir Proses Penjadwalan Kegiatan Pembesaran Ikan Lele 

Proses ini terdiri dari dua sub proses, yaitu pembuatan jadwal kegiatan 

utama dan pembuatan jadwal kegiatan tambahan. Proses ini dilakukan oleh admin 

FFBC. Proses pembuatan jadwal kegiatan pembesaran ikan lele dimulai dari 

penyusunan jadwal kegiatan utama. Pada sub proses ini dibutuhkan input berupa 

lama pemeliharaan, kegiatan utama yang digunakan dan pakan per hari. Sub proses 

terakhir adalah pembuatan jadwal kegiatan tambahan. Input yang digunakan dalam 

proses ini adalah lama pemeliharaan pembesaran ikan lele dan kegiatan tambahan 

yang digunakan. Berikut merupakan alir proses penjadwalan kegiatan pembesaran 

ikan lele dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Alir Proses Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele

AdminPeserta Pelatihan

Ph
as

e

Mulai

Pembuatan 

Jadwal 

Kegiatan 

Utama

Tanggal 

Mulai 

Pembesaran

Jadwal Kegiatan 

Utama

Pembuatan 

Jadwal 

Kegiatan 

Tambahan

Kegiatan Utama yang 

Digunakan

Kegiatan Tambahan 

yang Digunakan

Lama 

Pemeliharaan

Jadwal Kegiatan 

Tambahan

Selesai

a

a

 

Gambar 3.4. Alir Proses Pembuatan Jadwal Kegiatan Pembesaran Ikan Lele 
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Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses pembuatan jadwal 

kegiatan pembesaran ikan lele dapat dilihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3.  Penjelasan Proses Pembuatan Jadwal Kegiatan Pembesaran Ikan  

 Lele 

Nama Proses Input Proses Output 

Pembuatan 

jadwal 

kegiatan utama 

Tanggal mulai 

pembesaran, lama 

pemeliharaan dan kegiatan 

utama yang digunakan  

Proses ini adalah 

aktivitas untuk 

membuat jadwal 

kegiatan utama.  

Jadwal 

kegiatan 

utama 

Pembuatan 

jadwal 

kegiatan 

tambahan 

Lama pemeliharaan dan 

kegiatan tambahan yang 

digunakan  

Proses ini adalah 

aktivitas untuk 

membuat jadwal 

kegiatan tambahan. 

Jadwal 

kegiatan 

tambahan 

B. Alir Proses Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk menghitung seluruh 

biaya pembesaran ikan lele. Proses ini terbagi menjadi tiga sub proses, yaitu proses 

perhitungan biaya variabel, proses perhitungan biaya tetap, dan proses perhitungan 

biaya total. Berikut merupakan gambaran dan penjelasan dari sub-sub proses 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

B.1 Alir Proses Perhitungan Biaya Variabel 

Berikut merupakan alir proses perhitungan biaya variabel yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses perhitungan biaya 

variabel dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Penjelasan Alir Proses Perhitungan Biaya Variabel 

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan 

biaya 

multivitamin 

Penerapan kegiatan 

utama, penerapan 

kegiatan tambahan, 

jumlah multivitamin 

pakan, dan 

multivitamin 

Proses ini 

merupakan aktivitas 

untuk menghitung 

biaya multivitamin.  

Biaya 

multivitamin 

Perhitungan 

biaya pakan 

Jumlah pakan per 

minggu dan pakan 

Proses ini 

merupakan aktivitas 

untuk menghitung 

biaya pakan 

Biaya pakan 

Perhitungan 

biaya benih 

Data ikan lele Proses ini 

merupakan aktivitas 

untuk menghitung 

biaya benih.  

Biaya benih 

Perhitungan 

biaya 

variabel 

Biaya multivitamin, 

biaya pakan dan biaya 

benih 

Proses ini 

merupakan aktivitas 

untuk menghitung 

biaya variabel. 

Biaya 

variabel 

Proses Perhitungan Biaya Variabel

Admin Peserta Pelatihan

Ph
ase

Hitung Biaya 

Multivitamin

Multivitamin Boster

Jumlah Multivitamin 

Pakan

Biaya Multivitamin

Penerapan Kegiatan 

Utama

Penerapan Kegiatan 

Tambahan

Hitung Biaya 

Pakan

Pakan Lele

Jumlah Pakan per 

Minggu

Biaya Pakan

Hitung Biaya 

Bibit
Data Ikan Lele

Biaya Ikan

Hitung Biaya 

Variabel
Biaya Variabel

Mulai

Selesai

 

Gambar 3.5. Alir Proses Perhitungan Biaya Variabel 
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B.2 Alir Proses Perhitungan Biaya Tetap 

Berikut merupakan alir proses perhitungan biaya tetap yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.6. 

Proses Perhitungan Biaya Tetap

AdminPeserta Pelatihan

Ph
as

e

Hitung Biaya 

Penyusutan 

Kolam

Biaya Penyusutan 

Kolam

Hitung Biaya 

Penyusutan 

Peralatan

Biaya Penyusutan 

Peralatan

Hitung Biaya 

Tetap
Biaya Tetap

Mulai

Selesai

Data 

Peralatan

Data 

Kolam

 

Gambar 3.6. Alir Proses Perhitungan Biaya Tetap 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses perhitungan biaya tetap  

dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Penjelasan Alir Proses Perhitungan Biaya Tetap 

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan biaya 

penyusutan kolam 

Data kolam Proses ini merupakan 

aktivitas untuk 

menghitung biaya 

penyusutan kolam.  

Biaya 

penyusutan 

kolam 

Perhitungan biaya 

penyusutan 

peralatan 

Data peralatan Proses ini merupakan 

aktivitas untuk 

menghitung biaya 

penyusutan peralatan.  

Biaya 

penyusutan 

peralatan 

Perhitungan biaya 

tetap 

Biaya penyusutan 

kolam dan biaya 

penyusutan 

peralatan  

Proses ini merupakan 

aktivitas untuk 

menghitung biaya 

tetap.  

Biaya tetap 
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B.3 Alir Proses Perhitungan Biaya Total 

Berikut merupakan alir proses perhitungan biaya total yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 

Proses Perhitungan Biaya Total

AdminPeserta Pelatihan

P
h
a
se

Biaya Tetap

Mulai

Biaya Variabel

Hitung Biaya 

Total

Total biaya 

pembesaran ikan lele

Selesai

 

Gambar 3.7. Alir Proses Perhitungan Biaya Total 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses perhitungan biaya total  

dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

 Tabel 3.6. Penjelasan Alir Proses Perhitungan Biaya Total  

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan biaya 

total 

Biaya 

variabel dan 

biaya tetap 

Proses ini merupakan aktivitas 

untuk menghitung biaya total 

pembesaran ikan lele  

Total biaya 

pembesaran 

ikan lele 

 

3.1.2 Analisis Permasalahan 

Analisis permasalahan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

penyebab masalah dari setiap proses atau alur sistem yang dilakukan oleh 
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pengguna. Analisis ini dilakukan pada pengguna yang nantinya berinteraksi 

langsung dengan sistem. Hasil analisis ini digunakan sebagai penentu solusi bagi 

pengguna. Berikut adalah hasil analisis permasalahan untuk masing-masing proses 

yang dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Analisis Permasalahan 

No. Proses Sub Proses Masalah Dampak 

1. Penjadwalan 

Kegiatan 

Pembesaran 

Lele 

Standarisasi 

Faktor 

Sering terjadi 

kesalahan dalam 

menentukan lama 

pemeliharaan, 

status kepadatan 

ikan lele, 

penentuan status 

pH air, penentuan 

status suhu air, dan 

penentuan status 

intensitas hujan. 

Proses penentuan 

kegiatan utama dan 

kegiatan tambahan 

yang akan digunakan 

dalam pembesaran 

ikan lele menjadi salah 

dan akan 

mempengaruhi hasil 

dari proses 

penjadwalan kegiatan 

pembesaran ikan lele. 

Perhitungan 

Pakan per 

Minggu 

Sering terjadi 

kesalahan dalam 

menghitung 

jumlah pakan per 

minggu dan 

penentuan ukuran 

pakan. 

Jumlah pakan, ukuran 

pakan dan 

multivitamin pakan 

yang akan digunakan 

per minggunya tidak 

sesuai dengan standar 

FFBC yang dapat 

mengakibatkan 

tingginya kadar 

amoniak di dalam 

kolam sehingga 

tingkat kematian ikan 

lele semakin tinggi. 

Hal ini juga 

berdampak pada biaya 

yang dikeluarkan 

untuk pakan. 

Penjadwalan 

Kegiatan 

Pembesaran 

Ikan Lele 

Jadwal kegiatan 

utama dan kegiatan 

tambahan masih 

sering terdapat 

kekeliruan. 

Penerapan kegiatan 

yang dilakukan oleh 

peserta pelatihan tidak 

sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan 

oleh FFBC. 
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2. Perhitungan 

Biaya 

Pembesaran 

Ikan Lele 

Perhitungan 

Biaya 

Variabel 

Seringnya terjadi 

kesalahan dalam 

menghitung 

jumlah pakan dan 

jumlah 

multivitamin yang 

digunakan selama 

pembesaran ikan 

lele 

Biaya variabel yang 

dihasilkan masih 

sering kurang tepat 

sehingga perhitungan 

biaya total juga kurang 

tepat. 

Perhitungan 

Biaya Tetap 

Seringnya terjadi 

kesalahan dalam 

menghitung biaya 

penyusutan kolam 

dan peralatan 

Biaya tetap yang 

dihasilkan masih 

sering kurang tepat 

sehingga perhitungan 

biaya total juga kurang 

tepat. 

Perhitungan 

Biaya Total 

Disebabkan 

seringnya 

perhitungan biaya 

variabel dan biaya 

tetap yang salah 

maka perhitungan 

biaya total juga 

sering mengalami 

kesalahan. 

Peserta pelatihan 

mendapatkan biaya 

pembesaran ikan lele 

yang kurang tepat. 

3.1.3 Penentuan Solusi 

Penentuan solusi merupakan langkah lanjutan setelah dilakukannya 

pengumpulan data melalui proses observasi dan wawancara, pengelolaan data dari 

hasil observasi, dilanjutkan dengan melakukan analisis permasalahan pada setiap 

bagian sub proses penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Dari 

rangkaian aktivitas tersebut didapatkan permasalahan yang harus diselesaikan 

dengan memberikan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan, solusi yang diberikan adalah dengan 

membangun aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele 

sistem boster yang dapat melakukan penjadwalan dan perhitungan biaya meliputi 

maintenance data, standarisasi faktor, perhitungan pakan per minggu, penjadwalan, 
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dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Aplikasi yang akan dibangun berbasis 

web ini diharapkan dapat digunakan oleh peserta pelatihan dan mempermudah 

peserta pelatihan dalam mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan ketika 

akan melakukan pembesaran ikan lele serta mempermudah penerapan sistem boster 

pada proses pembesaran ikan lele di kolam yang dimiliki oleh peserta pelatihan. 

3.1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

kebutuhan pengguna dalam melakukan proses penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele. Analisis kebutuhan pengguna tersebut digunakan untuk dapat 

mengetahui kebutuhan bagi admin dan peserta pelatihan. Analisis kebutuhan 

pengguna untuk masing-masing pengguna dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Analisis Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan Fungsi 

1. Admin 1. Maintenance data master 

2. Dapat melihat data kolam dan peralatan seluruh user. 

3. Dapat melakukan penjadwalan dan perhitungan biaya. 

4. Dapat menampilkan laporan yang dibutuhkan. 

2. Peserta 

Pelatihan 

1. Registrasi kolam dan peralatan yang akan digunakan dalam 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

2. Melakukan proses standarisasi faktor yang terdiri dari 

proses perhitungan lama pemeliharaan, proses perhitungan 

kepadatan ikan lele, proses penentuan kegiatan utama dan 

penentuan kegiatan tambahan. 

3. Melakukan proses perhitungan pakan per minggu yang 

terdiri dari proses perhitungan ABW, penentuan persentase 

FR, perhitungan size ikan lele, penentuan SR, perhitungan 

jumlah pakan per minggu, penentuan ukuran pakan, 

perhitungan up daging, perhitungan FCR, perhitungan 

ADG, perhitungan pakan per hari dan perhitungan jumlah 

multivitamin pakan. 

4. Melakukan proses penjadwalan kegiatan pembesaran ikan 

lele yang terdiri dari proses pembuatan jadwal kegiatan 

utama dan pembuatan jadwal kegiatan tambahan. 
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5. Mencetak jadwal kegiatan pembesaran ikan lele yang 

terbagi menjadi dua laporan yaitu jadwal kegiatan utama 

dan jadwal kegiatan tambahan. 

6. Melakukan proses perhitungan biaya variabel yang terdiri 

dari proses perhitungan biaya pakan, perhitungan biaya 

multivitamin, dan perhitungan biaya benih. 

7. Melakukan proses perhitungan biaya tetap yang terdiri dari 

proses perhitungan biaya penyusutan kolam dan proses 

perhitungan biaya penyusutan peralatan. 

8. Membantu proses perhitungan biaya total. 

9. Menampilkan dan mencetak detail biaya pembesaran ikan 

lele pada laporan biaya pembesaran ikan lele. 

3.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Analisis kebutuhan perangkat lunak dilakukan bertujuan untuk 

mendeskripsikan fungsi perangkat lunak yang akan dibangun dan dikembangkan 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kebutuhan fungsi tersebut 

terdiri atas kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. 

A. Kebutuhan Fungsional 

Definisi dari kebutuhan fungsional merupakan langkah awal penyusunan 

fungsi-fungsi yang akan dibangun di dalam sebuah perangkat lunak. Identifikasi 

kebutuhan fungsional berdasarkan fungsi-fungsi pada pengguna. Kebutuhan 

fungsional yang dibutuhkan oleh admin terdiri atas fungsi maintenance master 

Sedangkan kebutuhan fungsional yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan terdiri 

atas fungsi standarisasi faktor, perhitungan pakan per minggu, pembuatan jadwal 

kegiatan pembesaran ikan lele, dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

Adapun penjelasan kebutuhan fungsional per fungsi tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 3.9, Tabel 3.10, Tabel 3.11, Tabel 3.12, Tabel 3.13, Tabel 3.14, Tabel 3.15 

dan Tabel 3.16. Adapun kebutuhan fungsional yang dibutuhkan berdasarkan 

stakeholder adalah sebagai berikut: 
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A.1  Fungsi Maintenance Master  

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi maintenance tiga belas master 

yang dilakukan oleh admin. Fungsi maintenance master dapat dilihat pada Tabel 

3.9. 

Tabel 3.9. Fungsi Maintenance Master 

Nama Fungsi Fungsi Maintenance Master  

Stakeholder Admin 

Deskripsi 

Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master. Adapun 

data master tersebut terdiri atas data sampling ikan lele, data 

ukuran pakan, data penggunaan pakan berdasarkan gread, 

data pakan lele, data multivitamin, data multivitamin pakan, 

data batas maksimal jumlah ikan lele, data kegiatan, data 

kegiatan utama, data kegiatan tambahan, data user, data 

persentase feeding rate dan data persentase survival rate. 

Kondisi Awal 

1. Data sampling ikan lele tersedia 

2. Data ukuran pakan lele tersedia 

3. Data pakan ikan lele tersedia 

4. Data penggunaan pakan berdasarakan gread tersedia 

5. Data multivitamin boster tersedia 

6. Data penggunaan multivitamin pakan tersedia 

7. Data batas maksimal jumlah ikan lele tersedia 

8. Data kegiatan tersedia 

9. Data kegiatan utama tersedia 

10. Data kegiatan tambahan tersedia 

11. Data pengguna/user tersedia  

12. Data persentase survival rate tersedia 

13. Data persentase feeding rate tersedia 

Alur Normal a. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 b. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Sampling Ikan Lele 
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 1. Pengguna memilih 

menu sampling 

ikan lele 

a) Sistem menampilkan halaman 

master sampling ikan lele 

b) Sistem menampilkan data 

sampling ikan lele 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

sampling ikan lele 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data sampling ikan lele 

b) Sistem menampilkan form detail 

sampling ikan lele 

 3. Pengguna mengisi 

data sampling ikan 

lele kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel sampling ikan lele 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master sampling ikan lele 

dengan data sampling ikan lele 

yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data sampling ikan 

lele kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data sampling ikan lele 

b) Sistem menampilkan form detail 

sampling ikan lele 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

sampling ikan lele 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel sampling ikan lele 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master sampling ikan lele 

dengan data sampling ikan lele 

yang baru. 

 6. Pengguna memilih 

data sampling ikan 

lele kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data sampling  

ikan lele. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi 

atau master lain, jika belum 

digunakan maka sistem akan 

menghapus data yang telah 

dipilih 

 c. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Ukuran Pakan 

 1. Pengguna memilih 

menu ukuran pakan 

a) Sistem menampilkan halaman 

master ukuran pakan 

b) Sistem menampilkan data 

ukuran pakan 
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 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

ukuran pakan 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data ukuran pakan 

b) Sistem menampilkan form detail 

ukuran pakan. 

 3. Pengguna mengisi 

data ukuran pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel ukuran pakan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master ukuran pakan dengan data 

ukuran pakan yang baru 

dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data ukuran pakan 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data ukuran pakan 

b) Sistem menampilkan form detail 

ukuran pakan 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

ukuran pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel ukuran pakan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master ukuran pakan dengan data 

ukuran pakan yang baru. 

 6. Pengguna memilih 

data ukuran pakan 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data ukuran 

pakan. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam master 

lain, jika belum digunakan maka 

sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih 

 d. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

 1. Pengguna memilih 

menu penggunaan 

pakan berdasarkan 

gread 

a) Sistem menampilkan halaman 

master penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

b) Sistem menampilkan data 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

b) Sistem menampilkan form detail 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread. 
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c) Sistem mengambil data dari 

tabel ukuran pakan dan tabel 

sampling ikan lele kemudian 

mengisi combo box yang tersedia 

di form detail penggunaan pakan 

berdasarkan gread. 

 3. Pengguna memilih 

ukuran pakan dan 

sampling ikan yang 

tersedia di combo 

box kemudian 

mengisi data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master penggunaan pakan 

berdasarkan gread dengan data 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread yang baru dimasukkan. 

 4. Pengguna memilih 

data penggunaan 

pakan berdasarkan 

gread kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

b) Sistem menampilkan form detail 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master penggunaan pakan 

berdasarkan gread dengan data 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data penggunaan 

pakan berdasarkan 

gread kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data 

penggunaan pakan berdasarkan 

gread. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 

sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih. 

 e. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Pakan Ikan Lele 

 1. Pengguna memilih 

menu pakan ikan 

lele 

a) Sistem menampilkan halaman 

master pakan ikan lele 
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b) Sistem menampilkan data pakan 

ikan lele 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

pakan ikan lele 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data pakan ikan lele 

b) Sistem menampilkan form detail 

pakan ikan lele 

c) Sistem mengambil data dari 

tabel ukuran pakan kemudian 

mengisi combo box yang tersedia 

di form detail pakan ikan lele. 

 3. Pengguna memilih 

ukuran pakan yang 

tersedia di combo 

box dan mengisi 

data pakan ikan lele 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel pakan ikan lele 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master pakan ikan lele dengan 

data pakan ikan lele yang baru 

dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data pakan ikan lele 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data pakan ikan lele 

b) Sistem menampilkan form detail 

pakan ikan lele 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

pakan ikan lele 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel pakan ikan lele 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master pakan lele dengan data 

pakan lele yang baru. 

 6. Pengguna memilih 

data pakan ikan lele 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data pakan 

lele. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 

sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih. 

 f. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Multivitamin 

 1. Pengguna memilih 

menu multivitamin 

a) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin 

b) Sistem menampilkan data 

multivitamin 
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 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

multivitamin 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data multivitamin 

b) Sistem menampilkan form detail 

multivitamin. 

 3. Pengguna mengisi 

data multivitamin 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel multivitamin 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin dengan data 

multivitamin yang baru 

dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data multivitamin 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data multivitamin 

b) Sistem menampilkan form detail 

multivitamin 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

multivitamin 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel multivitamin 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin dengan data 

multivitamin yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data multivitamin 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data 

multivitamin. Jika pesan 

konfirmasi dipilih YES maka 

sistem akan mengecek data 

terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data telah 

digunakan dalam transaksi atau 

master lain, jika belum 

digunakan maka sistem akan 

menghapus data yang telah 

dipilih 

 g. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Multivitamin Pakan 

 1. Pengguna memilih 

menu multivitamin 

pakan 

a) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin pakan 

b) Sistem menampilkan data 

multivitamin pakan 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

multivitamin pakan 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data multivitamin pakan 

b) Sistem menampilkan form detail 

multivitamin pakan. 

c) Sistem mengambil data dari 

tabel ukuran pakan dan tabel 

multivitamin kemudian mengisi 
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combo box yang tersedia di form 

detail multivitamin pakan. 

 3. Pengguna memilih 

ukuran pakan dan 

multivitamin yang 

tersedia di combo 

box kemudian 

mengisi data 

multivitamin pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel multivitamin pakan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin pakan 

dengan data multivitamin pakan 

yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data multivitamin 

pakan kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data multivitamin pakan 

b) Sistem menampilkan form detail 

multivitamin pakan 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

multivitamin pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel multivitamin pakan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master multivitamin pakan ikan 

lele dengan data multivitamin 

pakan yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data multivitamin 

pakan kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data 

multivitamin pakan. Jika pesan 

konfirmasi dipilih YES maka 

sistem akan mengecek data 

terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data telah 

digunakan dalam transaksi, jika 

belum digunakan maka sistem 

akan menghapus data yang telah 

dipilih. 

 h. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele 

 1. Pengguna memilih 

menu batas 

maksimal jumlah 

ikan lele 

a) Sistem menampilkan halaman 

master batas maksimal jumlah 

ikan lele 

b) Sistem menampilkan data batas 

maksimal jumlah ikan lele 

 2. Pengguna memilih 

data batas 

maksimal jumlah 

ikan lele kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data batas maksimal jumlah ikan 

lele 

b) Sistem menampilkan form detail 

batas maksimal jumlah ikan lele 
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 3. Pengguna 

memperbarui data 

batas maksimal 

jumlah ikan lele 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel batas maksimal 

jumlah ikan lele 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master batas maksimal jumlah 

ikan lele dengan data batas 

maksimal jumlah ikan lele yang 

baru diubah 

 i. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Kegiatan 

 1. Pengguna memilih 

menu kegiatan 

a) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan 

b) Sistem menampilkan data 

kegiatan 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

kegiatan 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data kegiatan 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan 

 3. Pengguna mengisi 

data kegiatan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel kegiatan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan dengan data 

kegiatan yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data kegiatan 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data kegiatan 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

kegiatan kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel kegiatan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan dengan data 

kegiatan yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data kegiatan 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data kegiatan. 

Jika pesan konfirmasi dipilih 

YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi 

atau master lain, jika belum 

digunakan maka sistem akan 
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menghapus data yang telah 

dipilih 

 j. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Kegiatan Utama 

 1. Pengguna memilih 

menu kegiatan 

utama 

a) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan utama 

b) Sistem menampilkan data 

kegiatan utama 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

kegiatan utama 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data kegiatan utama 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan utama. 

c) Sistem mengambil data dari 

tabel kegiatan, tabel batas 

maksimal jumlah ikan lele dan 

tabel multivitamin kemudian 

mengisi combo box yang tersedia 

di form detail kegiatan utama. 

 3. Pengguna memilih 

kegiatan, status 

kepadatan ikan lele 

dan multivitamin 

yang tersedia di 

combo box 

kemudian mengisi 

data kegiatan utama 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel kegiatan utama 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan utama dengan 

data kegiatan utama yang baru 

dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data kegiatan utama 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data kegiatan utama 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan utama 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

kegiatan utama 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel kegiatan utama 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan utama dengan 

data kegiatan utama yang baru 

diubah 

 6. Pengguna memilih 

data kegiatan utama 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data kegiatan 

utama. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 
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sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih. 

 k. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Kegiatan Tambahan 

 1. Pengguna memilih 

menu kegiatan 

tambahan 

a) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan tambahan 

b) Sistem menampilkan data 

kegiatan tambahan 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

kegiatan tambahan 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data kegiatan tambahan 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan tambahan. 

c) Sistem mengambil data dari 

tabel kegiatan dan tabel 

multivitamin kemudian mengisi 

combo box yang tersedia di form 

detail kegiatan tambahan. 

 3. Pengguna memilih 

kegiatan dan 

multivitamin yang 

tersedia di combo 

box kemudian 

mengisi data 

kegiatan tambahan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel kegiatan tambahan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan tambahan 

dengan data kegiatan tambahan 

yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data kegiatan 

tambahan 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data kegiatan tambahan 

b) Sistem menampilkan form detail 

kegiatan tambahan 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

kegiatan tambahan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel kegiatan tambahan 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master kegiatan tambahan 

dengan data kegiatan tambahan 

yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data kegiatan 

tambahan 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data kegiatan 

tambahan. Jika pesan konfirmasi 

dipilih YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 
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sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih. 

 l. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data User 

 1. Pengguna memilih 

menu user 

a) Sistem menampilkan halaman 

master user 

b) Sistem menampilkan data user 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah user 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data user 

b) Sistem menampilkan form detail 

user 

 3. Pengguna mengisi 

data user kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel user 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master user dengan data user 

yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data user kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data user 

b) Sistem menampilkan form detail 

user 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

user kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel user 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master user dengan data user 

yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data user kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data user. Jika 

pesan konfirmasi dipilih YES 

maka sistem akan mengecek data 

terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data telah 

digunakan dalam transaksi atau 

master lain, jika belum 

digunakan maka sistem akan 

menghapus data yang telah 

dipilih 

 m. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Persentase Feeding Rate 

 1. Pengguna memilih 

menu persentase 

feeding rate 

a) Sistem menampilkan halaman 

master persentase feeding rate 

b) Sistem menampilkan data 

persentase feeding rate 
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 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

persentase feeding 

rate 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data persentase feeding 

rate 

b) Sistem menampilkan form detail 

persentase feeding rate 

 3. Pengguna mengisi 

data persentase 

feeding rate 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel persentase feeding 

rate 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master persentase feeding rate 

dengan data persentase feeding 

rate yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data persentase 

feeding rate 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data persentase feeding rate 

b) Sistem menampilkan form detail 

persentase feeding rate 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

persentase feeding 

rate kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel persentase feeding 

rate 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master persentase feeding rate 

dengan data persentase feeding 

rate yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data persentase 

feeding rate 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data persentase 

feeding rate. Jika pesan 

konfirmasi dipilih YES maka 

sistem akan mengecek data 

terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data telah 

digunakan dalam transaksi, jika 

belum digunakan maka sistem 

akan menghapus data yang telah 

dipilih 

 n. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Maintenance Data Persentase Survival Rate 

 1. Pengguna memilih 

menu persentase 

survival rate 

a) Sistem menampilkan halaman 

master persentase survival rate 

b) Sistem menampilkan data 

persentase survival rate 

 2. Pengguna menekan 

tombol tambah 

a) Sistem menampilkan menu 

tambah data persentase survival 

rate 
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persentase survival 

rate 

b) Sistem menampilkan form detail 

persentase survival rate 

 3. Pengguna mengisi 

data persentase 

survival rate 

kemudian menekan 

tombol simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel persentase survival 

rate 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil disimpan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master persentase survival rate 

dengan data persentase survival 

rate yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data persentase 

survival rate 

kemudian menekan 

tombol ubah 

a) Sistem menampilkan menu ubah 

data persentase survival rate 

b) Sistem menampilkan form detail 

persentase survival rate 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

persentase survival 

rate kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel persentase survival 

rate 

b) Sistem menampilkan pesan “data 

berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

master persentase survival rate 

dengan data persentase survival 

rate yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data persentase 

survival rate 

kemudian menekan 

tombol hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data persentase 

survival rate. Jika pesan 

konfirmasi dipilih YES maka 

sistem akan mengecek data 

terlebih dahulu untuk 

mengetahui apakah data telah 

digunakan dalam transaksi, jika 

belum digunakan maka sistem 

akan menghapus data yang telah 

dipilih 

Alur 

Alternatif 

o. Aksi Pengguna Respon Sistem 

p. - - 

Alur Eksepsi q. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Master data sampling ikan lele 

2. Master data ukuran pakan ikan lele 
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3. Master data pakan ikan lele  

4. Master data penggunaan pakan berdasarakan gread  

5. Master data multivitamin boster  

6. Master data penggunaan multivitamin pakan  

7. Master data batas maksimal jumlah ikan lele  

8. Master data kegiatan  

9. Master data kegiatan utama  

10. Master data kegiatan tambahan  

11. Master data user  

12. Master data persentase survival rate  

13. Master data persentase feeding rate  

A.2 Fungsi Registrasi Kolam dan Peralatan 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi registrasi kolam dan peralatan yang 

dapat dilakukan oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi registrasi kolam dan 

peralatan dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Tabel 3.10.Fungsi Registrasi Kolam dan Peralatan 

Nama Fungsi Fungsi Standarisasi Faktor 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses registrasi 

kolam dan peralatan. 

Kondisi Awal 
1. Data kolam tersedia 

2. Data peralatan tersedia 

Alur Normal r. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 s. Aksi Pengguna Respon Sistem 
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 Registrasi Kolam 

 1. Pengguna memilih 

menu registrasi 

kemudian memilih 

sub menu kolam. 

a) Sistem menampilkan menu 

registrasi kolam 

b) Sistem menampilkan data 

kolam. 

 2. Pengguna 

menekan tombol 

tambah kolam 

a) Sistem menampilkan form 

tambah kolam 

 3. Pengguna mengisi 

data kolam 

kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel kolam 

b) Sistem menampilkan pesan 

“Kolam berhasil ditambahkan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

registrasi kolam dengan data 

kolam yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data kolam 

kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem mengecek apakah kolam 

sudah pernah digunakan di tabel 

jadwal pembesaran ikan lele, jika 

kolam sudah pernah dipakai di 

dalam penjadwalan maka sistem 

akan menampilkan pesan “Maaf, 

data kolam tidak dapat diganti 

dikarenakan kolam pernah 

dipakai untuk penjadwalan.”. 

Jika kolam tidak pernah 

digunakan maka sistem akan 

menampilkan form detail kolam. 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

kolam kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel kolam 

b) Sistem menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

registrasi kolam dengan data 

kolam yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data kolam 

kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data kolam. 

Jika pesan konfirmasi dipilih 

YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 

sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih 

 t. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Registrasi Peralatan 
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 1. Pengguna memilih 

menu registrasi 

kemudian memilih 

sub menu 

peralatan. 

a) Sistem menampilkan menu 

registrasi peralatan 

b) Sistem menampilkan data 

peralatan. 

 2. Pengguna 

menekan tombol 

tambah peralatan 

a) Sistem menampilkan form 

tambah peralatan 

 3. Pengguna mengisi 

data peralatan 

kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan penyimpanan 

data di tabel peralatan 

b) Sistem menampilkan pesan 

“Peralatan berhasil 

ditambahkan” 

c) Sistem menampilkan halaman 

registrasi peralatan dengan data 

kolam yang baru dimasukkan 

 4. Pengguna memilih 

data peralatan 

kemudian 

menekan tombol 

ubah 

a) Sistem mengecek apakah 

peralatan sudah pernah 

digunakan di tabel jadwal 

pembesaran ikan lele, jika 

peralatan sudah pernah dipakai 

di dalam penjadwalan maka 

sistem akan menampilkan pesan 

“Maaf, data peralatan tidak dapat 

diganti dikarenakan peralatan 

pernah dipakai untuk 

penjadwalan.”. Jika peralatan 

tidak pernah digunakan maka 

sistem akan menampilkan form 

detail peralatan. 

 5. Pengguna 

memperbarui data 

peralatan 

kemudian 

menekan tombol 

simpan 

a) Sistem melakukan pengubahan 

data di tabel peralatan 

b) Sistem menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

c) Sistem menampilkan halaman 

registrasi peralatan dengan data 

peralatan yang baru diubah 

 6. Pengguna memilih 

data peralatan 

kemudian 

menekan tombol 

hapus 

a) Sistem menampilkan pesan 

konfirmasi hapus data peralatan. 

Jika pesan konfirmasi dipilih 

YES maka sistem akan 

mengecek data terlebih dahulu 

untuk mengetahui apakah data 

telah digunakan dalam transaksi, 

jika belum digunakan maka 

sistem akan menghapus data 

yang telah dipilih 
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Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Data kolam 

2. Data peralatan  

A.3  Fungsi Standarisasi Faktor 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi standarisasi faktor yang dilakukan 

oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi standarisasi faktor dapat dilihat pada 

Tabel 3.11. 

Tabel 3.11. Fungsi Standarisasi Faktor 

Nama Fungsi Fungsi Standarisasi Faktor 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses standarisasi 

faktor. 

Kondisi Awal 

1. Data kolam tersedia 

2. Data ikan lele tersedia 

3. Data target panen tersedia 

Alur Normal u. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 
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username dan password di 

database 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Kepadatan Ikan Lele 

 1. Pengguna memilih 

kolam yang telah 

di registrasi 

sebelumnya. 

a) Sistem menampilkan form yang 

berisi data kolam ikan lele yang 

dimiliki peserta dari tabel kolam  

 2. Pengguna 

memasukkan data 

ikan lele berupa 

jumlah ikan lele 

a) Sistem melakukan perhitungan 

kepadatan ikan lele dengan 

mengambil data kolam yang 

telah dipilih dan data dari tabel 

master batas maksimal jumlah 

ikan lele. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jadwal pembesaran ikan lele 

 v. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Lama Pemeliharaan 

 1. Pengguna 

memasukkan data 

target panen dan 

data ikan lele  

a) Sistem melakukan perhitungan 

lama pemeliharaan dengan 

mengambil data dari tabel 

persentase feeding rate. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jadwal pembesaran ikan lele 

 w. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Seleksi Kegiatan Utama 

 - a) Sistem melakukan penentuan 

kegiatan utama yang akan 

digunakan di dalam 

penjadwalan. Penentuan 

kegiatan dilakukan dengan 

mengambil data kepadatan ikan 

lele dan lama pemeliharaan yang 

telah dihitung di proses 

sebelumnya kemudian 

dicocokkan dengan tabel 

kegiatan utama.  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

kegiatan utama yang digunakan 

c) Sistem menampilkan form yang 

berisi kegiatan utama yang akan 

digunakan dalam penjadwalan 

yang akan dilakukan. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Seleksi Kegiatan Tambahan 
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 1. Pengguna 

memasukkan data 

keadaan kolam 

yang berisi pH air, 

suhu air dan 

intensitas hujan  

a) Sistem melakukan penentuan 

kegiatan tambahan yang akan 

digunakan di dalam 

penjadwalan. Penentuan 

kegiatan dilakukan dengan 

mencocokkan data keadaan 

kolam dengan data yang ada di 

tabel kegiatan tambahan.  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

kegiatan tambahan yang 

digunakan 

c) Sistem menampilkan form yang 

berisi kegiatan tambahan yang 

akan digunakan dalam 

penjadwalan yang akan 

dilakukan. 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Data kegiatan utama pada tabel kegiatan utama yang akan 

digunakan 

2. Data kegiatan tambahan pada tabel kegiatan tambahan 

yang akan digunakan 

3. Data lama pemeliharaan dan status kepadatan ikan lele 

pada tabel jadwal pembesaran ikan lele  

A.4  Fungsi Perhitungan Pakan per Minggu 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi perhitungan pakan per minggu. 

Fungsi perhitungan pakan per minggu dapat dilihat pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12. Fungsi Perhitungan Pakan per Minggu 

Nama Fungsi Fungsi Perhitungan Pakan per Minggu 

Stakeholder - 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan 

pakan per minggu. 

Kondisi Awal 1. Data ikan lele tersedia 
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2. Data target panen tersedia 

Alur Normal x. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 y. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Average Body Weight 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

average body weight dengan 

mengambil data dari tabel 

persentase feeding rate dan tabel 

jadwal pembesaran ikan lele. 

 z. Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Penentuan Persentase Feeding Rate 

  a) Sistem melakukan penentuan 

persentase feeding rate yang 

akan digunakan di dalam proses 

perhitungan jumlah pakan per 

minggu. Penentuan persentase 

feeding rate dilakukan dengan 

mengambil data average body 

weight yang telah dihitung di 

proses sebelumnya kemudian 

dicocokkan dengan tabel 

persentase feeding rate.  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Size Ikan Lele 

 - a) Sistem melakukan perhitungan 

size ikan lele dengan mengambil 

data dari tabel persentase feeding 

rate dan tabel penjadwalan. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 
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 Penentuan Persentase Survival rate 

  a) Sistem melakukan penentuan 

persentase survival rate yang 

akan digunakan di dalam proses 

perhitungan jumlah pakan per 

minggu. Penentuan persentase 

survival rate dilakukan dengan 

mengambil data size ikan lele 

yang telah dihitung di proses 

sebelumnya kemudian 

dicocokkan dengan tabel 

persentase survival rate.  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Jumlah Pakan per Minggu 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

jumlah pakan per minggu 

dengan mengambil data dari 

tabel jumlah pakan per minggu 

dan tabel jadwal pembesaran 

ikan lele. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Penentuan Ukuran Pakan 

  a) Sistem melakukan penentuan 

ukuran pakan yang akan 

digunakan per minggunya. 

Penentuan ukuran pakan 

dilakukan dengan mencocokkan 

data size ikan lele yang telah 

dihitung dengan data size yang 

ada di tabel sampling ikan lele 

Setelah itu dilakukan 

pencocokan gread dari tabel 

sampling ikan lele dengan tabel 

penggunaan pakan agar 

diketahui ukuran pakan yang 

akan digunakan dalam minggu 

tersebut.  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Up Daging 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

up daging dengan mengambil 
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data dari tabel jumlah pakan per 

minggu. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Feed Conversion Rate 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

feed conversion rate dengan 

mengambil data dari tabel 

jumlah pakan per minggu. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Average Daily Gain 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

average daily gain dengan 

mengambil data dari tabel 

jumlah pakan per minggu. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Jumlah Pakan per Hari 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

jumlah pakan per hari dengan 

mengambil data dari tabel 

jumlah pakan per minggu. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah pakan per minggu 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Jumlah multivitamin pakan 

  a) Sistem melakukan perhitungan 

up daging dengan mengambil 

data dari tabel jumlah pakan per 

minggu dan tabel penggunaan 

multivitamin pakan 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jumlah multivitamin pakan 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

Otentikasi Login Pengguna 

1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 
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Kondisi Akhir 1. Data ABW, data size ikan lele, data persentase FR, data 

persentase SR, data jumlah pakan per minggu, data 

ukuran pakan yang digunakan, data up daging, data FCR, 

data ADG, data jumlah pakan per hari, dan data jumlah 

multivitamin pakan pada tabel jumlah pakan per minggu.   

A.5  Fungsi Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi pembuatan jadwal pembesaran 

ikan lele yang dilakukan oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi pembuatan 

jadwal pembesaran ikan lele dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13. Fungsi Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Nama Fungsi Fungsi Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses pembuatan 

jadwal pembesaran ikan lele. 

Kondisi Awal 1. Data tanggal mulai penjadwalan tersedia 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan 

pesan error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai . 

c) Sistem akan menampilkan 

menu utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Pembuatan Jadwal Kegiatan Utama 

 1. Pengguna 

memasukkan 

tanggal mulai 

penjadwalan 

a) Sistem melakukan pembuatan 

jadwal kegiatan tambahan 

dengan mengambil data dari 

tabel kegiatan tambahan yang 

digunakan dan data tanggal 
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mulai penjadwalan yang telah 

dimasukkan sebelumnya. 

b) Sistem menyimpan data di 

tabel penerapan kegiatan 

tambahan 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Pembuatan Jadwal Kegiatan Tambahan 

  a) Sistem melakukan pembuatan 

jadwal kegiatan tambahan 

dengan mengambil data dari 

tabel kegiatan tambahan yang 

digunakan dan data tanggal 

mulai penjadwalan yang telah 

dimasukkan sebelumnya. 

b) Sistem menyimpan data di 

tabel penerapan kegiatan 

tambahan 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Cetak Jadwal Kegiatan 

 1. Pengguna 

menekan tombol 

“Cetak PDF” 

untuk mencetak 

jadwal kegiatan  

a) Sistem menampilkan jadwal 

kegiatan dengan mengambil 

data di tabel penerapan 

kegiatan utama dan penerapan 

kegiatan tambahan. 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

Otentikasi Login Pengguna 

1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan 

pesan error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Jadwal Kegiatan Utama 

2. Jadwal Kegiatan Tambahan 

A.6  Fungsi Perhitungan Biaya Variabel 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi perhitungan biaya variabel yang 

dilakukan oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi perhitungan biaya variabel 

dapat dilihat pada Tabel 3.14. 
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Tabel 3.14. Fungsi Perhitungan Biaya Variabel 

Nama Fungsi Fungsi Perhitungan Biaya Variabel 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan 

biaya variabel. 

Kondisi Awal 

1. Data multivitamin tersedia 

2. Jumlah multivitamin pakan tersedia 

3. Penerapan kegiatan utama tersedia 

4. Penerapan kegiatan tambahan tersedia 

5. Data pakan tersedia 

6. Data Jumlah Pakan per minggu tersedia 

7. Data ikan lele tersedia 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem menampilkan menu 

utama  

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Pakan 

 1. Pengguna 

menekan menu 

hitung biaya 

pembesaran ikan 

lele 

2. Pengguna memilih 

pakan yang akan 

digunakan dalam 

penjadwalan 

sesuai dengan 

ukuran pakan 

yang tersedia. 

a) Sistem menampilkan daftar 

pakan yang dapat dipakai 

selama penjadwalan dari tabel 

pakan sesuai ukuran pakan yang 

telah digunakan. 

b) Sistem melakukan perhitungan 

biaya pakan untuk tiap ukuran 

pakan. 

c) Sistem menyimpan data di tabel 

peralatan yang dipakai dan tabel 

jadwal pembesaran ikan lele. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Multivitamin 

 

- 

a) Sistem melakukan perhitungan 

biaya multivitamin dengan 

menghitung jumlah multivitamin 

yang dipakai selama 

penjadwalan.  
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b) Sistem menyimpan data di tabel 

multivitamin yang digunakan 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Benih 

 

- 

 

a) Sistem menghitung biaya benih 

dengan menggunakan data tabel 

jadwal pembesaran ikan lele. 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jadwal pembesaran ikan lele 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Variabel 

 

- 

 

a) Sistem menghitung biaya 

variabel yang terdiri dari biaya 

multivitamin, biaya pakan dan 

biaya benih. 

b) Sistem menampilkan biaya 

variabel 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

Otentikasi Login Pengguna 

1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Biaya pakan disimpan di tabel pakan yang digunakan.  

2. Biaya multivitamin disimpan di tabel multivitamin yang 

digunakan. 

A.7  Fungsi Perhitungan Biaya Tetap 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi perhitungan biaya tetap yang 

dilakukan oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi perhitungan biaya tetap dapat 

dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15. Fungsi Perhitungan Biaya Tetap 

Nama Fungsi Fungsi Perhitungan Biaya Tetap 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan 

biaya tetap. 

Kondisi Awal 1. Data kolam tersedia 
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2. Data peralatan tersedia 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Penyusutan Peralatan 

 1. Pengguna memilih 

peralatan yang 

akan digunakan 

dalam 

penjadwalan. 

 

a) Sistem melakukan perhitungan 

biaya penyusutan untuk tiap 

peralatan  

b) Sistem menyimpan data di tabel 

peralatan yang digunakan. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Penyusutan Kolam 

 

- 

 

a) Sistem melakukan perhitungan 

biaya penyusutan kolam 

b) Sistem menyimpan data di tabel 

jadwal pembesaran ikan lele. 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Tetap 

 

- 

a) Sistem melakukan perhitungan 

biaya tetap yang terdiri dari 

biaya penyusutan kolam dan 

biaya penyusutan peralatan. 

b) Sistem menampilkan biaya tetap. 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 

Otentikasi Login Pengguna 

1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 
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Kondisi Akhir 1. Biaya penyusutan kolam disimpan di tabel jadwal 

pembesaran ikan lele.  

2. Biaya penyusutan peralatan disimpan di tabel peralatan 

yang digunakan. 

A.7  Fungsi Perhitungan Biaya Total 

Berikut adalah penjelasan untuk fungsi perhitungan biaya total yang 

dilakukan oleh peserta pelatihan dan admin. Fungsi perhitungan biaya total dapat 

dilihat pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16. Fungsi Perhitungan Biaya Total 

Nama Fungsi Fungsi Perhitungan Biaya Total 

Stakeholder Peserta pelatihan dan admin 

Deskripsi 
Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses perhitungan 

biaya total 

Kondisi Awal 
1. Biaya variabel tersedia 

2. Biaya tetap tersedia 

Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Otentikasi Login Pengguna 

 1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem melakukan pengecekan 

username dan password yang 

dimasukkan dengan username 

dan password di database 

b) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

c) Sistem akan menampilkan menu 

utama jika username dan 

password sesuai dengan 

username dan password di 

database 

 Aksi Pengguna Respon Sistem 

 Hitung Biaya Total Pembesaran Ikan Lele 

 

- 

a) Sistem melakukan perhitungan 

biaya total pembesaran ikan lele 

b) Sistem menampilkan biaya total 

pembesaran ikan lele. 

Alur Alternatif Aksi Pengguna Respon Sistem 

- - 

Alur Eksepsi Aksi Pengguna Respon Sistem 
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Otentikasi Login Pengguna 

1. Pengguna 

memasukkan 

username dan 

password 

a) Sistem akan menampilkan pesan 

error jika username dan 

password yang dimasukkan 

tidak sesuai dengan username 

dan password di database. 

Kondisi Akhir 1. Tampilan biaya pembesaran ikan lele 

B. Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional dibutuhkan untuk mendukung penerapan 

fungsi-fungsi dari sebuah sistem. Adapun kebutuhan non-fungsional yang disetujui 

oleh stakeholder dapat dilihat pada Tabel 3.17. 

Tabel 3.17. Kebutuhan Non-Fungsional 

No 
Fungsional 

Sistem 
Non-Fungsional Sistem 

1. Fungsi 

Maintenance 

Data 

Kehandalan a) Sistem dapat menyimpan, mengubah dan 

menghapus data master di database. 

b) Data yang tersimpan dapat dengan mudah 

untuk dicari 

Keamanan a) Pengguna harus login sebagai admin 

untuk dapat menampilkan, menyimpan, 

mengubah, dan menghapus data master. 

b) Untuk master user dilakukan enkripsi 

pada password. 

c) Data yang tersimpan di database di-

proteksi sesuai dengan user-access yang 

digunakan 

Waktu 

Respon 

a) Sistem mampu merespon input data dari 

pengguna kurang dari 1 menit. 

b) Sistem mampu mengambil data dari 

database dengan tepat. 

Tampilan 

antar muka 

a) Tampilan antar muka sistem 

menggunakan bahasa Indonesia agar 

mudah digunakan oleh pengguna. 

b) Filter pencarian data ditempatkan diatas 

daftar data yang ditampilkan 

(datagridview) untuk memudahkan 

pencarian data tertentu 

2. Kehandalan 

 

a) Sistem dapat menyimpan data di 

database. 
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Fungsi 

Standarisasi 

Faktor 

b) Sistem dapat melakukan perhitungan 

lama pemeliharaan dan kepadatan lele. 

c) Sistem dapat melakukan seleksi kegiatan 

utama dan tambahan berdasarkan data 

yang ada. 

d) Data yang tersimpan dapat dengan mudah 

untuk dicari 

Keamanan a) Pengguna harus login untuk dapat 

menampilkan dan menyimpan data 

b) Data yang tersimpan di database di-

proteksi sesuai dengan user-access yang 

digunakan 

Waktu 

Respon 

a) Sistem mampu merespon input data dari 

pengguna kurang dari 1 menit. 

b) Lama perhitungan dilakukan kurang dari 

1 menit 

c) Sistem mampu mengambil data dari 

database dengan tepat. 

Tampilan 

antar muka 

a) Tampilan antar muka sistem dibuat 

seperti aplikasi perkantoran agar 

memudahkan pengguna untuk 

menggunakan sistem tersebut 

b) Filter pencarian data ditempatkan diatas 

daftar data yang ditampilkan 

(datagridview) untuk memudahkan 

pencarian data tertentu 

Fungsi 

Perhitungan 

Pakan per 

Minggu 

Kehandalan 

 

a) Sistem dapat menyimpan data di 

database. 

b) Sistem dapat melakukan perhitungan 

ABW, size ikan lele, jumlah pakan per 

minggu, hitung up daging, hitung FCR, 

hitung ADG, hitung pakan per hari dan 

hitung jumlah multivitamin pakan. 

c) Sistem dapat melakukan penentuan 

persentase FR, penentuan persentase SR 

dan penentuan ukuran pakan yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

d) Data yang tersimpan dapat dengan mudah 

untuk dicari 

Keamanan a) Pengguna harus login untuk dapat 

menampilkan dan menyimpan data. 

b) Data yang tersimpan di database di-

proteksi sesuai dengan user-access yang 

digunakan 

Waktu 

Respon 

a) Sistem mampu merespon input data dari 

pengguna kurang dari 1 menit. 

b) Lama perhitungan dilakukan kurang dari 

1 menit 
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c) Sistem mampu mengambil data dari 

database dengan tepat. 

Tampilan 

antar muka 

a) Tampilan antar muka sistem dibuat 

seperti aplikasi perkantoran agar 

memudahkan pengguna untuk 

menggunakan sistem tersebut 

b) Filter pencarian data ditempatkan diatas 

daftar data yang ditampilkan 

(datagridview) untuk memudahkan 

pencarian data tertentu 

Fungsi 

Pembuatan 

Jadwal 

Kehandalan a) Sistem dapat menyimpan data di 

database. 

b) Sistem dapat melakukan penjadwalan 

kegiatan utama dan penjadwalan kegiatan 

tambahan. 

c) Data yang tersimpan dapat dengan mudah 

untuk dicari 

Keamanan a) Pengguna harus login untuk dapat 

menampilkan dan menyimpan data 

b) Data yang tersimpan di database di-

proteksi sesuai dengan user-access yang 

digunakan 

Waktu 

Respon 

a) Sistem mampu merespon input data dari 

pengguna kurang dari 1 menit. 

b) Lama pembuatan jadwal dilakukan 

kurang dari 5 menit 

c) Sistem mampu mengambil data dari 

database dengan tepat. 

Tampilan 

antar muka 

a) Tampilan antar muka sistem dibuat 

seperti aplikasi perkantoran agar 

memudahkan pengguna untuk 

menggunakan sistem tersebut 

b) Filter pencarian data ditempatkan diatas 

daftar data yang ditampilkan 

(datagridview) untuk memudahkan 

pencarian data tertentu 

Fungsi 

perhitungan 

biaya 

Kehandalan a) Sistem dapat menyimpan data di 

database. 

b) Sistem dapat melakukan perhitungan 

biaya variabel, biaya tetap dan biaya total. 

c) Data yang tersimpan dapat dengan mudah 

untuk dicari 

Keamanan a) Pengguna harus login untuk dapat 

menampilkan dan menyimpan data. 

b) Data yang tersimpan di database di-

proteksi sesuai dengan user-access yang 

digunakan 
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Waktu 

Respon 

a) Sistem mampu merespon input data dari 

pengguna kurang dari 1 menit. 

b) Lama perhitungan dilakukan kurang dari 

1 menit 

c) Sistem mampu mengambil data dari 

database dengan tepat. 

Tampilan 

antar muka 

a) Tampilan antar muka sistem dibuat 

seperti aplikasi perkantoran agar 

memudahkan pengguna untuk 

menggunakan sistem tersebut 

b) Filter pencarian data ditempatkan diatas 

daftar data yang ditampilkan 

(datagridview) untuk memudahkan 

pencarian data tertentu 

3.1.6  Input – Process – Output (IPO) 

IPO menggambarkan rancangan kebutuhan sistem yang akan dibangun. 

Diagram ini berisi data-data yang dibutuhkan sistem sebagai masukan awal, 

selanjutnya data-data tersebut akan diproses menjadi output yang dapat memenuhi 

kebutuhan informasi pengguna. IPO aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele dapat dilihat pada Gambar 3.8.  

1. Input 

Pada bagian input terdapat beberapa data yang meliputi : 

a. Data Sampling Ikan Lele 

Data ini berisi tentang data sampling ikan lele yang digunakan untuk proses 

perhitungan pakan per minggu. 

b. Data Pakan Ikan Lele 

Data pakan ikan lele merupakan data yang berisikan tentang merek pakan, 

ukuran pakan dan harga pakan yang akan dipakai dalam melakukan 

pembesaran ikan lele. 
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c. Data Ukuran Pakan 

Data ukuran pakan merupakan data yang berisikan tentang ukuran pakan yang 

akan digunakan dalam maintenance data pakan. 

d. Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

Data penggunaan pakan berdasarkan gread merupakan data yang berisi 

tentang ukuran pakan yang dapat digunakan sesuai dengan gread. 

e. Data Multivitamin Boster 

Data multivitamin boster merupakan data yang berisi tentang ukuran 

multivitamin,  kegunaan masing-masing multivitamin boster, harga dan cara 

penggunaan multivitamin boster. 

f. Data Penggunaan Multivitamin Pakan 

Data penggunaan multivitamin pakan merupakan data yang berisi tentang 

multivitamin yang digunakan sesuai dengan ukuran pakan. 

g. Data Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele 

Data batas maksimal jumlah ikan lele merupakan data yang berisi tentang 

status kepadatan ikan lele berdasarkan jumlah ikan lele yang akan dipelihara. 

Data ini akan digunakan dalam proses standarisasi faktor. 

h. Data Kegiatan 

Data kegiatan merupakan data yang berisi tentang kegiatan-kegiatan dalam 

sistem boster yang akan digunakan dalam penjadwalan. Kegiatan di dalam 

aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan utama dan kegiatan tambahan. 

i. Data Kegiatan Utama 

Data kegiatan utama merupakan data yang berisi tentang kegiatan-kegiatan 

inti pembesaran ikan lele berdasarkan dari sistem boster. 
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j. Data Kegiatan Tambahan 

Data kegiatan tambahan merupakan data yang berisi tentang kegiatan-

kegiatan pembesaran lele yang tidak selalu diterapkan, tergantung dari 

keadaan kolam yang dimiliki peserta pelatihan. Kegiatan tambahan 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu pH air, suhu air, dan intensitas hujan. 

k. Data User 

Data ini berisi tentang user atau pengguna yang akan menggunakan aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Dalam aplikasi ini 

user terbagi menjadi dua, yaitu admin dan peserta pelatihan. 

l. Data Persentase Feeding Rate 

Data persentase feeding rate berisi tentang persentase feeding rate yang akan 

digunakan dalam proses standarisasi faktor dan perhitungan pakan per 

minggu. 

m. Data Persentase Survival Rate 

Data persentase survival rate berisi tentang persentase survival rate yang 

akan digunakan dalam perhitungan pakan per minggu. 

n. Data Peralatan 

Data ini berisi tentang peralatan-peralatan yang dimiliki oleh pengguna 

aplikasi dan kemudian akan dipakai selama pembesaran ikan lele. Peralatan-

peralatan yang dimiliki oleh pengguna aplikasi akan dihitung biaya 

penyusutannya agar dapat dilakukan perhitungan biaya tetap. 

o. Data Kolam 

Data ini berisi tentang ukuran dan jumlah kolam yang dimiliki oleh pengguna 

aplikasi serta biaya pembuatan kolam. 



85 

 

 

 

p. Data Keadaan Kolam 

Data ini berisi tentang keadaan kolam yang dimiliki peserta pelatihan seperti 

pH air, suhu air dan intensitas hujan. 

q. Data Ikan Lele 

Data ikan lele merupakan data yang berisikan tentang panjang benih ikan lele, 

biomassa awal, harga benih lele, target panen dan jumlah benih ikan lele yang 

akan dibesarkan dalam satu kolam. 

2. Proses 

Pada bagian proses terdapat beberapa proses yang meliputi : 

a. Maintenance Data Master 

Merupakan proses yang digunakan untuk mencatat atau mengubah data 

master. Data master ini adalah data yang akan digunakan di dalam melakukan 

penjadwalan dan perhitungan biaya. Proses maintenance data master terbagi 

menjadi tiga belas sub proses, yaitu: 

 -  Maintenance data sampling ikan lele 

 -  Maintenance data ukuran pakan 

 -  Maintenance data penggunaan pakan berdasarkan gread 

 -  Maintenance data pakan ikan lele 

 -  Maintenance data multivitamin 

 -  Maintenance data penggunaan multivitamin pakan 

 -  Maintenance data batas maksimal jumlah ikan lele 

 -  Maintenance data kegiatan 

 -  Maintenance data kegiatan utama 

 -  Maintenance data kegiatan tambahan 
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 - Maintenance data user 

 -  Maintenance data persentase FR 

 -  Maintenance data persentase SR 

b. Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Merupakan proses yang digunakan untuk membuat jadwal secara rinci 

dengan menggunakan input  yang diperlukan yaitu, data kolam, data ikan lele 

dan data keadaan kolam. Proses ini terbagi menjadi empat sub proses, yaitu: 

- Registrasi Kolam dan Peralatan 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mencatat atau mengubah data 

kolam dan peralatan yang dimiliki pengguna agar dapat melakukan proses 

standarisasi faktor. 

- Proses Standarisasi Faktor 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan keadaan kolam 

peserta dengan keadaan kolam yang ada di FFBC agar kolam peserta dapat 

melakukan pembesaran ikan lele sesuai standar FFBC.  

- Proses Hitung Pakan per Minggu 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berapa jumlah 

pakan, jumlah multivitamin pakan, ukuran pakan yang akan digunakan per 

minggu.  

- Proses Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Proses ini adalah sub proses yang terakhir. Proses ini digunakan untuk 

mengetahui jadwal kegiatan pembesaran ikan lele per hari dalam satu 

siklus.  
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c. Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Merupakan proses yang digunakan untuk menghitung biaya pembesaran ikan 

lele yang akan dilakukan. Proses ini terdiri dari 3 sub proses, yaitu: 

- Proses Menghitung Biaya Variabel 

Proses hitung biaya variabel digunakan untuk menghitung biaya-biaya 

yang berkaitan langsung dengan pembesaran ikan lele dan biaya variabel 

ini bisa berubah-ubah tiap siklusnya. Biaya variabel terdiri dari biaya 

benih, biaya pakan, dan biaya multivitamin. Input dari proses ini adalah 

data ikan lele, data pakan ikan lele, daftar multivitamin boster dan jadwal 

pembesaran ikan lele. Rumus perhitungan yang akan digunakan dalam 

proses ini adalah rumus hitung biaya variabel, hitung biaya benih, hitung 

biaya pakan, dan rumus hitung biaya multivitamin. 

- Proses Menghitung Biaya Tetap 

Proses selanjutnya adalah proses menghitung biaya tetap. Biaya tetap yang 

dibahas adalah biaya penyusutan kolam dan biaya penyusutan peralatan. 

pembuatan kolam yang ditambahkan dengan biaya peralatan yang 

kemudian dibagi dengan berapa kali kolam akan dipakai. Rumus 

perhitungan yang akan digunakan dalam proses ini adalah rumus 

penyusutan kolam, penyusutan peralatan, dan hitung biaya tetap. 

- Proses Menghitung Total Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Proses terakhir, yaitu proses menghitung total biaya pembesaran ikan lele. 

Proses ini dilakukan dengan menghitung total dari biaya variabel dan biaya 

tetap. Rumus perhitungan yang akan digunakan dalam proses ini adalah 

rumus hitung total biaya pembesaran ikan lele. 
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3. Output 

Pada bagian output terdapat beberapa data yang meliputi : 

a. Data Master 

Berisi tentang data-data yang akan digunakan dalam proses penjadwalan dan 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

b. Daftar Peralatan 

Berisi daftar peralatan yang dimiliki oleh pengguna aplikasi yang akan 

digunakan dalam pembesaran ikan lele. 

c. Daftar Kolam 

Berisi daftar kolam yang dimiliki oleh pengguna aplikasi yang akan 

digunakan dalam pembesaran ikan lele. 

d. Kegiatan Utama yang Digunakan 

Berisi tentang kegiatan-kegiatan utama yang telah ditentukan berdasarkan 

lama pemeliharaan ikan lele dan status kepadatan ikan lele di proses 

standarisasi faktor dan akan diaplikasikan ke dalam proses penjadwalan. 

e. Kegiatan Tambahan yang Digunakan 

Berisi tentang kegiatan-kegiatan tambahan yang telah ditentukan berdasarkan 

data keadaan kolam yang dimiliki pengguna di proses standarisasi faktor dan 

akan diaplikasikan ke dalam proses penjadwalan. 

f. Jumlah Pakan Ikan Lele 

Berisi tentang data jumlah dan ukuran pakan ikan lele yang akan diberikan 

per minggu tergantung dari lama pemeliharaan ikan lele. 
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g. Jumlah Multivitamin Pakan 

Berisi tentang data jumlah multivitamin yang akan diberikan bersama dengan 

pakan. Multivitamin yang akan diberikan juga mengikuti dari jumlah dan 

ukuran pakan yang dipakai dalam setiap minggu pembesaran ikan lele. 

h. Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Jadwal pembesaran ikan lele terdiri dari jadwal pemberian pakan, jadwal 

pemberian multivitamin dan jadwal kegiatan utama serta kegiatan tambahan 

yang telah ditetapkan dalam proses standarisasi faktor.  

i. Data Biaya Variabel 

Berisi biaya-biaya yang termasuk dalam biaya variabel seperti biaya 

multivitamin, biaya pakan, dan biaya benih ikan lele.  

j. Data Biaya Tetap 

Berisi biaya yang termasuk dalam biaya tetap yaitu biaya penyusutan kolam 

dan biaya peralatan. 

k. Informasi Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Menampilkan semua biaya yang telah dihitung yaitu biaya variabel dan biaya 

tetap. Detil biaya yang akan ditampilkan dari biaya variabel adalah biaya 

pakan, biaya multivitamin dan biaya benih. Sedangkan, detil biaya yang akan 

ditampilkan detil biaya tetap adalah biaya penyusutan kolam dan peralatan 

serta banyak penyusutan kolam dan peralatan yang sudah terjadi. 
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Perhitungan Biaya 

Pembesaran Ikan Lele

Maintenance Data Master

Data Sampling Ikan

Data Penggunaan Pakan 

Berdasarkan Gread

Data Multivitamin

Data Pakan Ikan Lele

Data Master

Hitung Total Biaya 

Pembesaran Ikan Lele

Informasi Total Biaya 

pembesaran ikan lele

Informasi Biaya Variabel

Informasi Biaya Tetap

Pembuatan Jadwal 

Pembesaran Ikan Lele

Buat Jadwal 

Pembesaran Ikan Lele

Jumlah Pakan Ikan Lele
Hitung Pakan per 

Minggu

Jadwal Pembesaran Ikan Lele Hitung Biaya Variabel Informasi Biaya Variabel

Hitung Biaya Tetap
Daftar Kolam

Informasi Biaya Tetap

Jadwal Pembesaran Ikan Lele

Data Ikan Lele

Data Ukuran Pakan

Standarisasi Faktor

Kegiatan Utama yang 

Digunakan

Data Keadaan Kolam

Daftar Peralatan

Data  Kolam

Data Ikan Lele

Data Penggunaan Multivitamin 

Pakan

Data Batas Maksimal Jumlah Lele

Data Kegiatan

Data Kegiatan Utama

Data Kegiatan Tambahan

Data User

Data Persentase Feeding Rate

Data Persentase Survival Rate

Kegiatan Tambahan yang 

Digunakan

Kegiatan Utama yang Digunakan

Kegiatan Tambahan yang 

Digunakan

Data Master

Jumlah Pakan Ikan Lele

Data Master

Jumlah Multivitamin Pakan

Jumlah Multivitamin Pakan

Data  Peralatan

Data Target Panen

Daftar  Kolam

Daftar  Peralatan
Registrasi Kolam dan 

Peralatan

 

Gambar 3.8. IPO Aplikasi Penjadwalan dan Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan

 Lele 
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3.2  Planning  

Pada tahap kedua ini yaitu perencanaan, tahap ini menjelaskan alur 

pengerjaan penelitian ini. Pada aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele ini menggunakan pendekatan terstruktur serta merencanakan 

jadwal pembuatan aplikasi.   

3.2.1  Jadwal Kerja  

Berikut adalah jadwal kerja yang akan dilaksanakan dalam pembuatan  

Tugas Akhir di Farm Fish Boster Centre: 

Tabel 3.18. Jadwal Kerja 

No Kegiatan 
Bulan Ke 1  Bulan Ke 2 Bulan Ke 3 Bulan Ke 4 Bulan Ke 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Communication 
                    

a. Analisis 

Kebutuhan 

Bisnis 

                    

b. Studi 

Literatur 

                    

c. Analisis 

Kebutuhan 

Pengguna 

dan 

Perangkat 

Lunak 

                    

2. Planning 
                    

3. Modelling 
                    

4. Construction 
                    

3.3 Modelling 

Pada tahap ketiga ini yaitu pemodelan. Terdapat dua sub tahapan dalam 

tahapan modeling ini yaitu desain sistem dan rancangan user interface. 
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3.3.1  Desain Sistem (Software Design) 

Desain sistem merupakan kegiatan perancangan perangat lunak yang akan 

dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna. Pada tahap perancangan perangkat 

lunak ini dibahas mengenai alir sistem, context diagram, data flow diagram, dan 

entity relationship diagram. 

A. Alir Sistem (System Flow) 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada tahapan sebelumnya, diketahui 

terdapat dua pengguna (stakeholder) yang akan menggunakan sistem ini yaitu 

peserta pelatihan dan admin FFBC. 

A.1 Alir Sistem Baru Admin 

Berikut merupakan alir sistem baru dari admin. Alir sistem baru ini dibuat 

sesuai dengan proses bisnis berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

a. Alir Sistem Baru Maintenance Data Master 

Alir sistem baru maintenance data master merupakan fungsi di dalam aplikasi 

untuk melakukan pengelolaan data master yang akan digunakan dalam proses 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Maintenance data 

tersebut terdiri dari tiga belas master yang antara lain maintenance data sampling 

ikan lele, maintenance data ukuran pakan, maintenance data penggunaan pakan 

berdasarkan gread, maintenance data pakan ikan lele, maintenance data 

multivitamin, maintenance data multivitamin pakan, maintenance data batas 

maksimal jumlah ikan lele, maintenance data kegiatan, maintenance data 

kegiatan utama, maintenance data kegiatan tambahan, maintenance data user, 

maintenance data persentase feeding rate dan maintenance data persentase 
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survival rate. Adapun penjelasan secara spesifik dari alir sistem baru 

maintenance data master yang sesuai dengan Gambar 3.9 dapat dilihat pada 

Tabel 3.19. 

Tabel 3.19 Penjelasan Alir Sistem Baru Maintenance Data Master 

Nama Proses Input Proses Output 

Maintenance 

data sampling 

ikan lele 

Data sampling 

ikan lele 

Sistem menyimpan data 

sampling ikan lele yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

sampling 

ikan lele 

Maintenance 

data ukuran 

pakan 

Data ukuran 

pakan 

Sistem menyimpan data 

ukuran pakan yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

ukuran 

pakan 

Maintenance 

data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

Data sampling 

ikan lele, data 

ukuran pakan, dan 

data penggunaan 

pakan 

berdasarkan gread 

Sistem menyimpan data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

penggunaan 

pakan 

Maintenance 

data pakan ikan 

lele 

Data ukuran 

pakan dan data 

pakan ikan lele 

Sistem menyimpan data 

pakan ikan lele yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

pakan ikan 

lele 

Maintenance 

data 

multivitamin 

Data multivitamin Sistem menyimpan 

multivitamin yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 
multivitamin 

Maintenance 

data kegiatan 

utama 

Data batas 

maksimal jumlah 

ikan lele, data 

kegiatan, data 

multivitamin dan 

data kegiatan 

utama 

Sistem menyimpan data 

kegiatan  utama yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

kegiatan 

utama 

Maintenance 

data kegiatan 

tambahan 

Data kegiatan, 

data multivitamin 

dan data kegiatan 

tambahan 

Sistem menyimpan data 

kegiatan tambahan yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

kegiatan 

tambahan 

Maintenance 

data user 

Data user Sistem menyimpan user 

yang dimasukan oleh 

admin 

Master user 

Maintenance 

data persentase 

feeding rate 

Data user dan data 

persentase feeding 

rate 

Sistem menyimpan data 

feeding rate yang 

dimasukan oleh admin. 

Master 

persentase 

feeding rate 

Maintenance 

data persentase 

survival rate 

Data user dan data 

persentase 

survival rate 

Sistem menyimpan 

persentase survival rate 

Master 

persentase 
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Nama Proses Input Proses Output 

yang dimasukan oleh 

admin. 

survival 

rate 

Sysflow Maintenance Data 

SistemAdmin

Ph
as

e

1. Maintenance Data 

Sampling Ikan

Mulai

2. Maintenance Data 

Ukuran Pakan

3. Maintenance Data 

Penggunaan Pakan 

Berdasarkan Gread

4. Maintenance Data 

Pakan Lele

5. Maintenance Data 

Multivitamin

6. Maintenance Data 

Penggunaan 

Multivitamin Pakan

7. Maintenance Data 

Batas Maksimal 

Jumlah Lele

8. Maintenance Data 

Kegiatan

9. Maintenance Data 

Kegiatan Utama

10. Maintenance 

Data Kegiatan 

Tambahan

Sampling Ikan

Ukuran Pakan

Multivitamin

Penggunaan Pakan

Pakan Lele

Penggunaan 

Multivitamin Pakan

Batas Maksimal 

Jumlah Lele

Kegiatan

Kegiatan Utama

Kegiatan Tambahan

11. Maintenance 

Data User

12. Maintenance 

Data  Persentase 

Feeding Rate

13. Maintenance 

Data Survival Rate

User

Persentase Feeding 

Rate

Persentase Survival 

Rate

Selesai

a

a

b

b c

c

d

b

e

d

e

c

f

f

c

c

g

g

Data 

Sampling 

Ikan

Data 

Ukuran 

Pakan

SIMPAN

Data 

Pakan 

Lele

Data 

Penggunaan 

Pakan

b

Data 

Multivitamin

Data 

Penggunaan 

Multivitamin 

Pakan

Data Batas 

Maksimal 

Jumlah Lele

Data 

Kegiatan

Data 

Kegiatan 

Utama

Data 

Kegiatan 

Tambahan

Data User

Data 

Persentase 
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Gambar 3.9. Alir Sistem Baru Maintenance Data Master 
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A.2  Alir Sistem Baru Peserta Pelatihan  

Berikut merupakan alir sistem baru dari peserta pelatihan. Alir sistem baru 

ini dibuat sesuai dengan proses bisnis berdasarkan analisis kebutuhan yang telah 

dilakukan sebelumnya. 

a. Alir Sistem Baru Registrasi Kolam dan Peralatan 

Alir sistem baru registrasi kolam dan peralatan merupakan fungsi di dalam 

aplikasi yang bertujuan untuk menyimpan data kolam dan peralatan yang akan 

digunakan dalam penjadwalan pembesaran ikan lele.  

Proses Registrasi Kolam dan Peralatan

SystemPeserta Pelatihan

P
h
as

e

Simpan Kolam

Mulai

Registrasi 

Kolam? 
Y

Simpan

Selesai

Peralatan 

Registrasi 

Peralatan? 

Tampilkan Form 

Registrasi Kolam

N

Masukkan 

Data Kolam

Masukkan 

Data Peralatan
N

Tampilkan Form 

Registrasi 

Peralatan

Y

 

Gambar 3.10. Alir Sistem Baru Registrasi Kolam dan Peralatan 
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Adapun penjelasan secara spesifik dari alir sistem baru registrasi kolam dan 

peralatan yang sesuai dengan Gambar 3.10 dapat dilihat pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20. Penjelasan Alir Sistem Baru Registrasi Kolam dan Peralatan 

Nama Proses Input Proses Output 

Registrasi 

Kolam  

Data 

Kolam  

Sistem menyimpan data kolam 

yang dimiliki oleh peserta 

pelatihan di tabel kolam  

Tabel kolam  

Registrasi 

Peralatan 

Data 

Peralatan 

Sistem menyimpan data peralatan 

yang dimiliki oleh peserta 

pelatihan di tabel peralatan. 

Tabel 

peralatan 

b. Alir Sistem Baru Standarisasi Faktor 

Alir sistem baru standarisasi faktor merupakan fungsi di dalam aplikasi yang  

bertujuan untuk melakukan seleksi kegiatan utama dan kegiatan tambahan 

berdasarkan perhitungan lama pemeliharaan dan kepadatan ikan lele serta dan 

keadaan kolam yang dimiliki oleh peserta pelatihan. Adapun penjelasan secara 

spesifik dari alir sistem baru standarisasi faktor yang sesuai dengan Gambar 3.11 

dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21. Penjelasan Alir Sistem Baru Standarisasi Faktor 

Nama Proses Input Proses Output 

Hitung 

Kepadatan 

Ikan Lele 

Data ikan lele 

dan data kolam  

Sistem menghitung 

kepadatan ikan lele 

kemudian menentukan status 

kepadatan berdasarkan 

kepadatan ikan lele yang 

telah dihitung dan tabel batas 

maksimal jumlah ikan lele. 

Status 

kepadatan 

ikan lele yang 

disimpan di 

tabel Jadwal 

Pembesaran 

Ikan Lele 

Hitung Lama 

Pemeliharaan 

Data ikan lele 

dan data target 

panen 

Sistem menentukan lama 

pemeliharaan berdasarkan 

tabel persentase feeding rate 

Lama 

pemeliharaan 

yang 

disimpan di 

tabel Jadwal 
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Nama Proses Input Proses Output 

Pembesaran 

Ikan Lele 

Penentuan 

Kegiatan 

Utama 

Lama 

pemeliharaan, 

kegiatan utama 

dan status 

kepadatan ikan 

lele 

Sistem menentukan kegiatan 

utama yang akan digunakan 

dalam proses penjadwalan  

Kegiatan 

utama yang 

digunakan 

Penentuan 

Kegiatan 

Tambahan 

Data keadaan 

kolam dan data 

kegitan 

tambahan 

Sistem menentukan kegiatan 

tambahan yang akan 

digunakan dalam proses 

penjadwalan  

Kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan 

System Flow Standarisasi Faktor

SistemPeserta Pelatihan

Ph
as

e

Mulai

Hitung Kepadatan 

Lele

Data Ikan, 

Target 

Panen, dan 

Keadaan 

Kolam

Jadwal 

Pembesaran Lele

Hitung Lama 

Pemeliharaan

Penentuan Kegiatan 

Utama

a

Kegiatan Utama 

yang digunakan

Penentuan Kegiatan 

Tambahan

Kegiatan Tambahan 

yang digunakan

Batas Maksimal 

Jumlah Lele

Persentase 

Feeding Rate

Kegiatan Utama

Kegiatan Tambahan

Selesai

a

Pilih Data Kolam 

Kolam

Tampilan daftar 

kolam yang dimiliki 

peserta pelatihan

 
Gambar 3.11.Alir Sistem Baru Standarisasi Faktor 
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c. Alir Sistem Baru Perhitungan Pakan per Minggu 

Alir sistem baru perhitungan pakan per minggu merupakan fungsi di dalam 

aplikasi yang bertujuan untuk mendapatkan jumlah pakan per minggu yang akan 

diberikan ke ikan lele dengan ukuran pakan yang sesuai dengan ukuran ikan lele. 

Adapun penjelasan secara spesifik dari alir sistem baru perhitungan pakan per 

minggu yang sesuai dengan Gambar 3.12 dapat dilihat pada Tabel 3.22. 

Tabel 3.22. Penjelasan Alir Sistem Baru Perhitungan Pakan per Minggu 

Nama Proses Input Proses Output 

Cek minggu 

pemeliharaan 

Lama 

Pemeliharaan 

dan minggu 

Pemeliharaan 

Proses ini adalah aktivitas 

pengecekan minggu 

pemeliharaan  

Hasil cek 

minggu 

pemeliharaan  

Decision 

minggu 

pemeliharan < 

lama 

pemeliharaan? 

Proses ini merupakan 

proses untuk mengecek 

apakah minggu 

pemeliharaan kurang dari 

lama pemeliharaan 

Perhitungan 

ABW 

Data ikan lele  Sistem melakukan 

perhitungan Average Body 

Weight.  

ABW 

Penentuan 

feeding rate 

(FR) 

ABW  Sistem menentukan 

persentase FR dengan cara 

mencocokkan ABW yang 

telah dihitung dengan 

berat rata-rata yang ada di 

tabel persentase feeding 

rate. 

Persentase FR 

Perhitungan size 

ikan 

Data ikan lele Sistem melakukan 

perhitungan size ikan lele 

Size ikan lele 

Penentuan 

survival rate 

(SR) 

Size ikan lele  Sistem menentukan 

persentase SR dengan cara 

mencocokkan size ikan 

lele yang telah dihitung 

dengan berat rata-rata 

yang ada di tabel 

persentase survival rate. 

Persentase SR 

Perhitungan 

jumlah pakan 

per minggu 

Persentase FR 

dan SR serta 

data ikan lele 

Sistem melakukan 

perhitungan jumlah pakan 

per minggu. 

Jumlah pakan 

per minggu 

Perhitungan up 

daging 

Data ikan lele Sistem melakukan 

perhitungan up daging. 

Up Daging 



99 

 

 

 

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan 

Feed 

Conversion 

Ratio (FCR) 

Up Daging 

dan jumlah 

pakan 

Sistem melakukan 

perhitungan FCR. 

FCR 

Perhitungan 

Average Daily 

Gain (ADG) 

Up Daging Sistem melakukan 

perhitungan ADG. 

ADG 

Penentuan 

Ukuran Pakan 

Size ikan lele  Sistem menentukan 

ukuran pakan yang akan 

digunakan dengan 

menggunakan tabel 

penggunaan pakan dan 

sampling  ikan lele 

Ukuran pakan 

Perhitungan 

pakan per hari 

Jumlah pakan 

per minggu 

Sistem melakukan 

perhitungan jumlah pakan 

per hari. 

Pakan per hari 

Perhitungan 

multivitamin 

pakan 

Jumlah pakan 

per minggu 

Proses ini adalah aktivitas 

untuk menghitung jumlah 

multivitamin yang akan 

digunakan bersama pakan 

sesuai dengan ukuran 

pakan yang dipakai per 

minggunya. 

Jumlah 

multivitamin 

pakan 
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Sysflow Perhitungan Pakan per Minggu
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Gambar 3.12. Alir Sistem Baru Perhitungan Pakan per Minggu 
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d. Alir Sistem Baru Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Alir sistem baru pembuatan jadwal pembesaran ikan lele merupakan fungsi di 

dalam aplikasi yang bertujuan untuk mendapatkan jadwal pembesaran ikan lele 

selama periode yang telah ditentukan sebelumnya. 

Proses Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele

SistemPeserta Pelatihan

P
h
a
se

Mulai

Pembuatan Jadwal 

Kegiatan Utama

Tanggal 

Mulai 

Pembesaran

Penerapan 

Kegiatan Utama

Pembuatan Jadwal 

Kegiatan Tambahan

Kegiatan Utama yang 

Digunakan

Kegiatan Tambahan 

yang Digunakan

Jadwal 

Pembesaran

Penerapan Kegiatan 

Tambahan

Selesai

Cetak Jadwal 

Pembesaran

a

Jumlah Pakan Per 

Minggu

a

Jadwal Pembesaran 

Ikan Lele

 

Gambar 3.13. Alir Sistem Baru Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 
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Adapun penjelasan secara spesifik dari alir proses pembuatan jadwal 

pembesaran ikan lele dapat yang sesuai dengan Gambar 3.13 dilihat pada Tabel 

3.23. 

Tabel 3.23. Penjelasan Alir Proses Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Nama Proses Input Proses Output 

Pembuatan 

jadwal 

kegiatan utama 

Tanggal mulai 

pembesaran, lama 

pemeliharaan, 

kegiatan utama yang 

digunakan dan pakan 

per hari 

Proses ini adalah 

aktivitas untuk 

menyusun jadwal 

kegiatan utama.  

Penerapan 

kegiatan 

utama 

Pembuatan 

jadwal 

kegiatan 

tambahan 

Lama pemeliharaan, 

kegiatan tambahan 

yang digunakan  

Proses ini adalah 

aktivitas untuk 

menyusun jadwal 

kegiatan tambahan. 

Penerapan 

kegiatan 

tambahan 

Cetak jadwal 

pembesaran 

Penerapan kegiatan 

utama, penerapan 

kegiatan tambahan 

dan jumlah pakan per 

hari dari tabel jumlah 

pakan per minggu 

Sistem mencetak 

jadwal pembesaran 

yang dimiliki peserta 

pelatihan 

Jadwal 

pembesaran 

ikan lele  

e. Alir Sistem Baru Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Alir sistem baru perhitungan biaya pembesaran ikan lele merupakan fungsi di 

dalam aplikasi yang bertujuan untuk mengetahui biaya-biaya yang akan 

dikeluarkan dalam penjadwalan yang akan dilakukan.Adapun penjelasan secara 

spesifik dari alir proses pembuatan jadwal kegiatan pembesaran ikan lele dapat 

yang sesuai dengan Gambar 3.14 dilihat pada Tabel 3.24. 
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Tabel 3.24. Penjelasan Alir Proses Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Nama Proses Input Proses Output 

Perhitungan 

biaya variabel 

Jumlah multivitamin 

kegiatan utama, 

Jumlah multivitamin 

kegiatan tambahan, 

jumlah multivitamin 

pakan, jumlah pakan, 

dan data ikan lele 

Biaya variabel terdiri dari 

tiga komponen, yaiu 

biaya benih, biaya pakan 

dan biaya multivitamin. 

Biaya 

variabel 

Perhitungan 

biaya tetap 

Data kolam dan data 

peralatan 

Biaya tetap terdiri dari 

dua komponen, yaiu 

biaya penyusutan kolam 

dan biaya penyusutan 

peralatan. 

Biaya tetap 

Perhitungan 

biaya total 

Biaya variabel dan 

biaya tetap 

Proses ini merupakan 

aktivitas untuk 

menghitung total biaya.  

Total biaya 

pembesaran 

ikan lele 

Proses Perhitungan Biaya

SystemPeserta Pelatihan

Ph
as

e

Hitung Biaya Tetap
Jadwal 

Pembesaran

Mulai

Pilih Data 

Kolam dan 

Peralatan

Multivitamin 

Boster

Jumlah 

Multivitamin Pakan

Penerapan Kegiatan 

Utama

Penerapan Kegiatan 

Tambahan

Pakan Lele

Jumlah Pakan per 

Minggu

Hitung Biaya 

Variabel

Hitung Biaya 

Total

b

a
Total Biaya 

Pembesaran lele

Selesai

Peralatan yang 

digunakan
a

b

 

Gambar 3.14. Alir Sistem Baru Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 
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B. Context Diagram 

Context diagram adalah gambaran menyeluruh dari DFD. Pada context 

diagram terdapat dua (2) external entity yaitu admin dan peserta pelatihan. Proses 

pembuatan context diagram dimulai dari system flow yang menjelaskan alur sistem. 

Dalam alur sistem terdapat proses dan tabel yang dibutuhkan untuk menjalankan 

proses tersebut sehingga dapat diketahui alur data serta entitasnya. Gambar context 

diagram dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

Laporan Umum Pem besaran 

Lele

Laporan Pakan dan 

Multiv itamin PakanData Kegiatan

Target Panen

Data Ukuran Pakan

Data Sampling Ikan

Data Penggunaan 

Multiv itamin Pakan

Data Batas Maksimal 

Jumlah Ikan

Data Persentase Surviv al 

Rate

Data Persentase Feeding 

Rate

Data Penggunaan Pakan 

Berdasarkan Gread

Laporan Biaya Pembesaran 

Lele

Data Keadaan Kolam

Jadwal Kegiatan 

Pem besaran Ikan Lele

Data Kegiatan Utama

Data Kegiatan Tambahan

Data Ikan Lele

Data Pakan

Data Multiv itamin

Data User

Adm in

0

Aplikasi Penjadwalan dan Perhitungan Biay a 

Pem besaran Ikan Lele Sistem Boster

+

Peserta Pelat ihan

 
Gambar 3.15. Context Diagram 

C. DFD Level 0 

Data flow diagram (DFD) level 0 merupakan hasil decompose dari context 

diagram digambarkan sesuai dengan alir sistem. Pada data flow diagram level 0 ini 

terdapat tiga proses di dalamnya, proses tersebut antara lain proses maintenance 

data master, proses pembuatan jadwal pembesaran ikan lele dan proses perhitungan 

biaya pembesaran ikan lele. Selain terdapat tiga proses, di dalam data flow diagram 

level 0 ini terdapat 25 tabel penyimpanan. Berikut adalah DFD level 0 dari aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.16.  
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D. DFD Level 1 Maintenance Data Master 

Berikut adalah rancangan DFD level 1 dari proses maintenance data 

master sesuai dengan DFD level 0. Di dalam DFD level 1 maintenance data master 

ini melibatkan satu entitas yaitu admin. Di proses ini, admin dapat melakukan 

maintenance data sampling ikan lele, data pakan lele, data multivitamin boster, data 

kegiatan, data batas maksimal jumlah ikan lele, data user, data persentase feeding 

rate, dan data persentase survival rate. Berikut adalah DFD level 1 maintenance 

dari aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.17. 

E. DFD Level 1 Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Berikut adalah rancangan DFD level 1 dari proses pembuatan jadwal 

pembesaran ikan lele sesuai dengan DFD level 0. Di dalam DFD level 1 pembuatan 

jadwal pembesaran ikan lele melibatkan satu entitas yaitu peserta pelatihan. Di 

dalam proses ini terdapat tiga sub proses yang terdiri dari proses standarisasi faktor, 

proses perhitungan pakan per minggu, dan proses pembuatan jadwal kegiatan 

pembesaran ikan lele. Berikut adalah DFD level 1 pembuatan jadwal pembesaran 

ikan lele yang dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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F. DFD Level 1 Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

Berikut adalah rancangan DFD level 1 dari proses perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele sesuai dengan DFD level 0. Di dalam DFD level 1 perhitungan 

biaya pembesaran ikan lele ini melibatkan satu entitas yaitu peserta pelatihan. Di 

dalam proses ini terdapat tiga proses yang terdiri dari proses perhitungan biaya 

variabel, proses perhitungan biaya tetap, dan proses perhitungan biaya total. Berikut 

adalah DFD level 1 perhitungan biaya pembesaran ikan lele yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.19. 

Pilihan Pakan

Peralatan yang Digunakan

Jumlah Mult iv itamin

Jumlah Mult iv itamin

Multiv itamin y ang 

digunakan

Jumlah Mult iv itamin Pakan

Pakan y ang Digunakan

Data KolamData Jadwal

Peralatan yang digunakan

Data Multiv itamin

Biay a Tetap

Biay a Variabel

Laporan Biaya Pembesaran 

Lele

Data Peralatan

Data Kolam Lele

Jumlah Pakan

Data Pakan Lele

Peserta Pelat ihan

14 Kolam  Lele

15 Peralatan

2 Pakan Lele

20 Jumlah m ult iv itamin pakan19 Jumlah pakan per minggu

1

Proses Perhitungan Biay a 

Variabel

+

2

Proses Perhitungan Biay a 

Tetap

+

3

Proses Perhitungan Biay a 

Total

5 Data Multiv itamin

25 Peralatan yang digunakan

16 Jadwal Pembesaran

23 Pakan y ang Digunakan

24
Multiv itamin y ang 

digunakan

22
Penerapan Kegiatan 

Tambahan

21 Penerapan kegiatan utama

 

Gambar 3.19. DFD Level 1 Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele 

G. DFD Level 2 Maintenance Data Pakan Ikan Lele 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses maintenance data pakan 

ikan lele yang sesuai dengan DFD level 1 maintenance data master. Di dalam DFD 

level 2 maintenance data pakan ikan lele ini melibatkan satu entitas yaitu admin. Di 

dalam proses ini terdapat tiga proses yang terdiri dari proses maintenance data 

ukuran pakan, maintenance data pakan ikan lele, dan maintenance data penggunaan 
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pakan. Berikut adalah DFD level 2 maintenance data pakan ikan lele yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.20. 

Ukuran Pakan

Data Ukuran Pakan

Data Ukuran Pakan

Penggunaan Pakan

Data Sampling Ikan

Data Pakan

Data Penggunaan Pakan 

Berdasarkan Gread

Data Pakan

Data Ukuran Pakan

2 Pakan Lele

Adm in

3 Ukuran Pakan

4 Penggunaan Pakan

1 Sam pling Ikan

1

Maintenance 

Data Ukuran 

Pakan

2

Maintenance 

Data Pakan Lele

3

Maintenance 

Data 

Penggunaan 

Pakan

 

Gambar 3.20. DFD Level 2 Maintenance Data Pakan Ikan Lele 

H. DFD Level 2 Maintenance Data Multivitamin 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses maintenance data 

multivitamin yang sesuai dengan DFD level 1 maintenance data master. Di dalam 

DFD level 2 maintenance data multivitamin ini melibatkan satu entitas yaitu 

Admin. Di dalam proses ini terdapat dua proses yang terdiri dari proses 

maintenance data multivitamin dan maintenance data multivitamin pakan. Berikut 

adalah DFD level 2 maintenance data multivitamin yang dapat dilihat pada Gambar 

3.21. 
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Gambar 3.21. DFD Level 2 Maintenance Data Multivitamin 

I. DFD Level 2 Maintenance Data Kegiatan 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses maintenance data 

kegiatan yang sesuai dengan DFD level 1 maintenance data master. Di dalam DFD 

level 2 maintenance data kegiatan ini melibatkan satu entitas yaitu admin. Di dalam 

proses ini terdapat tiga proses yang terdiri dari proses maintenance data kegiatan, 

maintenance data kegiatan utama, dan maintenance data kegiatan tambahan. DFD 

level 2 maintenance data kegiatan yang dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

Data Kegiatan

Data Kegiatan

Data KegiatanData Kegiatan

Data Multiv itamin Boster

Data Kegiatan Utama

Data Batas Maksimal 

Jumlah Lele

Data Kegiatan Tambahan

Data Multiv itamin

Data Kegiatan Tambahan

Data Kegiatan Utama

Adm in

9 Kegiatan Utama

5 Data Multiv itamin

10 Kegiatan Tambahan

7
Batas Maksimal Jumlah 

Lele

2

Maintenance Data 

Kegiatan Utama

3

Maintenance Data 

Kegiatan 

Tambahan

8 Kegiatan

1

Maintenance Data 

Kegiatan

 

Gambar 3.22. DFD Level 2 Maintenance Data Kegiatan 
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J. DFD Level 2 Registrasi Kolam dan Peralatan 

Berikut merupakan rancangan DFD level 2 dari proses registrasi kolam 

dan peralatan yang sesuai dengan DFD level 1 pembuatan jadwal pembesaran ikan 

lele. Di dalam DFD level 2 registrasi kolam dan peralatan melibatkan satu entitas 

yaitu peserta pelatihan. Di dalam proses ini terdapat dua proses yang terdiri dari 

proses registrasi kolam dan registrasi peralatan. Berikut adalah DFD level 2 

registrasi kolam dan peralatan yang dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

Data Peralatan

Data KolamData Kolam

Data Peralatan

Peserta Pelat ihan

14 Kolam Lele

15 Peralatan

1

Regist rasi Kolam

2

Regist rasi 

Peralatan

 

Gambar 3.23. DFD Level 2 Registrasi Kolam dan Peralatan 

K. DFD Level 2 Standarisasi Faktor 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses standarisasi faktor yang 

sesuai dengan DFD level 1 pembuatan jadwal pembesaran ikan lele . Di dalam DFD 

level 2 standarisasi faktor ini melibatkan satu entitas yaitu peserta pelatihan. Di 

dalam proses ini terdapat empat proses yang terdiri dari proses hitung kepadatan 

lele, proses hitung lama pemeliharaan, proses seleksi kegiatan utama dan proses 

seleksi kegiatan tambahan. Berikut adalah DFD level 2 standarisasi faktor yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.24. 
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L. DFD Level 2 Perhitungan Pakan per Minggu 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses perhitungan pakan per 

minggu yang sesuai dengan DFD level 1 pembuatan jadwal pembesaran ikan lele. 

Di dalam DFD level 2 perhitungan pakan per minggu ini melibatkan satu entitas 

yaitu peserta pelatihan. Di dalam proses ini terdapat sembilan proses yang terdiri 

dari proses hitung average body weight, penentuan persentase feeding rate, proses 

hitung size ikan, penentuan persentase survival rate, proses hitung jumlah pakan 

per minggu, penentuan ukuran pakan, perhitungan up daging,  ADG, dan FCR, 

hitung pakan per hari, serta proses hitung jumlah multivitamin pakan. DFD 

perhitungan pakan per minggu dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

M. DFD Level 2 Pembuatan Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses pembuatan jadwal 

pembesaran ikan lele yang sesuai dengan DFD level 1 pembuatan jadwal 

pembesaran ikan lele. Di dalam DFD level 2 pembuatan jadwal pembesaran ikan 

lele ini melibatkan satu entitas yaitu peserta pelatihan. Di dalam proses ini terdapat 

tiga proses yang terdiri dari proses pembuatan jadwal kegiatan utama, pembuatan 

jadwal kegiatan tambahan, dan proses cetak jadwal pembesaran. Berikut adalah 

DFD level 2 pembuatan jadwal pembesaran ikan lele yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.26. 
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N. DFD Level 2 Perhitungan Biaya Variabel 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses perhitungan biaya 

variabel yang sesuai dengan DFD level 1 proses perhitungan biaya pembesaran ikan 

lele. Di dalam DFD level 2 perhitungan biaya variabel ini melibatkan satu entitas 

yaitu peserta pelatihan. Di dalam proses ini terdapat empat proses yang terdiri dari 

proses hitung biaya multivitamin, proses hitung biaya pakan, proses hitung biaya 

benih dan proses hitung biaya variabel. Berikut adalah DFD level 2 perhitungan 

biaya variabel yang dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

O. DFD Level 2 Perhitungan Biaya Tetap 

Berikut adalah rancangan DFD level 2 dari proses perhitungan biaya tetap 

yang sesuai dengan DFD level 1 proses perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Di 

dalam DFD level 2 perhitungan biaya tetap ini melibatkan satu entitas yaitu peserta 

pelatihan. Di dalam proses ini terdapat empat proses yang terdiri dari proses 

perhitungan biaya penyusutan kolam, proses perhitungan biaya penyusutan 

peralatan dan proses perhitungan biaya tetap. Berikut adalah DFD level 2 

perhitungan biaya tetap yang dapat dilihat pada Gambar 3.28. 
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P. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity relationship diagram (ERD) merupakan suatu desain sistem yang 

digunakan untuk mempresentasikan, menentukan, dan mendokumentasikan   

kebutuhan sistem ke dalam suatu bentuk dengan tujuan untuk menunjukkan struktur  

dari data stakeholder. Dalam pembuatan aplikasi ini, ERD dibuat sebagai lanjutan  

dari pembuatan proses perancangan DFD.  

P.1 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) merupakan gambaran keseluruhan 

mengenai konsep struktur basis data. CDM pada aplikasi penjadwalan dan 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele ini seuai dengan DFD yang telah dirancang 

sebelumnya. Di dalam CDM yang telah dirancang, terdapat delapan belas tabel 

yang akan digunakan dalam aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele. Adapun rancangan CDM pada aplikasi penjadwalan dan 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele dapat dilihat pada Gambar 3.29.  

P.2 Physical Data Model (PDM) 

Physical data model (PDM) merupakan gambaran detail konsep basis data 

dalam bentuk fisik. PDM ini terbentuk dari generate CDM yang telah dibuat 

sebelumnya. Di dalam rancangan PDM yang telah dibuat terdapat dua puluh lima 

tabel yang akan digunakan dalam aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele. Adapun rancangan PDM pada aplikasi penjadwalan dan 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele dapat dilihat pada Gambar 3.30.   
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Q. Struktur Basis Data 

Struktur basis data yang digunakan dalam pengembangan aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele adalah sebagai berikut: 

1. Nama Tabel : User 

Primary Key : ID_User 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data user 

Tabel 3.25. User 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_User Char 10 Primary key 
2 Nama Varchar 150 Not null 
3 Jenis_kelamin Char 1 Not null 
4 Tanggal_lahir Date - Not null 
5 No_hp Varchar 12 Not null 
6 Angkatan _pelatihan Varchar 5 Not null 
7 Password Varchar 12 Not null 
8 Role Varchar 12 Not null 

2. Nama Tabel : Persentase Feeding Rate 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi  : Menyimpan data persentase feeding rate 

Tabel 3.26. Persentase Feeding Rate 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_User Char 10 Foreign key 
2 Umur (minggu) Integer - Not null 
3 Berat rata-rata ikan Decimal 1 Not null 
4 Persentase feeding rate Integer - Not null 
5 Size lele berdasarkan umur Integer 12 Not null 
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3. Nama Tabel : Persentase Survival Rate 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi  : Menyimpan data persentase survival rate 

Tabel 3.27. Persentase Survival Rate 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_User Char 10 Foreign key 
2 Size Ikan Integer - Not null 
3 Persentase survival rate Integer - Not null 

4. Nama Tabel : Kolam 

Primary Key : ID_Kolam 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi  : Menyimpan data kolam yang dimiliki peserta pelatihan 

Tabel 3.28. Kolam  

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Kolam Varchar 10 Primary Key 
2 ID_User Char 10 Foreign key 
3 Nama_Kolam Varchar 50 Not null 
4 Status Integer - Not null 
5 Volume_Kolam Decimal - Not null 
6 Biaya_Kolam Integer - Not null 
7 Target_Pemakaian Integer - Not null 

5. Nama Tabel : Peralatan 

Primary Key : ID_Peralatan 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi  : Menyimpan data peralatan yang dimiliki peserta pelatihan 
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Tabel 3.29. Peralatan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Peralatan Varchar 10 Primary Key 
2 ID_User Char 10 Foreign key 
3 Nama_Peralatan Integer - Not null 
4 Harga_Peralatan Decimal - Not null 
5 Target_Pemakaian Integer - Not null 
6 Status_Peralatan Varchar 10 Not null 

6. Nama Tabel : Sampling Ikan 

Primary Key : Gread 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data sampling ikan 

Tabel 3.30. Sampling Ikan Lele 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Gread Varchar 25 Primary Key 
2 Diameter_lubang Integer - Not null 
3 Nama_Peralatan Integer - Not null 

7. Nama Tabel : Ukuran Pakan 

Primary Key : ID_Ukuran 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data ukuran pakan 

Tabel 3.31. Ukuran Pakan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Ukuran Char 3 Primary Key 
2 Ukuran_Pakan Varchar 10 Not null 
3 Satuan Varchar 5 Not null 
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8. Nama Tabel : Penggunaan Pakan berdasarkan Gread 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Ukuran, Gread 

Fungsi  : Menyimpan data penggunaan pakan berdasarkan gread 

Tabel 3.32. Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Ukuran Char 3 Foreign key 
2 Gread Varchar 25 Foreign key 
3 Panjang ikan(cm) Integer - Not null 

9. Nama Tabel : Multivitamin Boster 

Primary Key : ID_Multivitamin 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data multivitamin boster 

Tabel 3.33. Multivitamin Boster 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Multivitamin Char 5 Primary Key 
2 Nama_Multivitamin Varchar 25 Not null 
3 Ukuran_Multivitamin Integer - Not null 
4 Satuan_Multivitamin Varchar 5 Not null 
5 Harga_multivitamin Integer - Not null 
6 Deskripsi Varchar 1000 Not null 

10. Nama Tabel : Penggunaan Multivitamin Pakan 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Multivitamin, ID_Ukuran 

Fungsi  : Menyimpan data multivitamin pakan 

 

 

Tabel 3.34. Multivitamin Pakan 
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No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Multivitamin Char 5 Foreign key 

2 ID_Ukuran Char 3 Foreign key 

3 Dosis Decimal - Not null 

4 Satuan_Dosis Varchar 2 Not null 

11. Nama Tabel : Pakan Ikan Lele 

Primary Key : ID_Pakan 

Foreign Key : ID_Ukuran 

Fungsi  : Menyimpan data pakan ikan lele 

Tabel 3.35. Pakan Ikan Lele 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Pakan Char 6 Primary key 

2 ID_Ukuran Char 3 Foreign key 

3 Perusahaan_Pakan Varchar 150 Not null 

4 Nama_Pakan Varchar 150 Not null 

5 Tipe_Pakan Varchar 10 Not null 

6 Berat Decimal - Not null 

7 Protein Decimal - Not null 

8 Harga Integer - Not null 

12. Nama Tabel : Batas Maksimal Jumlah Ikan lele 

Primary Key : Status_Kepadatan_Ikan 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data batas maksimal jumlah ikan lele 

Tabel 3.36. Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Status_Kepadatan_Ikan Varchar 50 Primary key 

2 Jumlah_Ikan Integer - Not null 

13. Nama Tabel : Kegiatan 

Primary Key : ID_Kegiatan 
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Foreign Key : - 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan 

Tabel 3.37. Kegiatan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Kegiatan Varchar 5 Primary key 

2 Nama_Kegiatan Varchar 100 Not null 

3 Status_Kegiatan Varchar 50 Not null 

14. Nama Tabel : Kegiatan Utama 

Primary Key : ID_Kegiatan_Utama 

Foreign Key : ID_Kegiatan, ID_Multivitamin, Status_Kepadatan_Ikan 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan utama 

Tabel 3.38. Kegiatan Utama 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Kegiatan_Utama Varchar 5 Primary key 

2 ID_Kegiatan Varchar 5 Foreign key 

3 ID_Multivitamin Varchar 5 Foreign key 

4 Status_Kepadatan_Ikan Varchar 5 Foreign key 

5 Kegiatan_Utama_Dimulai Integer - Not null 

6 Kegiatan_Utama_Berakhir Varchar 10 Not null 

7 Penerapan_Hari Integer - Not null 

8 Penerapan_Kegiatan Integer - Not null 

9 Dosis_Multivitamin Decimal - Not null 

10 Satuan_Dosis Varchar 2 Not null 

15. Nama Tabel : Kegiatan Tambahan 

Primary Key : ID_Kegiatan_Tambahan 

Foreign Key : ID_Kegiatan, ID_Multivitamin 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan tambahan 
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Tabel 3.39. Kegiatan Tambahan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Kegiatan_Utama Varchar 5 Primary key 

2 ID_Kegiatan Varchar 5 Foreign key 

3 ID_Multivitamin Varchar 5 Foreign key 

4 Nama_Kegiatan_Tambahan Varchar 100 Not null 

5 Indikator_Awal Decimal - Not null 

6 Indikator_Akhir Decimal - Not null 

7 Dampak Varchar 200 Not null 

8 Kegiatan_Tambahan_Dimulai Integer - Not null 

9 Kegiatan_Tambahan_Berakhir Varchar 10 Not null 

10 Penerapan_Hari Integer - Not null 

11 Penerapan_Kegiatan Integer - Not null 

12 Dosis_Multivitamin Decimal - Not null 

13 Satuan_Dosis Varchar 2 Not null 

16. Nama Tabel : Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

Primary Key : ID_Jadwal 

Foreign Key : Status Kepadatan ikan lele, ID_Kolam 

Fungsi  : Menyimpan data jadwal pembesaran ikan lele 

Tabel 3.40. Jadwal Pembesaran Ikan Lele 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Jadwal Varchar 12 Primary key 

2 Status_Kepadatan_Ikan Varchar 5 Foreign key 

3 ID_Kolam Varchar 5 Foreign key 

4 Size_Ikan_awal Integer - Not null 

5 Tanggal_Mulai Date - Not null 

6 Tanggal_Panen Date - Not null 

7 Lama_Pemeliharaan(Hari) Integer - Not null 

8 Jumlah_Benih Integer - Not null 

9 Harga_Benih Integer - Not null 

10 Biomassa_Awal(kg) Decimal - Not null 

11 Panjang_Ikan_Awal Integer - Not null 

12 Biaya_Penyusutan_Kolam Integer - Not null 

13 pH_Air Decimal - Not null 

14 Suhu_Air Decimal - Not null 

15 Intensitas_Hujan Decimal - Not null 
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17. Nama Tabel : Peralatan yang dipakai 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Peralatan, ID_Jadwal 

Fungsi  : Menyimpan data peralatan yang akan dipakai  

Tabel 3.41. Peralatan yang Dipakai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Peralatan Varchar 10 Primary key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

3 Biaya_Penyusutan_Peralatan Integer - Not null 

18. Nama Tabel : Jumlah Pakan per Minggu 

Primary Key : Minggu_Pemeliharaan 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Ukuran 

Fungsi  : Menyimpan data jumlah pakan per minggu  

Tabel 3.42. Jumlah Pakan per Minggu 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Minggu_Pemeliharaan Integer - Primary key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

3 ID_Ukuran Char 3 Foreign key 

4 Jumlah_Pakan_per_Minggu Decimal - Not null 

5 Up_Daging Decimal - Not null 

6 FCR Decimal - Not null 

7 ADG Decimal - Not null 

8 Jumlah_Pakan_per_Hari Decimal - Not null 

9 Frekuensi_Pakan_Pagi Decimal - Not null 

10 Frekuensi_Pakan_Siang Decimal - Not null 

11 Frekuensi_Pakan_Malam Decimal - Not null 

12 Biomassa_Mingguan Decimal - Not null 

13 Size_Lele_Mingguan Integer - Not null 

14 Persentase_FR Integer - Not null 

15 Persentase_SR Integer - Not null 

19. Nama Tabel : Pakan yang Digunakan 
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Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Pakan 

Fungsi  : Menyimpan data pakan yang digunakan 

Tabel 3.43. Pakan yang Digunakan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Pakan Varchar 6 Primary key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

3 Jumlah_Pakan(Kemasan) Integer - Not null 

4 Total_Harga Integer - Not null 

20. Nama Tabel : Jumlah Multivitamin Pakan 

Primary Key : Minggu 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Multivitamin, ID_Ukuran 

Fungsi  : Menyimpan data jumlah multivitamin pakan 

Tabel 3.44. Jumlah Multivitamin Pakan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Minggu Integer - Primary key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

3 ID_Multivitamin Varchar 5 Foreign key 

4 ID_Ukuran Char 3 Foreign key 

5 Dosis Decimal  Not null 

6 Satuan_Dosis Varchar 2 Not null 

21. Nama Tabel : Multivitamin yang Dipakai 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Multivitamin 

Fungsi  : Menyimpan data multivitamin yang dipakai 

Tabel 3.45. Multivitamin yang Dipakai 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

2 ID_Multivitamin Varchar 5 Foreign key 

3 Jumlah_Multivitamin(Kemasan) Integer - Not null 
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4 Total_Harga_Multivitamin Integer - Not null 

22. Nama Tabel : Kegiatan Utama yang Digunakan 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Kegiatan_Utama 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan utama yang digunakan 

Tabel 3.46. Kegiatan Utama yang Digunakan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

2 ID_Kegiatan_Utama Varchar 5 Foreign key 

3 Penerapan_Hari Integer - Not null 

4 Penerapan_Kegiatan Integer - Not null 

23. Nama Tabel : Kegiatan Tambahan yang Digunakan 

Primary Key : - 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Kegiatan_Tambahan 

Fungsi  : Menyimpan data kegiatan tambahan yang digunakan 

Tabel 3.47. Kegiatan Tambahan yang Digunakan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

2 ID_Kegiatan_Tambahan Varchar 5 Foreign key 

3 Penerapan_Hari Integer - Not null 

4 Penerapan_Kegiatan Integer - Not null 

24. Nama Tabel : Penerapan Kegiatan Utama 

Primary Key : Hari 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Kegiatan_Utama 

Fungsi  : Menyimpan data penerapan kegiatan Utama 

Tabel 3.48. Penerapan Kegiatan Utama 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Hari Integer - Primary Key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 
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3 ID_Kegiatan_Utama Varchar 5 Foreign key 

4 Tanggal Datetime - Not null 

5 Dosis yang digunakan Decimal - Not null 

6 Satuan Dosis Varchar 2 Not null 

25. Nama Tabel : Penerapan Kegiatan Tambahan 

Primary Key : Hari 

Foreign Key : ID_Jadwal, ID_Kegiatan_Tambahan 

Fungsi  : Menyimpan data penerapan kegiatan tambahan 

Tabel 3.49. Penerapan Kegiatan Tambahan 

No Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

1 Hari Integer - Primary Key 

2 ID_Jadwal Varchar 12 Foreign key 

3 ID_Kegiatan_ Tambahan Varchar 5 Foreign key 

4 Tanggal Datetime - Not null 

5 Dosis yang digunakan Decimal - Not null 

6 Satuan Dosis Varchar 2 Not null 

3.3.2  Rancangan User Interface 

Rancangan user interface berfungsi untuk menggambarkan antarmuka 

aplikasi yang akan dibuat. Berikut merupakan rancangan antarmuka dari aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

A. Halaman Login Pengguna 

Halaman login pengguna berfungsi untuk memeriksa setiap pengguna 

yang akan menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran 

ikan lele. Jika pengguna tidak memiliki hak akses, maka pengguna tidak dapat 

menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

Berikut adalah halaman login pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.31.    
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Gambar 3.31. Halaman Login Pengguna 

B. Halaman Maintenance Data Sampling Ikan Lele 

Halaman maintenance data sampling ikan lele merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data sampling ikan lele Pada halaman 

maintenance data sampling ikan lele terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

sampling ikan lele yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data sampling ikan lele yang dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Sampling Ikan

Gread

1

Diameter Lubang (mm)

3

Size Ikan (ekor/kg)

2030 Delete Data

Action

Data Sampling Ikan

Add data sampling ikan

Edit Data

2 5 1620 Delete DataEdit Data

3 6 1460 Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

 

Gambar 3.32. Halaman Maintenance Data Sampling Ikan Lele 
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C. Halaman Maintenance Data Ukuran Pakan 

Halaman maintenance data ukuran pakan merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data ukuran pakan. Pada halaman 

maintenance data ukuran pakan terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

ukuran pakan yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data ukuran pakan yang dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Ukuran Pakan

Kode Ukuran

001

Ukuran Pakan

0,01

Satuan

ml Delete Data

Action

Data Ukuran Pakan

Add data ukuran pakam

Edit Data

002 0,05 ml Delete DataEdit Data

003 0,08 ml Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

 

Gambar 3.33. Halaman Maintenance Data Ukuran Pakan 

D. Halaman Maintenance Data Penggunaan Pakan 

Halaman maintenance data penggunaan pakan merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data penggunaan pakan. Pada halaman 

maintenance data penggunaan pakan terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

penggunaan pakan yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data penggunaan pakan yang dapat dilihat pada Gambar 3.34. 
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`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread

Delete Data

Action

Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread

Add data penggunaan pakan

Edit Data

Delete DataEdit Data

Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Ukuran Pakan (ml) Panjang Ikan (cm)

0.05 3

0.08

0.1

5

6

Gread

1

2

3

 

Gambar 3.34. Halaman Maintenance Data Penggunaan Pakan 

E. Halaman Maintenance Data Pakan Ikan Lele 

Halaman maintenance data pakan ikan lele merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data pakan ikan lele. Berikut adalah 

halaman maintenance data pakan ikan lele yang dapat dilihat pada Gambar 3.35. 
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`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Pakan

Kode Pakan

P00001

Merk

PT. Matahari Sakti

Nama Pakan

PF-1000 Delete Data

Action

Data Pakan

Add data pakan

Edit Data

P00002 C.P. POKPHAND 781-1 Delete DataEdit Data

P00003 C.P. POKPHAND 781-2 Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Tipe Pakan Berat 
(kg)

Pellet 10

Pellet

Pellet

30

30

Protein
Ukuran 
Pakan

Harga

40

35

30

0,1

1

2

138000

291000

275000

 

Gambar 3.35. Halaman Maintenance Data Pakan Ikan Lele 

F. Halaman Maintenance Data Multivitamin 

Halaman maintenance data multivitamin merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data multivitamin. Pada halaman 

maintenance data multivitamin terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

multivitamin yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data multivitamin yang dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Multivitamin

Kode 
Multivitamin

M00001

Nama Multivitamin

PREMIX
Delete Data

Action

Data Multivitamin

Add data multivitamin

Edit Data

M00002 GROTOP
Delete DataEdit Data

M00003 MANSTAP
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Ukuran Satuan

100 gr

100

1000

gr

gr

Harga Deskripsi

15000

16000

17000

-

-

-

 

Gambar 3.36. Halaman Maintenance Data Multivitamin 
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G. Halaman Maintenance Data Multivitamin Pakan 

Halaman maintenance data multivitamin pakan merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data multivitamin pakan. Pada halaman 

maintenance data multivitamin pakan terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

multivitamin pakan yang tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data multivitamin pakan yang dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Multivitamin Pakan

Nama Multivitamin

PREMIX
Delete Data

Action

Data Multivitamin Pakan

Add data multivitamin pakan

Edit Data

GROTOP
Delete DataEdit Data

INROFLOX 25
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Ukuran 
Pakan

Satuan

1 GR

0.08

0.05

GR

ML

Dosis

2.5

3

3

 

Gambar 3.37. Halaman Maintenance Data Multivitamin Pakan 

H. Halaman Maintenance Data Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele 

Halaman maintenance data batas maksimal jumlah ikan lele merupakan 

halaman yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data batas maksimal jumlah 

ikan lele. Pada halaman maintenance data batas maksimal jumlah ikan lele terdapat 

sebuah tabel yang menampilkan data batas maksimal jumlah ikan lele yang telah 

tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman maintenance data batas 

maksimal jumlah ikan lele yang dapat dilihat pada Gambar 3.38. 
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`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Batas Maksimal Jumlah Lele

Action

Data Batas Maksimal Jumlah Lele

Edit Data

Edit Data

Edit Data

Previous 1 2 Next

JumlahStatus Kepadatan

250Tinggi

500

1000

Sedang

Rendah

 

Gambar 3.38. Halaman Maintenance Data Batas Maksimal Jumlah Ikan Lele 

I. Halaman Maintenance Data Kegiatan 

Halaman maintenance data kegiatan merupakan halaman yang berfungsi 

untuk melakukan pengelolaan data kegiatan. Pada halaman maintenance data 

kegiatan terdapat sebuah tabel yang menampilkan data kegiatan yang telah 

tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman maintenance data kegiatan 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Kegiatan

Delete Data

Action

Data Kegiatan

Add data Kegiatan

Edit Data

Delete DataEdit Data

Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Nama Kegiatan Status Kegiatan

Buang Kotoran Utama

Manajemen Air

pH Air

Utama

Tambahan

ID Kegiatan

00001

00002

00003

 

Gambar 3.39. Halaman Maintenance Data Kegiatan  
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J. Halaman Maintenance Data Kegiatan Utama 

Halaman maintenance data kegiatan utama merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data kegiatan utama. Pada halaman 

maintenance data kegiatan utama terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

kegiatan utama yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data kegiatan utama yang dapat dilihat pada Gambar 3.40. 

 

PenjadwalanDashboard Registrasi Perhitungan Biaya

FFBC Application

Nama Kegiatan
Status 

Kepadatan
Nama Multivitamin

Penerapan 
Kegiatan

Penerapan 
Hari

Tinggi

Sedang

Rendah

Tinggi

30

30

30

5

Dosis

Maintenance Data Kegiatan Utama

ID Kegiatan

00001

Nama Kegiatan

Manajemen Air

Status Kegiatan

Utama Tambah Kegiatan Utama

Action

Data kegiatan

Data Kegiatan Utama

Manstap

Manstap

Manstap

Aquaenzym

Manajemen Air

Manajemen Air

Manajemen Air

00002 Manajemen Antibodi Utama
Tambah Kegiatan Utama

Manajemen Air

Kegiatan 
Mulai

Kegiatan 
Berakhir

Action

Edit Delete

Edit Delete

Edit Delete

Edit Delete

2

1

1

7

7

7

7

2

1

1

1

1

Panen

Panen

Panen

45

 

Gambar 3.40. Halaman Maintenance Data Kegiatan Utama 

K. Halaman Maintenance Data Kegiatan Tambahan 

Halaman maintenance data kegiatan tambahan merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data kegiatan tambahan. Pada halaman 

maintenance data kegiatan tambahan terdapat sebuah tabel yang menampilkan data 

kegiatan tambahan yang telah tersimpan di dalam database. Berikut adalah halaman 

maintenance data kegiatan tambahan yang dapat dilihat pada Gambar 3.41. 
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L. Halaman Maintenance Data User 

Halaman maintenance data user merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data user. Pada halaman maintenance data user terdapat 

tabel yang menampilkan data user yang tersimpan di dalam database. Berikut 

adalah halaman maintenance data user yang dapat dilihat pada Gambar 3.42. 

 

PenjadwalanDashboard Registrasi Perhitungan Biaya

FFBC Application

Nama Kegiatan Status Nama Multivitamin
Penerapan 
Kegiatan

Penerapan 
Hari

Terlalu Basa

Agak Basa

Terlalu Asam

Agak Asam

25

25

30

30

Dosis

Maintenance Data Kegiatan Tambahan

ID Kegiatan

00001

Nama Kegiatan

pH Air

Status Kegiatan

Tambahan Tambah Kegiatan Tambahan

Action

Data kegiatan

Data Kegiatan Tambahan

Fermentasi

Fermentasi

Manstap

Manstap

pH Air

pH Air

pH Air

00002 Suhu Air Tambahan
Tambah Kegiatan Tambahan

pH Air

Kegiatan 
Mulai

Kegiatan 
Berakhir

Action

Edit Delete

Edit Delete

Edit Delete

Edit Delete

1

1

1

1

14

14

6

3

1

1

1

1

Panen

Panen

Panen

Panen

 

Gambar 3.41. Halaman Maintenance Data Kegiatan Tambahan 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data User

User ID

Bach123

Nama

BACHTIAR
Delete Data

Action

Data User

Add data User

Edit Data

AFIF36 AFIF
Delete DataEdit Data

TIKTIK TIKA
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Jenis Kelamin Role

Laki-Laki ADMIN

Laki-Laki

Perempuan

PESERTA 
PELATIHAN

PESERTA 
PELATIHAN

Angkatan Ke No. HP

0

30

35

-

-

-

 

Gambar 3.42. Halaman Maintenance Data User 
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M. Halaman Maintenance Data Persentase Feeding Rate 

Halaman maintenance data persentase feeding rate merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data persentase feeding rate. Pada 

halaman maintenance data persentase feeding rate terdapat sebuah tabel yang 

menampilkan data persentase feeding rate yang telah tersimpan di dalam database. 

Berikut adalah halaman maintenance data persentase feeding rate yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.43. 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Persentase Feeding Rate

Umur Lele 
(Minggu)

1
Delete Data

Action

Data Persentase Feeding Rate

Add data persentase feeding rate

Edit Data

2
Delete DataEdit Data

3
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Berat Rata-Rata Ikan 
(gr/ekor)

Size Lele 
(ekor/kg)

0.55 1818

1.25

3.7

800

270

Persentase Feeding Rate 
(%)

7

6

6

 

Gambar 3.43. Halaman Maintenance Data Persentase Feeding Rate 

N. Halaman Maintenance Data Persentase Survival Rate 

Halaman maintenance data persentase survival rate merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data persentase survival rate. Pada 

halaman maintenance data persentase survival rate terdapat sebuah tabel yang 

menampilkan data persentase survival rate yang telah tersimpan di dalam database. 

Berikut adalah halaman maintenance data persentase survival rate yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.44. 



143 

 

 

 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Maintenance Data Persentase Survival Rate

Delete Data

Action

Data Persentase Survival Rate

Add data persentase survival rate

Edit Data

Delete DataEdit Data

Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Persentase Survival Rate (%)Size Lele

901818

80

70

800

270

 

Gambar 3.44. Halaman Maintenance Data Persentase Survival Rate 

O. Halaman Registrasi Kolam 

Halaman registrasi kolam merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan registrasi kolam tiap pengguna. Pada halaman registrasi kolam terdapat 

sebuah tabel yang menampilkan data kolam yang telah tersimpan di dalam 

database. Berikut adalah halaman registrasi kolam yang dapat dilihat pada Gambar 

3.45.  

P. Halaman Registrasi Peralatan 

Halaman registrasi peralatan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan registrasi peralatan tiap pengguna. Pada halaman registrasi peralatan 

terdapat sebuah tabel yang menampilkan data peralatan yang telah tersimpan di 

dalam database. Berikut adalah halaman registrasi peralatan yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.46.  
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`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Registrasi Kolam

ID Kolam

17001

Nama Kolam

Kolam A
Delete Data

Action

Data Kolam

Add data Kolam

Edit Data

17002 Kolam B
Delete DataEdit Data

17003 Kolam C
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Volume 
Kolam

Biaya Kolam

10 5.000.000

10

20

4.000.000

10.000.000

Target 
Pemakaian Status

5

5

10

Aktif

Aktif

Aktif

 

Gambar 3.45. Halaman Registrasi Kolam 

`

PenjadwalanDashboard Maintenance Master Perhitungan Biaya

FFBC Application

Registrasi Peralatan

Nama Peralatan

Sapu
Delete Data

Action

Data Peralatan

Add data peralatan

Edit Data

Jaring
Delete DataEdit Data

Seser
Delete DataEdit Data

Previous 1 2 Next

Harga Peralatan
Status 

Peralatan

Rp. 20000 Baik

Rp. 30000

Rp. 30000

Baik

Baik

Target Pemakaian

20

20

20

 

Gambar 3.46. Halaman Registrasi Peralatan 
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Q. Halaman Standarisasi Faktor 

Halaman standarisasi faktor merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan seleksi kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang akan digunakan 

dalam penjadwalan. Pada halaman standarisasi faktor terdapat tiga tabel yang 

menampilkan data jadwal pembesaran ikan lele yang telah tersimpan di dalam 

database, kegiatan utama yang digunakan dan kegiatan tambahan yang digunakan. 

Untuk melakukan penjadwalan, pengguna terlebih dahulu menekan tombol add 

data jadwal pembesaran kemudian muncul form dan penggunan harus mengisi data 

di form tersebut. Setelah memasukkan data di form tersebut maka data yang telah 

dimasukkan muncul di tabel jadwal pembesaran. Kemudian langkah selanjutnya 

pengguna menekan tombol proses seleksi kegiatan untuk menentukan kegiatan 

utama dan kegiatan tambahan yang akan dipakai dalam penjadwalan. Setelah proses 

seleksi kegiatan selesai dilakukan maka akan muncul kegiatan-kegiatan di tabel 

kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang digunakan. Berikut adalah halaman 

standarisasi faktor yang dapat dilihat pada Gambar 3.47. 

PenjadwalanDashboard Registrasi Perhitungan Biaya

FFBC Application

Nama Kegiatan Nama Multivitamin
Penerapan 
Kegiatan

Penerapan 
Hari

Standarisasi Faktor

ID Jadwal

J000001

Nama 
Kolam

17002 - A

Volume 
Kolam

100

Jumlah Bibit

30000

Target Size 
Ikan

30

Tanggal Tebar

2017-01-08

Lama Pemeliharaan 
(Minggu)

Tanggal Panen

2017-03-088 Proses Seleksi 
Kegiatan

Action

Jadwal Pembesaran

Kegiatan Utama Yang Digunakan Kegiatan Tambahan Yang Digunakan

Nama 
Kegiatan

Nama 
Multivitamin

Indikator
Penerapan 

Hari

Manajemen Air Aquaenzym

Status
Penerapan 
Kegiatan

2 7
pH Air Manstap 6.8

Agak 
Asam

1 3

Add Data Jadwal Pembesaran

 

Gambar 3.47. Halaman Standarisasi Faktor 
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R. Halaman Penerapan Jadwal Kegiatan 

Halaman penerapan jadwal kegiatan merupakan halaman yang berfungsi 

untuk melakukan penerapan jadwal kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang 

akan digunakan dalam pembesaran ikan lele. Pada halaman penerapan jadwal 

kegiatan terdapat lima tabel yang menampilkan data jadwal pembesaran ikan lele, 

penggunaan pakan per minggu, penggunaan multivitamin pakan, jadwal kegiatan 

utama dan jadwal kegiatan tambahan. Untuk melakukan penerapan jadwal, 

pengguna cukup menekan tombol proses penerapan jadwal. Selanjutnya, sistem 

akan melakukan proses perhitungan pakan per minggu, penggunaan multivitamin 

pakan, penerapan jadwal kegiatan utama dan penerapan jadwal kegiatan tambahan. 

Setelah dilakukan beberapa proses tersebut maka sistem akan menampilkan hasil 

dari tiap proses ke dalam tabel-tabel yang ada di halaman penerapan jadwal 

kegiatan. Berikut adalah halaman penerapan jadwal kegiatan yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.48. 

PenjadwalanDashboard Registrasi Perhitungan Biaya

Jadwal Kegiatan UtamaPenggunaan Multivitamin PakanPenggunaan Pakan per Minggu Jadwal Kegiatan Tambahan

FFBC Application

ID Jadwal Minggu Ke Ukuran Pakan Dosis Satuan Dosis

0.05

0.05

0.1

1

1

1

2

3

2.5

3

5

5

gr

gr

gr

ml

Nama Multivitamin

Penerapan Jadwal Kegiatan 

ID Jadwal

J000001

Nama 
Kolam

17002 - A

Volume 
Kolam

100

Jumlah Bibit

30000

Target Size 
Ikan

30

Tanggal Tebar

2017-01-08

Lama Pemeliharaan 
(Minggu)

Tanggal Panen

2017-03-088 Proses Penerapan 
kegiatan

Action

Jadwal Pembesaran

Penggunaan Multivitamin Pakan

Premix

Grotop

Progol

Fish Imunovit

J000001

J000001

J000001

J000001

 

Gambar 3.48. Halaman Penerapan Jadwal Kegiatan 
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S. Halaman Perhitungan Biaya 

Halaman perhitungan biaya merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan perhitungan biaya pembesaran ikan lele khususnya untuk menghitung 

biaya pakan dan multivitamin. Di halaman perhitungan biaya terdapat tiga tabel 

yang menampilkan data jadwal pembesaran ikan lele, biaya pakan dan biaya 

multivitamin. Untuk melakukan perhitungan biaya pakan, pengguna harus menekan 

tombol entry data pakan. Kemudian akan muncul form tambah data pakan dan 

pengguna harus memilih merk dan nama pakan sesuai dengan ukuran pakan yang 

tersedia. Selanjutnya, data pakan beserta jumlah pakan yang dipakai dan total harga 

pakan akan muncul di tab menu biaya pakan. Setelah itu, terdapat proses 

perhitungan biaya multivitamin. Di dalam proses ini pengguna hanya perlu 

menekan tombol hitung biaya multivitamin dan sistem akan melakukan perhitungan 

biaya multivitamin yang kemudian akan ditampilkan di tab menu biaya 

multivitamin. Berikut adalah halaman perhitungan biaya yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.49. 

`

PenjadwalanDashboard Registrasi Perhitungan Biaya

Biaya MultivitaminBiaya  Pakan

FFBC Application

Ukuran 
Pakan (ml)

Jumlah 
Pakan (kg)

Merk Pakan
Berat 

Pakan (kg)
Jumlah Sak Harga per Sak Total Harga

0.05

0.08

0.1

1

2.75

6

25

40

10

10

10

30

1

1

3

2

156000

143000

138000

291000

156000

143000

414000

582000

Nama Pakan

Perhitungan Biaya Pembesaran Lele

ID Jadwal

J000001

Nama 
Kolam

17002 - A

Volume 
Kolam

100

Jumlah Bibit

30000

Target Size 
Ikan

30

Tanggal Tebar

2017-01-08

Lama Pemeliharaan 
(Minggu)

Tanggal Panen

2017-03-088 Pilih 
Pakan

Action

Jadwal Pembesaran

Pakan Yang Digunakan

PT. MATAHARI SAKTI

PT. MATAHARI SAKTI

PT. MATAHARI SAKTI

PF-500

PF-800

PF-1000

C.P. POKPHAND LP-1

Pilih 
Multivitamin

 

Gambar 3.49. Halaman Perhitungan Biaya 
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T. Desain Laporan 

Desain laporan merupakan gambaran dari output yang akan dihasilkan dari 

aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. Pada aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele laporan terbagi menjadi 

empat macam laporan, yaitu laporan informasi umum, laporan jadwal kegiatan 

pembesaran, laporan pakan dan multivitamin serta laporan biaya pembesaran ikan 

lele. Dokumen ini dapat dicetak dan disimpan dalam bentuk pdf. Desain laporan 

dapat dilihat pada Gambar 3.50, Gambar 3.51, Gambar 3.52 dan Gambar 3.53. 

 

Gambar 3.50. Laporan Informasi Umum 
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Gambar 3.51. Laporan Jadwal Kegiatan Pembesaran Ikan Lele 
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Gambar 3.53. Laporan Biaya Pembesaran Ikan Lele (1) 
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Gambar 3.54. Laporan Biaya Pembesaran Ikan Lele (2) 
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3.3.3 Perancangan Pengujian 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa 

aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian aplikasi ini 

menggunakan metode black box testing. Berikut adalah perancangan uji coba 

aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele yang dapat dilihat 

pada Tabel 3.50. 

Tabel 3.50. Test Case 

No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

1. Memasukkan 

username dan 

password yang 

salah 

Username dan 

Password. 

Muncul pesan bahwa 

username dan password 

salah. 

2. Memasukkan 

username yang 

tidak ada dalam 

database 

Username Muncul pesan bahwa 

username belum 

terdaftar. 

3. Mengubah 

password pengguna 

Melakukan login terlebih 

dahulu kemudian 

menekan tombol ubah 

password 

Password pengguna 

berhasil diubah 

4. Menampilkan 

halaman utama 

untuk admin 

Login sebagai admin Tampilan halaman 

utama admin 

5. Menampilkan 

halaman utama 

untuk peserta 

pelatihan 

Login sebagai peserta 

pelatihan 

Tampilan halaman 

utama peserta pelatihan 

6. Tambah data 

sampling ikan lele 

Pengguna memasukkan 

data sampling ikan lele 

pada form sampling ikan 

lele kemudian menekan 

tombol simpan. 

Data sampling ikan lele 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

7. Ubah data sampling 

ikan lele 

 

Menekan tombol 

Edit, memasukkan data 

sampling ikan lele yang 

akan diubah kemudian 

menekan tombol simpan. 

Data sampling ikan lele 

yang ada di database 

berhasil diubah. Muncul 

pesan bahwa data 

berhasil diubah 

8. Menghapus data 

sampling ikan lele 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

Data sampling ikan lele 

yang ada di database 

berhasil dihapus. 
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No. Tujuan Input Output yang diharapkan 

diinginkan di tabel 

sampling ikan lele 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

9. Tambah data 

ukuran pakan 

Pengguna memasukkan 

data ukuran pakan pada 

form ukuran pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Data ukuran pakan 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

10. Ubah data ukuran 

pakan 

 

Menekan tombol 

Edit, memasukkan data 

ukuran pakan yang akan 

diubah kemudian 

menekan tombol simpan. 

Data ukuran pakan yang 

ada di database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

11. Menghapus data 

ukuran pakan 

Menekan tombol 

Delete pada data yang 

diinginkan di tabel 

ukuran pakan. 

Data ukuran pakan yang 

ada di database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

dihapus. 

12. Tambah  data 

multivitamin 

Memasukkan data 

multivitamin pada form 

master multivitamin 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data multivitamin 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

13. Mengubah data 

multivitamin 

Menekan tombol edit di 

tabel multivitamin kolom 

aksi kemudian muncul 

form edit data 

multivitamin, kemudian 

menekan tombol simpan 

Data multivitamin yang 

ada di database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

14. Menghapus data 

multivitamin 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

multivitamin di kolom 

aksi 

Data multivitamin yang 

ada di database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

dihapus. 

15. Tambah data pakan Memasukkan data pakan 

pada form master pakan 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data pakan berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

16. Mengubah data 

pakan 

Menekan tombol edit di 

tabel pakan kolom aksi 

kemudian muncul form 

edit data pakan, kemudian 

menekan tombol simpan 

Data pakan yang ada di 

database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

17. Menghapus data 

pakan 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

diinginkan di tabel pakan. 

Data pakan yang ada di 

database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 
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bahwa data berhasil 

dihapus 

18. Tambah data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

Pengguna memasukkan 

data penggunaan pakan 

berdasarkan gread pada 

form penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Data penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

19. Ubah data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

Menekan tombol edit, 

memasukkan data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread yang 

akan diubah kemudian 

menekan tombol simpan. 

Data penggunaan pakan 

berdasarkan gread yang 

ada di database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

20. Menghapus data 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

diinginkan di tabel 

penggunaan pakan 

berdasarkan gread. 

Data penggunaan pakan 

berdasarkan gread yang 

ada di database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

dihapus 

21. Tambah data 

penggunaan 

multivitamin pakan 

Memasukkan data 

penggunaan multivitamin 

pakan pada form master 

penggunaan multivitamin 

pakan kemudian menekan 

tombol simpan 

Data penggunaan 

multivitamin pakan 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan. 

22. Ubah data 

penggunaan 

multivitamin pakan 

Menekan tombol edit, 

memasukkan data 

penggunaan multivitamin 

pakan yang akan diubah 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Data penggunaan 

multivitamin pakan 

yang ada di database 

berhasil diubah. Muncul 

pesan bahwa data 

berhasil diubah 

23. Menghapus data 

penggunaan 

multivitamin pakan 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

diinginkan di tabel 

penggunaan multivitamin 

pakan. 

Data penggunaan 

multivitamin pakan 

yang ada di database 

berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

24. Tambah  data 

kegiatan 

Memasukkan data 

kegiatan pada form 

master kegiatan 

kemudian menekan 

tombol simpan. 

Data kegiatan berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

25. Mengubah data 

kegiatan 

Menekan tombol edit di 

tabel kegiatan kolom aksi 

kemudian muncul form 

Data master kegiatan 

berhasil diubah. Muncul 
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edit data kegiatan, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

pesan bahwa data 

berhasil diubah 

26. Menghapus data 

kegiatan 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

Kegiatan di kolom aksi 

Data master kegiatan 

berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

27. Tambah  data 

kegiatan utama 

Memasukkan data 

kegiatan utama pada form 

master kegiatan utama 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data kegiatan utama 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

28. Mengubah  

kegiatan utama 

Menekan tombol edit di 

tabel kegiatan utama 

kolom aksi kemudian 

muncul form edit data 

kegiatan utama, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data master kegiatan 

utama berhasil diubah. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil diubah 

29. Menghapus data 

kegiatan utama 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

kegiatan utama di kolom 

aksi 

Data master kegiatan 

utama berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

30. Tambah  data 

kegiatan tambahan 

Memasukkan data 

kegiatan tambahan pada 

form master  kegiatan 

tambahan kemudian 

menekan tombol simpan 

Data kegiatan tambahan 

berhasil ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

31. Mengubah  data 

kegiatan tambahan 

Menekan tombol edit di 

tabel kegiatan tambahan 

kolom aksi kemudian 

muncul form edit data 

kegiatan tambahan, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data master kegiatan 

tambahan berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

32. Data master 

kegiatan tambahan 

berhasil diubah 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

kegiatan tambahan di 

kolom aksi 

Data kegiatan tambahan 

berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

33. Tambah  data user Memasukkan data user 

pada form master user 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data user berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

34. Mengubah  data 

user 

Menekan tombol edit di 

tabel user kolom aksi 

kemudian muncul form 

Data master user 

berhasil diubah. Muncul 
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edit data user, kemudian 

menekan tombol simpan 

pesan bahwa data 

berhasil diubah 

35. Menghapus data 

user 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

user di kolom aksi 

Data master user 

berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

36. Tambah  data 

persentase feeding 

rate 

Memasukkan data  

persentase feeding rate 

pada form master 

persentase feeding rate 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data persentase feeding 

rate berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

37. Mengubah  data 

persentase feeding 

rate 

Menekan tombol edit di 

tabel persentase feeding 

rate kolom aksi kemudian 

muncul form edit data 

persentase feeding rate, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data persentase feeding 

rate berhasil diubah. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil diubah 

38. Menghapus data 

persentase feeding 

rate 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

persentase feeding rate di 

kolom aksi 

Data persentase feeding 

rate berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

39. Tambah  data 

persentase survival 

rate 

Memasukkan data 

persentase survival rate 

pada form master 

persentase survival rate 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data persentase survival 

rate berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

40. Mengubah  data 

persentase survival 

rate 

Menekan tombol edit di 

tabel persentase survival 

rate kolom aksi kemudian 

muncul form edit data 

persentase survival rate, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data persentase survival 

rate berhasil diubah. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil diubah 

41. Menghapus data 

persentase survival 

rate 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

diinginkan di tabel 

persentase survival rate. 

Data persentase survival 

rate berhasil dihapus. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil dihapus 

42. Tambah  data 

kolam 

Memasukkan data kolam 

pada form master kolam 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data kolam berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

43. Mengubah  data 

kolam 

Menekan tombol edit di 

tabel kolam kolom aksi 

Data kolam berhasil 

diubah. Muncul pesan 
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kemudian muncul form 

edit data kolam, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

bahwa data berhasil 

diubah 

44. Menghapus data 

kolam 

Menekan tombol delete 

warna merah pada tabel 

kolam di kolom aksi 

Data kolam yang ada di 

database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

dihapus 

45. Tambah  data 

peralatan 

Memasukkan data 

peralatan pada form 

peralatan kemudian 

menekan tombol simpan 

Data peralatan berhasil 

ditambahkan ke 

database. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

disimpan 

46. Mengubah  data 

peralatan 

Menekan tombol edit di 

tabel peralatan kolom 

aksi kemudian muncul 

form edit data peralatan, 

kemudian menekan 

tombol simpan 

Data peralatan yang ada 

di database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

47. Menghapus data 

peralatan 

Menekan tombol delete 

pada data yang 

diinginkan di tabel 

peralatan. 

Data peralatan yang ada 

di database berhasil 

dihapus. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

dihapus 

48. Mengubah  data 

batas maksimal 

jumlah ikan lele 

Menekan tombol edit di 

tabel batas maksimal 

jumlah ikan lele kolom 

aksi kemudian muncul 

form edit data batas 

maksimal jumlah ikan 

lele, kemudian menekan 

tombol simpan 

Data batas maksimal 

jumlah ikan lele yang 

ada di database berhasil 

diubah. Muncul pesan 

bahwa data berhasil 

diubah 

49. Menghitung 

kepadatan kolam 

dan size awal ikan 

Menekan tombol entry 

jadwal pembesaran, 

kemudian muncul form 

yang mempunyai tiga 

tahapan, isi data di form 

standarisasi faktor 

kemudian klik next.  

Tampil form kedua 

dengan hasil 

perhitungan kepadatan 

kolam dan size awal  

ikan lele 

50. Menambah data 

jadwal pembesaran 

ikan lele 

Menekan tombol entry 

jadwal pembesaran, 

kemudian mengisi semua 

data di form-form yang 

muncul kemudian klik 

finish.  

Tampil daftar jadwal 

pembesaran ikan lele 

yang ditambahkan pada 

tabel data jadwal 

pembesaran.  
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51. Menambah data 

peralatan yang akan 

dipakai dalam 

penjadwalan 

Menekan tombol tambah 

peralatan, kemudian 

muncul form peralatan 

yang digunakan. Pilih 

peralatan yang akan 

digunakan kemudian klik 

tombol save. 

Tampil daftar peralatan 

yang digunakan dalam 

pembesaran ikan lele 

pada tabel peralatan 

yang dipakai.  

 

52. Menentukan 

kegiatan utama 

yang digunakan 

dalam 

penjadwalan. 

Menekan tombol proses 

jadwal kegiatan. 

Tampil daftar kegiatan 

utama yang digunakan 

dalam pembesaran ikan 

lele pada tabel kegiatan 

utama yang digunakan.  

 

53. Menentukan 

kegiatan tambahan 

yang digunakan 

dalam 

penjadwalan. 

Menekan tombol proses 

jadwal kegiatan. 

Tampil daftar kegiatan 

tambahan yang 

digunakan dalam 

pembesaran ikan lele 

pada tabel kegiatan 

tambahan yang 

digunakan.  

 

54. Menentukan 

penggunaan pakan 

per minggu 

Menekan tombol proses 

penerapan jadwal 

Tampil daftar 

penggunaan pakan per 

minggu berdasarkan 

data yang telah 

dimasukkan pengguna 

pada tabel penggunaan 

pakan per minggu.  

55. Menentukan 

penggunaan 

multivitamin pakan 

tiap minggu 

Menekan tombol proses 

penerapan jadwal 

Tampil daftar 

penggunaan 

multivitamin pakan 

berdasarkan data yang 

telah dimasukkan 

pengguna pada tabel 

penggunaan 

multivitamin pakan.  

56. Menentukan jadwal 

kegiatan utama 

Menekan tombol proses 

penerapan jadwal 

Tampil daftar kegiatan 

utama beserta tanggal 

kegiatan dilakukan pada 

tabel jadwal kegiatan 

utama. 

57. Menentukan jadwal 

kegiatan tambahan 

Menekan tombol proses 

penerapan jadwal 

Tampil daftar kegiatan 

tambahan beserta 

tanggal kegiatan 

dilakukan pada tabel 

jadwal kegiatan 

tambahan. 
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58. Menentukan pakan 

yang digunakan 

dalam pembesaran 

ikan lele  

Menekan tombol entry 

data pakan kemudian 

muncul form pilih pakan. 

Isi data di form tersebut 

kemudian klik tombol 

save. 

Tampil daftar pakan 

yang digunakan 

berdasarkan ukuran 

pakan yang digunakan 

dalam penjadwalan di 

tabel biaya pakan. 

59. Mengganti data 

pakan yang 

digunakan 

Menekan tombol pilih 

pakan kemudian muncul 

form pilih pakan. Isi data 

di form tersebut 

kemudian klik tombol 

save. 

Muncul pesan bahwa 

data berhasil diubah.  

Tampil daftar pakan 

yang telah diganti. 

60. Menghitung biaya 

multivitamin 

Menekan tombol hitung 

biaya multivitamin. 

Tampil daftar 

multivitamin yang 

digunakan selama 

pembesaran ikan lele di 

tabel biaya 

multivitamin. 

61. Menampilkan 

laporan informasi 

umum 

Menekan tombol 

informasi umum di kolom 

cetak pada tabel data 

jadwal pembesaran 

Menampilkan laporan 

informasi umum dalam 

file pdf. 

62. Menampilkan 

laporan jadwal 

kegiatan 

Menekan tombol jadwal 

kegiatan di kolom cetak 

pada tabel data jadwal 

pembesaran 

Menampilkan laporan 

jadwal kegiatan dalam 

file pdf. 

63. Menampilkan 

laporan pakan dan 

multivitamin pakan 

per minggu 

Menekan tombol pakan 

dan multivitamin di 

kolom cetak pada tabel 

data jadwal pembesaran 

Menampilkan laporan 

pakan dan multivitamin 

pakan per minggu dalam 

file pdf. 

64. Menampilkan 

laporan biaya 

pembesaran ikan 

lele 

Menekan tombol biaya 

pembesaran di kolom 

cetak pada tabel data 

jadwal pembesaran 

Menampilkan laporan 

biaya pembesaran 

dalam file pdf. 
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BAB IV

 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dan evaluasi sistem terhadap 

aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele sistem boster 

pada Farm Fish Boster Centre. Implementasi dan evaluasi sistem dilakukan 

berdasarkan fungsional dan non-fungsional yang ada pada bab III. 

4.1  Implementasi 

Implementasi aplikasi dilakukan dengan tujuan agar aplikasi yang telah 

dibangun dapat mengatasi permasalahan yang telah diangkat pada penelitian ini. 

Pada tahapan implementasi ini, pengguna harus mempersiapkan kebutuhan-

kebutuhan aplikasi yang akan diterapkan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi 

perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tahapan implementasi ini, akan 

dijelaskan bagaimana penggunaan aplikasi pada masing-masing stakeholder atau 

pengguna mengenai uji coba fungsional dan non-fungsional.   

4.1.1 Kebutuhan Sistem  

Dalam proses membangun aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele dibutuhkan beberapa perangkat keras dan perangkat lunak 

yang akan mendukung dalam implementasi aplikasi ini. Berikut adalah spesifikasi 

kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan saat 

proses implementasi.   
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A. Kebutuhan Perangkat Keras 

Perangkat keras merupakan komponen fisik atau peralatan dalam bentuk 

fisik yang membentuk komputer, serta peralatan lain yang mendukung perangkat 

lunak dalam menjalankan tugas-tugasnya. Proses implementasi aplikasi yang telah 

dibangun membutuhkan sebuah perangkat keras yang sesuai dengan aplikasi yang 

diusulkan. Adapun spesifikasi dari perangkat keras tersebut adalah sebagai berikut: 

i. Processor Pentium IV atau lebih  

ii. Memory 1 GB atau lebih  

iii. VGA 32 MB bit dengan resolusi 1024 x 786 atau lebih 

iv. Hard disk 128 GB 

v. Monitor, mouse dan keyboard   

B. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

program komputer. Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan spesifikasi perangkat 

lunak sebagai berikut:  

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® Seven  

b. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat rancangan document dan system flow.  

c. Power Designer® 6 untuk membuat Context Diagram dan DFD.  

d. Power Designer® 15 untuk membuat ERD (CDM - PDM).  

e. Mysql 5.0 untuk membuat database sistem.  

f. XAMPP untuk membuat web server localhost.  

g. Microsoft Visio® 2013 untuk rancangan document dan system flow dan  

membuat desain interface website.  

h. Google Chrome untuk mengakses localhost website.  
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4.1.2 Penjelasan Penggunaan Aplikasi  

Tahapan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan cara kerja 

aplikasi ketika diimplementasikan. Penggunaan aplikasi ini akan dijelaskan 

berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing pengguna. Adapun 

penjelasan fungsi dari masing-masing pengguna adalah sebagai berikut:  

A. Halaman Login Pengguna 

Halaman login pengguna adalah halaman yang akan dijumpai semua 

pengguna. Halaman login pengguna berfungsi untuk mengecek akun pengguna 

yang akan menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya. Sebelum 

masuk ke dalam aplikasi, pengguna diwajibkan melakukan login terlebih dahulu 

agar dapat mengakses fungsi-fungsi yang tersedia. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

keamanan terhadap data. Langkah-langkah untuk melakukan login adalah 

pengguna diharuskan untuk memasukkan username dan password dan kemudian 

menekan tombol login . Jika pengguna tidak memiliki hak akses 

atau salah memasukkan username dan password, maka aplikasi tidak akan 

memberikan akses untuk menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan 

biaya. Tampilan halaman login pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.1.  

B. Halaman Utama Pengguna 

Halaman utama pengguna ini berisi keterangan pengguna yang melakukan 

proses login di aplikasi dan keterangan pembuatan aplikasi. Halaman utama 

pengguna dibagi menjadi dua, yaitu halaman utama admin dan halaman utama 

peserta pelatihan. Tampilan halaman utama pengguna dapat dilihat pada Gambar 

4.2 dan Gambar 4.3. 
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Gambar 4.1. Halaman Login Pengguna 

 

Gambar 4.2. Halaman Utama Admin 
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Gambar 4.3. Halaman Utama Peserta Pelatihan 

C. Halaman Master Sampling Ikan Lele 

Halaman master sampling ikan lele merupakan halaman yang berfungsi 

untuk melakukan pengelolaan data sampling ikan lele. Untuk dapat menggunakan 

halaman master sampling ikan lele, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai 

admin. Dalam halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, 

dan hapus data sampling ikan lele. Untuk dapat menambahkan data sampling ikan 

lele, pengguna menekan tombol . Kemudian muncul 

form tambah data sampling ikan lele dan pengguna harus mengisi form tersebut. 

Setelah itu, pengguna menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul 

notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data sampling ikan lele diperbarui 

dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data 

yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat 

menekan tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui 

data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera 
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pada tabel dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah 

dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk 

menghapus data, pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera 

pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master sampling 

ikan lele berisi tentang tabel sampling ikan lele yang telah tersimpan pada database. 

Tampilan halaman master sampling ikan lele dapat dilihat pada Gambar 4.4, 

Gambar 4.5, dan Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.4. Halaman Master Sampling Ikan Lele 

 

Gambar 4.5. Halaman Input Data Sampling Ikan Lele 
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Gambar 4.6. Halaman Edit Data Sampling Ikan Lele 

D. Halaman Master Ukuran Pakan 

Halaman master ukuran pakan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data ukuran pakan. Untuk dapat menggunakan halaman 

master ukuran pakan, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam 

halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data 

ukuran pakan. Untuk dapat menambahkan data ukuran pakan, pengguna menekan 

tombol . Kemudian muncul form tambah data ukuran 

pakan dan pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan 

tombol . Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil 

disimpan dan tabel data ukuran pakan diperbarui dengan data yang sebelumnya 

telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah dimasukkan atau 

ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan tombol 

. Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan 
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dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom 

Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika 

berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, pengguna dapat 

menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. 

Tabel yang ada pada halaman master ukuran pakan berisi tentang tabel ukuran 

pakan yang telah tersimpan pada database. Tampilan halaman master ukuran pakan 

dapat dilihat pada Gambar 4.7, Gambar 4.8, dan Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.7. Halaman Master Ukuran Pakan 

 

Gambar 4.8. Halaman Input Data Ukuran Pakan 
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Gambar 4.9. Halaman Edit Data Ukuran Pakan 

E. Halaman Master Multivitamin 

Halaman master multivitamin merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data multivitamin. Untuk dapat menggunakan halaman 

master multivitamin, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam 

halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data 

multivitamin. Untuk dapat menambahkan data multivitamin, pengguna menekan 

tombol . Kemudian muncul form tambah data 

multivitamin dan pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna 

menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data 

berhasil disimpan dan tabel data multivitamin diperbarui dengan data yang 

sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah 

dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan 

tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel 

dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan 
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sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, 

pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan 

kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master multivitamin berisi tentang 

tabel multivitamin yang telah tersimpan pada database. Tampilan halaman master 

multivitamin dapat dilihat pada Gambar 4.10, Gambar 4.11, dan Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.10. Halaman Master Multivitamin 

 

Gambar 4.11. Halaman Input Data Multivitamin 
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Gambar 4.12. Halaman Edit Data Multivitamin 

F. Halaman Master Pakan 

Halaman master pakan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data pakan. Untuk dapat menggunakan halaman master 

pakan, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini 

pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data pakan. 

Untuk dapat menambahkan data pakan, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data pakan dan pengguna 

harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol . 

Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data 

pakan diperbarui dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna 

ingin melihat data yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, 
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maka pengguna dapat menekan tombol . Pada halaman ini pengguna 

juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol 

 yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Pengguna dapat 

mengubah data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan 

muncul notifikasi. Untuk menghapus data, pengguna dapat menekan tombol 

 yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada 

halaman master pakan berisi tentang tabel pakan yang telah tersimpan pada 

database. Tampilan halaman master pakan dapat dilihat pada Gambar 4.13, Gambar 

4.14, dan Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.13. Halaman Master Pakan 
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Gambar 4.14. Halaman Input Data Pakan 

 

Gambar 4.15. Halaman Edit Data Pakan 
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G. Halaman Master Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

Halaman master penggunaan pakan berdasarkan gread merupakan 

halaman yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data penggunaan pakan 

berdasarkan gread. Untuk dapat menggunakan halaman master penggunaan pakan 

berdasarkan gread, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam 

halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data 

penggunaan pakan berdasarkan gread. Untuk dapat menambahkan data 

penggunaan pakan berdasarkan gread, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data 

penggunaan pakan berdasarkan gread dan pengguna harus mengisi form tersebut. 

Setelah itu, pengguna menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul 

notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data pakan diperbarui dengan data yang 

sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah 

dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan 

tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel 

dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan 

sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, 

pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan 

kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master penggunaan pakan berdasarkan 

gread berisi tentang tabel penggunaan pakan berdasarkan gread yang telah 
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tersimpan pada database. Tampilan halaman master penggunaan pakan 

berdasarkan gread dapat dilihat pada Gambar 4.16, Gambar 4.17, dan Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.16. Halaman Master Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

 

Gambar 4.17. Halaman Input Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 

 

Gambar 4.18. Halaman Edit Data Penggunaan Pakan Berdasarkan Gread 
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H. Halaman Master Penggunaan Multivitamin Pakan 

Halaman master penggunaan multivitamin pakan merupakan halaman 

yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan data penggunaan multivitamin pakan. 

Untuk dapat menggunakan halaman master penggunaan multivitamin pakan, 

pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini pengguna 

dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data penggunaan 

multivitamin pakan. Untuk dapat menambahkan data penggunaan multivitamin 

pakan, pengguna menekan tombol . 

Kemudian muncul form tambah data penggunaan multivitamin pakan dan pengguna 

harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol . 

Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data 

penggunaan multivitamin pakan diperbarui dengan data yang sebelumnya telah 

dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah dimasukkan atau ingin 

keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan tombol . 

Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan 

dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom 

Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika 

berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, pengguna dapat 

menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. 

Tabel yang ada pada halaman master penggunaan multivitamin pakan berisi tentang 

tabel penggunaan multivitamin pakan yang telah tersimpan pada database. 
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Tampilan halaman master pakan dapat dilihat pada Gambar 4.19, Gambar 4.20 dan 

Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.19. Halaman Master Penggunaan Multivitamin Pakan 

 

Gambar 4.20. Halaman Input Data Penggunaan Multivitamin Pakan 

 

Gambar 4.21. Halaman Edit Data Penggunaan Multivitamin Pakan 
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I. Halaman Master Kegiatan 

Halaman master kegiatan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data kegiatan. Untuk dapat menggunakan halaman master 

kegiatan, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini 

pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data kegiatan. 

Untuk dapat menambahkan data kegiatan, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data kegiatan dan 

pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol 

. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan 

tabel data kegiatan diperbarui dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika 

pengguna ingin melihat data yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form 

input data, maka pengguna dapat menekan tombol . Pada halaman ini 

pengguna juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan dengan menekan 

tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Pengguna 

dapat mengubah data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan 

muncul notifikasi. Untuk menghapus data, pengguna dapat menekan tombol 

 yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada 

halaman master kegiatan berisi tentang tabel kegiatan yang telah tersimpan pada 

database. Tampilan halaman master kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.22, 

Gambar 4.23, dan Gambar 4.24. 
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Gambar 4.22. Halaman Master Kegiatan 

 

Gambar 4.23. Halaman Input Data Kegiatan 

 

Gambar 4.24. Halaman Edit Data Kegiatan 



180 

 

 

 

J. Halaman Master Kegiatan Utama 

Halaman master kegiatan utama merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data kegiatan utama. Untuk dapat menggunakan halaman 

master kegiatan utama, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam 

halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data 

kegiatan utama. Untuk dapat menambahkan data kegiatan utama, pengguna harus 

menekan tombol  yang telah tertera pada tabel data kegiatan 

dengan kolom Action. Kemudian muncul form tambah data kegiatan utama dan 

pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol 

. Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan 

tabel data kegiatan utama diperbarui dengan data yang sebelumnya telah 

dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah dimasukkan atau ingin 

keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan tombol . 

Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan 

dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel kegiatan utama 

dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan 

sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data 

pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera pada tabel kegiatan 

utama dengan kolom Action. Tampilan halaman master kegiatan utama dapat dilihat 

pada Gambar 4.25, Gambar 4.26, dan Gambar 4.27. 
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Gambar 4.25. Halaman Master Kegiatan Utama 

 

Gambar 4.26. Halaman Input Data Kegiatan Utama 
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Gambar 4.27. Halaman Edit Data Kegiatan Utama 

K. Halaman Master Kegiatan Tambahan 

Halaman master kegiatan tambahan merupakan halaman yang berfungsi 

untuk melakukan pengelolaan data kegiatan tambahan. Untuk dapat menggunakan 

halaman master kegiatan tambahan, pengguna harus login terlebih dahulu sebagai 

admin. Dalam halaman ini pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, 

dan hapus data kegiatan tambahan. Untuk dapat menambahkan data kegiatan 

tambahan, pengguna harus menekan tombol  yang telah 

tertera pada tabel data kegiatan dengan kolom Action. Kemudian muncul form 

tambah data kegiatan tambahan dan pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah 



183 

 

 

 

itu, pengguna menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul 

notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data kegiatan tambahan diperbarui 

dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data 

yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat 

menekan tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui 

data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera 

pada tabel kegiatan tambahan dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah 

data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. 

Untuk menghapus data, pengguna dapat menekan tombol  yang telah 

tertera pada tabel kegiatan tambahan dengan kolom Action. Tampilan halaman 

master kegiatan tambahan dapat dilihat pada Gambar 4.28, Gambar 4.29, dan 

Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.28. Halaman Master Kegiatan Tambahan 
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Gambar 4.29. Halaman Input Data Kegiatan Tambahan 

 

Gambar 4.30. Halaman Edit Data Kegiatan Tambahan 



185 

 

 

 

L. Halaman Master User 

Halaman master user merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan pengelolaan data user. Untuk dapat menggunakan halaman master user, 

pengguna harus login terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini pengguna 

dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data user. Untuk dapat 

menambahkan data user, pengguna menekan tombol . 

Kemudian muncul form tambah data user dan pengguna harus mengisi form 

tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol . Jika berhasil maka 

akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data user diperbarui dengan 

data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang 

telah dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat 

menekan tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui 

data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera 

pada tabel dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah 

dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk 

menghapus data, pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera 

pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master user berisi 

tentang tabel user yang telah tersimpan pada database. Tampilan halaman master 

user dapat dilihat pada Gambar 4.31, Gambar 4.32, dan Gambar 4.33. 
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Gambar 4.31. Halaman Master User 

 

Gambar 4.32. Halaman Input Data User 
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 Gambar 4.33. Halaman Edit Data User  

M. Halaman Master Persentase Feeding Rate 

Halaman master persentase feeding rate merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data persentase feeding rate. Untuk dapat 

menggunakan halaman master persentase feeding rate, pengguna harus login 

terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini pengguna dapat melakukan 

penambahan data, edit data, dan hapus data persentase feeding rate. Untuk dapat 

menambahkan data persentase feeding rate, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data persentase 

feeding rate dan pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna 

menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data 
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berhasil disimpan dan tabel data persentase feeding rate diperbarui dengan data 

yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah 

dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan 

tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel 

dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan 

sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, 

pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan 

kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master persentase feeding rate berisi 

tentang tabel persentase feeding rate yang telah tersimpan pada database. Tampilan 

halaman master persentase feeding rate dapat dilihat pada Gambar 4.34, Gambar 

4.35, dan Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.34. Halaman Master Persentase Feeding Rate 
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Gambar 4.35. Halaman Input Data Persentase Feeding Rate 

 

Gambar 4.36. Halaman Edit Data Persentase Feeding Rate 
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N. Halaman Master Persentase Survival Rate 

Halaman master persentase survival rate merupakan halaman yang 

berfungsi untuk melakukan pengelolaan data persentase survival rate. Untuk dapat 

menggunakan halaman master persentase survival rate, pengguna harus login 

terlebih dahulu sebagai admin. Dalam halaman ini pengguna dapat melakukan 

penambahan data, edit data, dan hapus data persentase survival rate. Untuk dapat 

menambahkan data persentase survival rate, pengguna menekan tombol 

. Kemudian akan muncul form tambah data persentase 

survival rate dan pengguna harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna 

menekan tombol . Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data 

berhasil disimpan dan tabel data persentase survival rate diperbarui dengan data 

yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin melihat data yang telah 

dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka pengguna dapat menekan 

tombol . Pada halaman ini pengguna juga dapat memperbarui data yang 

telah dimasukkan dengan menekan tombol  yang telah tertera pada tabel 

dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data yang telah dimasukkan 

sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. Untuk menghapus data, 

pengguna dapat menekan tombol  yang telah tertera pada tabel dengan 

kolom Action. Tabel yang ada pada halaman master persentase survival rate berisi 

tentang tabel persentase survival rate yang telah tersimpan pada database. 

Tampilan halaman master persentase survival rate dapat dilihat pada Gambar 4.37, 

Gambar 4.38, dan Gambar 4.39. 
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Gambar 4.37. Halaman Master Persentase Survival Rate 

 

Gambar 4.38. Halaman Input Data Persentase Survival Rate 

 

Gambar 4.39. Halaman Edit Data Persentase Survival Rate 
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O. Halaman Registrasi Kolam 

Halaman registrasi kolam merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan registrasi kolam tiap pengguna. Untuk dapat menggunakan halaman 

registrasi kolam, pengguna harus login terlebih dahulu. Dalam halaman ini 

pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data kolam. 

Untuk dapat menambahkan data kolam, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data kolam dan pengguna harus 

mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol . Jika 

berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data kolam 

diperbarui dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika pengguna ingin 

melihat data yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form input data, maka 

pengguna dapat menekan tombol . Pada halaman ini pengguna juga 

dapat memperbarui data yang telah dimasukkan dengan menekan tombol  

yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Pengguna dapat mengubah data 

yang telah dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan muncul notifikasi. 

Untuk menghapus data, pengguna dapat menekan tombol  yang telah 

tertera pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada halaman registrasi 

kolam berisi tentang tabel kolam yang telah tersimpan pada database. Tampilan 

halaman registrasi kolam dapat dilihat pada Gambar 4.40, Gambar 4.41, dan 

Gambar 4.42. 
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Gambar 4.40. Halaman Registrasi Kolam 

 

Gambar 4.41. Halaman Tambah Kolam 

 

Gambar 4.42. Halaman Update Kolam 
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P. Halaman Registrasi Peralatan 

Halaman registrasi peralatan merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan registrasi peralatan tiap pengguna. Untuk dapat menggunakan halaman 

registrasi peralatan, pengguna harus login terlebih dahulu. Dalam halaman ini 

pengguna dapat melakukan penambahan data, edit data, dan hapus data peralatan. 

Untuk dapat menambahkan data peralatan, pengguna menekan tombol 

. Kemudian muncul form tambah data peralatan dan pengguna 

harus mengisi form tersebut. Setelah itu, pengguna menekan tombol . 

Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil disimpan dan tabel data 

peralatan diperbarui dengan data yang sebelumnya telah dimasukkan. Jika 

pengguna ingin melihat data yang telah dimasukkan atau ingin keluar dari form 

input data, maka pengguna dapat menekan tombol . Pada halaman ini 

pengguna juga dapat memperbarui data yang telah dimasukkan dengan menekan 

tombol  yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Pengguna 

dapat mengubah data yang telah dimasukkan sebelumnya, jika berhasil maka akan 

muncul notifikasi. Untuk menghapus data, pengguna dapat menekan tombol 

 yang telah tertera pada tabel dengan kolom Action. Tabel yang ada pada 

halaman registrasi peralatan berisi tentang tabel peralatan yang telah tersimpan 

pada database. Tampilan halaman registrasi peralatan dapat dilihat pada Gambar 

4.43, Gambar 4.44, dan Gambar 4.45. 
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Gambar 4.43. Halaman Registrasi Peralatan 

 

Gambar 4.44. Halaman Tambah Peralatan 

 

Gambar 4.45. Halaman Update Peralatan 
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Q. Halaman Standarisasi Faktor 

Halaman standarisasi faktor merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan seleksi kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang akan digunakan 

dalam penjadwalan. Untuk melakukan standarisasi faktor maka pengguna harus 

menambah data jadwal pembesaran terlebih dahulu dengan cara menekan tombol 

. Kemudian muncul form pertama, yaitu form 

standarisasi faktor, pengguna harus mengisi semua data di form pertama tersebut 

kemudian tekan tombol .  Setelah itu akan muncul form kedua, form 

kepadatan kolam dan size ikan lele. Di form tersebut sistem hanya akan 

menampilkan hasil perhitungan dari data-data yang telah dimasukkan di form 

pertama. Kemudian, untuk melangkah ke tahap selanjutnya maka pengguna dapat 

menekan tombol . Di form terakhir atau form seleksi kegiatan tambahan 

pengguna harus mengisi data-data tentang keadaan kolam yang dimiliki yang terdiri 

dari pH air, suhu air, dan intensitas hujan. Setelah melakukan input data maka 

pengguna dapat menekan tombol  yang kemudian akan muncul notifikasi 

bahwa data telah berhasil disimpan. Setelah itu, pengguna diharapkan mengisi 

peralatan-peralatan yang akan digunakan dalam penjadwalan dengan cara menekan 

tombol . Kemudian akan muncul form peralatan yang 

digunakan. Di form ini akan muncul peralatan-peralatan yang telah di daftarkan 

pengguna di menu registrasi peralatan. Pilih peralatan yang akan digunakan 

kemudian klik tombol . Jika berhasil maka akan muncul notifikasi data 

berhasil disimpan dan tabel peralatan yang dipakai akan terisi dengan data yang 
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telah dimasukkan. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi 

kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang akan digunakan. Pengguna hanya perlu 

menekan tombol  maka sistem akan melakukan seleksi 

kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang akan digunakan dalam penjadwalan 

pembesaran ikan lele berdasarkan dengan data-data yang ada di tabel jadwal 

pembesaran ikan lele. Jika pengguna ingin mengetahui kegiatan utama dan kegiatan 

tambahan yang akan digunakan dalam penjadwalan, maka pengguna hanya perlu 

melihat di tab menu dan tab menu

. Tampilan halaman standarisasi faktor dapat 

dilihat pada Gambar 4.46, Gambar 4.47, Gambar 4.48, Gambar 4.49, Gambar 4.50, 

Gambar 4.51, Gambar 4.52 dan Gambar 4.53. 

 

Gambar 4.46. Halaman Standarisasi Faktor 
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Gambar 4.47. Form Standarisasi Faktor 

 

Gambar 4.48. Form Kepadatan Kolam dan Size Ikan Lele 

 

Gambar 4.49. Form Seleksi Kegiatan Tambahan 
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Gambar 4.50. Form Peralatan yang Digunakan 

 

Gambar 4.51. Tab Menu Peralatan yang Digunakan 

 

Gambar 4.52. Tab Menu Kegiatan Utama yang Digunakan 
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Gambar 4.53. Tab Menu Kegiatan Tambahan yang Digunakan 

R. Halaman Penerapan Jadwal Kegiatan 

Halaman penerapan jadwal kegiatan merupakan halaman yang berfungsi 

untuk melakukan penerapan jadwal kegiatan utama dan kegiatan tambahan yang 

akan digunakan dalam pembesaran ikan lele. Halaman penerapan jadwal selain 

berfungsi untuk melakukan penerapan jadwal kegiatan utama dan kegiatan 

tambahan juga digunakan untuk melakukan perhitungan pakan per minggu dan 

perhitungan multivitamin pakan. Untuk melakukan penerapan jadwal kegiatan, 

pengguna hanya perlu menekan tombol . Setelah 

melakukan penerapan jadwal kegiatan, pengguna dapat melihat hasil dari proses 

penerapan jadwal kegiatan yang terdiri dari penggunaan pakan per minggu, 

pengunaan multivitamin pakan, jadwal kegiatan utama dan jadwal kegiatan 

tambahan. Tampilan halaman penerapan jadwal kegiatan dapat dilihat pada Gambar 

4.54, Gambar 4.55, Gambar 4.56, Gambar 4.57 dan Gambar 4.58. 
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Gambar 4.54. Halaman Penerapan Jadwal Kegiatan 

 

Gambar 4.55. Tab Menu Penggunaan Pakan per Minggu 
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Gambar 4.56. Tab Menu Penggunaan Multivitamin Pakan 

 

Gambar 4.57. Tab Menu Jadwal Kegiatan Utama 
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Gambar 4.58. Tab Menu Jadwal Kegiatan Tambahan 

S. Halaman Perhitungan Biaya 

Halaman perhitungan biaya merupakan halaman yang berfungsi untuk 

melakukan perhitungan biaya pembesaran ikan lele khususnya untuk menghitung 

biaya pakan dan multivitamin. Di halaman perhitungan biaya terdapat tiga tabel 

yang menampilkan data jadwal pembesaran ikan lele, biaya pakan dan biaya 

multivitamin. Untuk melakukan perhitungan biaya, pengguna hanya perlu menekan 

tombol  dan sistem akan melakukan perhitungan biaya pakan dan 

biaya multivitamin yang kemudian akan ditampilkan di tab menu biaya pakan dan 

tab menu biaya multivitamin.  Pengguna dapat melakukan perubahan data pakan 

dengan menekan tombol . Kemudian akan muncul form edit 

data pakan dan pengguna harus memilih merek dan nama pakan sesuai dengan 

ukuran pakan yang tersedia. Selanjutnya, data pakan beserta jumlah pakan yang 
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dipakai dan total harga pakan akan muncul di tab menu biaya pakan. Tampilan 

halaman perhitungan biaya dapat dilihat pada Gambar 4.59, Gambar 4.60, Gambar 

4.61, Gambar 4.62, Gambar 4.63, Gambar 4.64 dan Gambar 4.65. 

 

Gambar 4.59. Halaman Perhitungan Biaya 

 

Gambar 4.60. Tab Menu Biaya Pakan 
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Gambar 4.61. Tab Menu Biaya Multivitamin 

 

Gambar 4.62. Laporan Informasi Umum Pembesaran Ikan Lele 
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Gambar 4.63. Laporan Jadwal Kegiatan Pembesaran Ikan Lele 
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Gambar 4.65. Laporan Biaya Pembesaran Ikan Lele (1) 
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Gambar 4.66. Laporan Biaya Pembesaran Ikan Lele (2) 
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4.2. Evaluasi Sistem 

Setelah implementasi penilaian kinerja dalam sistem, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan evaluasi atau testing sistem, yang bertujuan untuk 

mengetahui kesesuaian sistem berjalan sesuai yang diharapkan dan memastikan 

sistem terhindar dari kesalahan yang terjadi. Testing juga dapat digunakan untuk 

memastikan proses input, sehingga dapat menghasilkan output yang diharapkan. 

4.2.1 Uji Coba Aplikasi 

Uji coba aplikasi dilakukan setelah tahap implementasi. Proses uji coba 

aplikasi dilakukan oleh seorang pengguna dengan menggunakan dua hak akses 

yaitu sebagai admin dan peserta pelatihan. Uji coba aplikasi dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai dengan fungsinya. Proses uji coba 

aplikasi ini memiliki tahapan yaitu menguji semua masukkan dan membandingkan 

hasil masukkan tersebut dengan hasil yang diharapkan. 

Tabel 4.1 Test Case Sistem 

No. Tujuan Input Output yang 

diharapkan 

Output 

Sistem 

Status Dokumentasi 

1 Memasukkan 

username dan 

password 

yang salah 

Username 

dan 

password 

Menampilkan 

pesan bahwa 

username dan 

password 

salah 

Pesan muncul 

dan tidak 

dapat masuk 

ke halaman 

utama 

Sukses Tampil pesan 

error seperti 

pada Lampiran 

3 

2 Munculkan 

notifikasi jika 

username 

tidak ada di 

database 

Username Menampilkan 

pesan bahwa 

username 

belum 

terdaftar 

Pesan muncul 

dan tidak 

dapat masuk 

ke halaman 

utama 

Sukses Tampil pesan 

error seperti 

pada Lampiran 

4 
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3 Mengubah 

password tiap 

pengguna  

Melakukan 

login terlebih 

dahulu 

kemudian 

menekan 

tombol ubah 

password. 

Password 

pengguna 

berhasil 

diubah 

Password 

pengguna 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 5 

4 Menampilkan 

halaman 

utama untuk 

admin 

Login 

sebagai 

admin  

Tampilan 

halaman 

utama admin 

Tampilan 

halaman 

utama admin 

Sukses Tampil 

halaman utama 

untuk admin 

seperti pada 

Gambar 4.2. 

5 Menampilkan 

halaman 

utama untuk 

peserta 

pelatihan 

Login 

sebagai 

peserta 

pelatihan 

Tampilan 

halaman 

utama peserta 

pelatihan 

Tampilan 

halaman 

utama peserta 

pelatihan 

Sukses Tampil 

halaman utama 

untuk peserta  

seperti pada 

Gambar 4.3. 

6 Tambah  data 

sampling ikan 

Memasukkan 

data ukuran 

pakan pada 

form master 

sampling 

ikan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

sampling 

ikan yang 

ditambahkan 

pada tabel 

sampling 

ikan 

Data 

sampling 

ikan berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  6 

7 Mengubah  

data sampling 

ikan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

sampling 

ikan kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

sampling 

ikan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

sampling 

ikan berhasil 

diubah 

Data master 

sampling 

ikan berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 7 

8 Menghapus 

data sampling 

ikan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

sampling 

Data master 

sampling 

ikan berhasil 

dihapus 

Data master 

sampling 

ikan berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 8 
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ikan di 

kolom aksi 

9 

 

Tambah  data 

ukuran pakan 

Memasukkan 

data ukuran 

pakan pada 

form master 

ukuran pakan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

ukuran pakan 

yang 

ditambahkan 

pada tabel 

ukuran pakan 

Data ukuran 

pakan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  9 

10 Mengubah  

data ukuran 

pakan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

ukuran pakan 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

ukuran 

pakan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

ukuran pakan 

berhasil 

diubah 

Data master 

ukuran pakan 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 10 

11 Menghapus 

data ukuran 

pakan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

ukuran pakan 

di kolom aksi 

Data master 

ukuran pakan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

ukuran pakan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 11 

12 Tambah  data 

multivitamin 

Memasukkan 

data 

multivitamin 

pada form 

master 

multivitamin 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

multivitamin 

yang 

ditambahkan 

pada tabel 

multivitamin 

Data 

multivitamin 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 12 

13 Mengubah  

data 

multivitamin 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

multivitamin 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

Data master 

multivitamin 

berhasil 

diubah 

Data master 

multivitamin 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 13 
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edit data 

multivitamin, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

14 Menghapus 

data 

multivitamin 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

multivitamin 

di kolom aksi 

Data master 

multivitamin 

berhasil 

dihapus 

Data master 

multivitamin 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 14 

15 Tambah data 

pakan 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master pakan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

pakan yang 

ditambahkan 

pada tabel 

pakan 

Data pakan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 15 

16 Mengubah  

data pakan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

pakan kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

pakan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

pakan 

berhasil 

diubah 

Data master 

multivitamin 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 16 

17 Menghapus 

data pakan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

pakan di 

kolom aksi 

Data master 

pakan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

pakan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 17 

18 Tambah data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

kemudian 

Tampil daftar 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread yang 

ditambahkan 

pada tabel 

pakan 

Data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 18 
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menekan 

tombol 

simpan 

19 Mengubah  

data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

berhasil 

diubah 

Data master 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 19 

20 Menghapus 

data 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread di 

kolom aksi 

Data master 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

berhasil 

dihapus 

Data master 

penggunaan 

pakan 

berdasarkan 

gread 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 20 

21 Tambah data 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

Memasukkan 

data 

penggunaan 

multivitamin 

pakan pada 

form master 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

penggunaan 

multivitamin 

pakan yang 

ditambahkan 

pada tabel 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

Data 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 21 

22 Mengubah  

data 

penggunaan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

penggunaan 

Data master 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

Data master 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 22 
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multivitamin 

pakan 

multivitamin 

pakan kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

penggunaan 

multivitamin 

pakan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

berhasil 

diubah 

berhasil 

diubah 

23 Menghapus 

data 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

penggunaan 

multivitamin 

pakan di 

kolom aksi 

Data master 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran 23 

24 Tambah  data 

kegiatan 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master 

kegiatan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

kegiatan yang 

ditambahkan 

pada tabel 

pakan 

Data kegiatan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  24 

25 Mengubah  

data kegiatan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

kegiatan 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

kegiatan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

kegiatan 

berhasil 

diubah 

Data master 

kegiatan 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  25 

26 Menghapus 

data kegiatan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

Data master 

kegiatan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

kegiatan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  26 
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kegiatan di 

kolom aksi 

27 Tambah  data 

kegiatan 

utama 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master 

kegiatan 

utama 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

kegiatan 

utama yang 

ditambahkan 

pada tabel 

kegiatan 

utama 

Data kegiatan 

utama 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  27 

28 Mengubah  

kegiatan 

utama 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

kegiatan 

utama kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

kegiatan 

utama, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

kegiatan 

utama 

berhasil 

diubah 

Data master 

kegiatan 

utama 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  28 

29 Menghapus 

data kegiatan 

utama 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

kegiatan 

utama di 

kolom aksi 

Data master 

kegiatan 

utama 

berhasil 

dihapus 

Data master 

kegiatan 

utama 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  29 

30 Tambah  data 

kegiatan 

tambahan 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master  

kegiatan 

tambahan 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

yang 

ditambahkan 

pada tabel 

kegiatan 

tambahan 

Data kegiatan 

tambahan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  30 

31 Mengubah  

data kegiatan 

tambahan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

kegiatan 

Data master 

kegiatan 

tambahan 

Data master 

kegiatan 

tambahan 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  31 
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tambahan 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

kegiatan 

tambahan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

berhasil 

diubah 

berhasil 

diubah 

32 Menghapus 

data kegiatan 

tambahan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

kegiatan 

tambahan di 

kolom aksi 

Data master 

kegiatan 

tambahan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

kegiatan 

tambahan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  32 

33 Tambah  data 

user 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master user 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

user yang 

ditambahkan 

pada tabel 

user 

Data user 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  33 

34 Mengubah  

data user 

Menekan 

tombol edit 

di tabel user 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

user, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

user berhasil 

diubah 

Data master 

user berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  34 

35 Menghapus 

data user 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

user di 

kolom aksi 

Data master 

user berhasil 

dihapus 

Data master 

user berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  35 

36 Tambah  data 

persentase 

feeding rate 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master 

Tampil daftar 

persentase 

feeding rate 

yang 

Data 

persentase 

feeding rate 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  36 
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persentase 

feeding rate 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

ditambahkan 

pada tabel 

persentase 

feeding rate 

berhasil 

ditambah 

37 Mengubah  

data 

persentase 

feeding rate 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

persentase 

feeding rate 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

persentase 

feeding rate, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

persentase 

feeding rate 

berhasil 

diubah 

Data master 

persentase 

feeding rate 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  37 

38 Menghapus 

data 

persentase 

feeding rate 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

persentase 

feeding rate 

di kolom aksi 

Data master 

persentase 

feeding rate 

berhasil 

dihapus 

Data master 

persentase 

feeding rate 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  38 

39 Tambah  data 

persentase 

survival rate 

Memasukkan 

data pakan 

pada form 

master 

persentase 

survival rate 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

persentase 

survival rate 

yang 

ditambahkan 

pada tabel 

persentase 

survival rate 

Data 

persentase 

survival rate 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  39 

40 Mengubah  

data 

persentase 

survival rate 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

persentase 

survival rate 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

persentase 

Data master 

persentase 

survival rate 

berhasil 

diubah 

Data master 

persentase 

survival rate 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  40 
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survival rate, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

41 Menghapus 

data 

persentase 

survival rate 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

persentase 

survival rate 

di kolom aksi 

Data master 

persentase 

survival rate 

berhasil 

dihapus 

Data master 

persentase 

survival rate 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  41 

42 Tambah  data 

kolam 

Memasukkan 

data kolam 

pada form 

master kolam 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Tampil daftar 

kolam yang 

ditambahkan 

pada tabel 

kolam 

Data kolam 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  42 

43 Mengubah  

data kolam 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

kolam kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

kolam, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan  

Data master 

kolam 

berhasil 

diubah 

Data master 

kolam 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  43 

44 Menghapus 

data kolam 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

kolam di 

kolom aksi 

Data kolam 

berhasil 

dihapus 

Data kolam 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  44 

45 Tambah  data 

peralatan 

Memasukkan 

data 

peralatan 

pada form 

master 

peralatan 

kemudian 

menekan 

Tampil daftar 

peralatan 

yang 

ditambahkan 

pada tabel 

peralatan 

Data 

peralatan 

berhasil 

ditambah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  45 
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tombol 

simpan 

46 Mengubah  

data peralatan 

Menekan 

tombol edit 

di tabel 

peralatan 

kolom aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

peralatan, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Data master 

peralatan 

berhasil 

diubah 

Data master 

peralatan 

berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  46 

47 Menghapus 

data peralatan 

Menekan 

tombol delete 

warna merah 

pada tabel 

peralatan di 

kolom aksi 

Data master 

peralatan 

berhasil 

dihapus 

Data master 

peralatan 

berhasil 

dihapus 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  47 

48 Mengubah  

data batas 

maksimal 

jumlah ikan 

lele 

Menekan 

tombol edit 

di tabel batas 

maksimal 

jumlah ikan 

lele kolom 

aksi 

kemudian 

muncul form 

edit data 

batas 

maksimal 

jumlah ikan 

lele, 

kemudian 

menekan 

tombol 

simpan 

Data batas 

maksimal 

jumlah ikan 

lele yang ada 

di database 

berhasil 

diubah. 

Muncul 

pesan bahwa 

data berhasil 

diubah 

Data batas 

maksimal 

jumlah ikan 

lele yang ada 

di database 

berhasil 

diubah. 

Muncul 

pesan bahwa 

data berhasil 

diubah 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  48 

49 Menghitung 

kepadatan 

Menekan 

tombol entry 

jadwal 

pembesaran, 

Tampil form 

kedua dengan 

hasil 

perhitungan 

Tampil form 

kedua dengan 

hasil 

perhitungan 

Sukses Tampil form 

seperti pada 

Lampiran  49 
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kolam dan 

size awal ikan 

kemudian 

muncul form 

yang 

mempunyai 

tiga tahapan, 

isi data di 

form 

standarisasi 

faktor 

kemudian 

klik next. 

kepadatan 

kolam dan 

size awal 

ikan. 

kepadatan 

kolam dan 

size awal 

ikan. 

50. Menambah 

data jadwal 

pembesaran 

ikan lele 

Menekan 

tombol entry 

jadwal 

pembesaran, 

kemudian 

mengisi 

semua data di 

form-form 

yang muncul 

kemudian 

klik finish. 

Tampil daftar 

jadwal 

pembesaran 

ikan lele yang 

ditambahkan 

pada tabel 

data jadwal 

pembesaran. 

Tampil daftar 

jadwal 

pembesaran 

ikan lele yang 

ditambahkan 

pada tabel 

data jadwal 

pembesaran. 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Lampiran  50 

51. Menambah 

data peralatan 

yang akan 

dipakai dalam 

penjadwalan 

Menekan 

tombol 

tambah 

peralatan, 

kemudian 

muncul form 

peralatan 

yang 

digunakan. 

Pilih 

peralatan 

yang akan 

digunakan 

kemudian 

klik tombol 

save. 

Tampil daftar 

peralatan 

yang 

digunakan 

dalam 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel 

peralatan 

yang dipakai. 

Tampil daftar 

peralatan 

yang 

digunakan 

dalam 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel 

peralatan 

yang dipakai. 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Gambar 4.51 

52. Menentukan 

kegiatan 

utama yang 

digunakan 

Menekan 

tombol 

proses jadwal 

kegiatan. 

Tampil daftar 

kegiatan 

utama yang 

digunakan 

dalam 

Tampil daftar 

kegiatan 

utama yang 

digunakan 

dalam 

Sukses Tampil daftar 

kegiatan utama 

seperti pada 

Gambar 4.52 
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dalam 

penjadwalan. 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel kegiatan 

utama yang 

digunakan. 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel kegiatan 

utama yang 

digunakan. 

53. Menentukan 

kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan 

dalam 

penjadwalan. 

Menekan 

tombol 

proses jadwal 

kegiatan. 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan 

dalam 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan. 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan 

dalam 

pembesaran 

ikan lele pada 

tabel kegiatan 

tambahan 

yang 

digunakan. 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Gambar 4.53 

54. Menentukan 

penggunaan 

pakan per 

minggu 

Menekan 

tombol 

proses 

penerapan 

jadwal 

Tampil daftar 

penggunaan 

pakan per 

minggu 

berdasarkan 

data yang 

telah 

dimasukkan 

pengguna 

pada tabel 

penggunaan 

pakan per 

minggu. 

Tampil daftar 

penggunaan 

pakan per 

minggu 

berdasarkan 

data yang 

telah 

dimasukkan 

pengguna 

pada tabel 

penggunaan 

pakan per 

minggu. 

Sukses Tampil 

notifikasi 

seperti pada 

Gambar 4.55 

55. Menentukan 

penggunaan 

multivitamin 

pakan tiap 

minggu 

Menekan 

tombol 

proses 

penerapan 

jadwal 

Tampil daftar 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

berdasarkan 

data yang 

telah 

dimasukkan 

pengguna 

pada tabel 

penggunaan 

multivitamin 

pakan. 

Tampil daftar 

penggunaan 

multivitamin 

pakan 

berdasarkan 

data yang 

telah 

dimasukkan 

pengguna 

pada tabel 

penggunaan 

multivitamin 

pakan. 

Sukses Tampil daftar 

penggunaan 

multivitamin 

pakan seperti 

pada Gambar 

4.56 

56. Menentukan 

jadwal 

Menekan 

tombol 

proses 

Tampil daftar 

kegiatan 

utama beserta 

Tampil daftar 

kegiatan 

utama beserta 

Sukses Tampil jadwal 

kegiatan utama 
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kegiatan 

utama 

penerapan 

jadwal 

tanggal 

kegiatan 

dilakukan 

pada tabel 

jadwal 

kegiatan 

utama. 

tanggal 

kegiatan 

dilakukan 

pada tabel 

jadwal 

kegiatan 

utama. 

seperti pada 

Gambar 4.57 

57. Menentukan 

jadwal 

kegiatan 

tambahan 

Menekan 

tombol 

proses 

penerapan 

jadwal 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

beserta 

tanggal 

kegiatan 

dilakukan 

pada tabel 

jadwal 

kegiatan 

tambahan. 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

beserta 

tanggal 

kegiatan 

dilakukan 

pada tabel 

jadwal 

kegiatan 

tambahan. 

Sukses Tampil jadwal 

kegiatan 

tambahan 

seperti pada 

Gambar 4.58 

58. Menentukan 

pakan yang 

digunakan 

dalam 

pembesaran 

ikan lele 

Menekan 

tombol entry 

data pakan 

kemudian 

muncul form 

pilih pakan. 

Isi data di 

form tersebut 

kemudian 

klik tombol 

save. 

Tampil daftar 

pakan yang 

digunakan 

berdasarkan 

ukuran pakan 

yang 

digunakan 

dalam 

penjadwalan 

di tabel biaya 

pakan. 

Tampil daftar 

pakan yang 

digunakan 

berdasarkan 

ukuran pakan 

yang 

digunakan 

dalam 

penjadwalan 

di tabel biaya 

pakan. 

Sukses Tampil daftar 

pakan seperti 

pada Gambar 

4.60 

59. Mengganti 

data pakan 

yang 

digunakan 

Menekan 

tombol pilih 

pakan 

kemudian 

muncul form 

pilih pakan. 

Isi data di 

form tersebut 

kemudian 

klik tombol 

save. 

Muncul 

pesan bahwa 

data berhasil 

diubah.  

Tampil daftar 

pakan yang 

telah diganti. 

Muncul 

pesan bahwa 

data berhasil 

diubah.  

Tampil daftar 

pakan yang 

telah diganti. 

Sukses Tampil jadwal 

kegiatan utama 

seperti pada 

Lampiran 51 
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60. Menghitung 

biaya 

multivitamin 

Menekan 

tombol 

hitung biaya 

multivitamin. 

Tampil daftar 

multivitamin 

yang 

digunakan 

selama 

pembesaran 

ikan lele di 

tabel biaya 

multivitamin. 

Tampil daftar 

kegiatan 

tambahan 

beserta 

tanggal 

kegiatan 

dilakukan 

pada tabel 

jadwal 

kegiatan 

tambahan. 

Sukses Tampil daftar 

multivitamin 

yang digunakan 

seperti pada 

Gambar 4.61 

61 Menampilkan 

laporan 

informasi 

umum 

Menekan 

tombol 

informasi 

umum di 

kolom cetak 

pada tabel 

data jadwal 

pembesaran 

Menampilkan 

laporan 

informasi 

umum dalam 

file pdf. 

Menampilkan 

laporan 

informasi 

umum dalam 

file pdf. 

Sukses Tampil 

Laporan 

Informasi 

Umum seperti 

pada Gambar 

4.62 

62 Menampilkan 

laporan 

jadwal 

kegiatan 

Menekan 

tombol 

jadwal 

kegiatan di 

kolom cetak 

pada tabel 

data jadwal 

pembesaran 

Menampilkan 

laporan 

jadwal 

kegiatan 

dalam file 

pdf. 

Menampilkan 

laporan 

jadwal 

kegiatan 

dalam file 

pdf. 

Sukses Tampil 

Laporan Jadwal 

Kegiatan 

Pembesaran 

Ikan Lele 

seperti pada 

Gambar 4.63 

63 Menampilkan 

laporan pakan 

dan 

multivitamin 

pakan per 

minggu 

Menekan 

tombol pakan 

dan 

multivitamin 

di kolom 

cetak pada 

tabel data 

jadwal 

pembesaran 

Menampilkan 

laporan 

pakan dan 

multivitamin 

pakan per 

minggu 

dalam file 

pdf. 

Menampilkan 

laporan 

pakan dan 

multivitamin 

pakan per 

minggu 

dalam file 

pdf. 

Sukses Tampil 

Laporan Pakan 

dan 

Multivitamin 

per minggu 

seperti pada 

Gambar 4.64 

64 Menampilkan 

laporan biaya 

pembesaran 

ikan lele 

Menekan 

tombol biaya 

pembesaran 

di kolom 

cetak pada 

tabel data 

jadwal 

pembesaran 

Menampilkan 

laporan biaya 

pembesaran 

dalam file 

pdf. 

Menampilkan 

laporan biaya 

pembesaran 

dalam file 

pdf. 

Sukses Tampil 

Laporan Biaya 

Pembesaran 

Ikan Lele 

seperti pada 

Lampiran 

Gambar 4.65 

dan Gambar 

4.66 
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4.2.2 Uji Coba Perhitungan 

Uji coba perhitungan pada aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele akan membandingkan perhitungan-perhitungan yang ada di 

proses penjadwalan dan perhitungan biaya dengan menggunakan aplikasi dan 

dengan perhitungan manual menggunakan microsoft excel. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui hasil perhitungan menggunakan aplikasi apakah 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat 

menggantikan proses manual yang terbukti cukup menyita waktu. Terdapat dua 

perhitungan yang akan dibandingkan pada evaluasi perhitungan ini yaitu, 

perhitungan pakan per minggu dan perhitungan multivitamin pakan. 

A. Perhitungan Pakan per Minggu 

Pada tahap ini dijelaskan hasil perhitungan pakan per minggu secara 

manual dan aplikasi. Pada Gambar 4.66 ditampilkan hasil perhitungan pakan per 

minggu menggunakan microsoft excel. Pada tahap ini jumlah pakan akan dihitung 

setiap minggunya berdasarkan ukuran pakan yang digunakan.  

Pada Gambar 4.67 ditampilkan hasil perhitungan pakan per minggu 

menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

Hasil dari perhitungan pakan per minggu sesuai dengan perhitungan manual 

menggunakan microsoft excel yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Hal ini 

membuktikan bahwa aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan 

lele memiliki ketepatan mencapai 99% dalam menghitung pakan per minggu. 

Aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele belum dapat 

memiliki ketepatan mencapai 100% karena pembulatan angka dalam aplikasi 

berbeda dengan pembulatan angka di perhitungan manual. 
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Gambar 4.67. Perhitungan Manual Pakan per Minggu 

 

Gambar 4.68. Perhitungan Pakan per Minggu Menggunakan Aplikasi 

B. Perhitungan Multivitamin Pakan 

Pada tahap ini dijelaskan hasil perhitungan multivitamin pakan secara 

manual dan aplikasi. Pada Gambar 4.68 ditampilkan hasil perhitungan multivitamin 

pakan menggunakan microsoft excel. Pada tahap ini jumlah multivitamin pakan 

akan dihitung setiap minggunya berdasarkan ukuran pakan yang digunakan dalam 

minggu tersebut.  

Pada Gambar 4.69 ditampilkan hasil perhitungan multivitamin pakan 

menggunakan aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

Hasil dari perhitungan multivitamin pakan sesuai dengan perhitungan manual 
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menggunakan microsoft excel yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Hal ini 

membuktikan bahwa aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan 

lele memiliki ketepatan mencapai 100% dalam menghitung jumlah multivitamin 

pakan.  

 

Gambar 4.69. Perhitungan Manual Multivitamin Pakan 

 

Gambar 4.70. Perhitungan Multivitamin Pakan Menggunakan Aplikasi 
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4.2.3 Uji Coba Pengguna 

 Uji coba pengguna merupakan tahapan testing untuk mengetahui apakah 

aplikasi yang telah dibuat telah memenuhi kriteria dari pengguna baik dari segi 

tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi, dan output yang 

dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Uji coba pengguna dilakukan 

dengan menyebar kuesioner ke dua pengguna aplikasi, yaitu admin dan peserta 

pelatihan. Hasil dari uji coba pengguna yang telah dilakukan pada aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele adalah aplikasi 

dinyatakan baik dan diharapkan dapat menggantikan sistem yang lama untuk 

melakukan proses penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele. 

4.2.4. Evaluasi 

Berdasarkan dari hasil uji coba aplikasi, uji coba perhitungan dan uji coba 

pengguna yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Rancang Bangun 

Aplikasi Penjadwalan dan Perhitungan Biaya Pembesaran Ikan Lele Sistem Boster 

pada Farm Fish Boster Centre dapat melakukan proses penjadwalan dan 

perhitungan biaya dan aplikasi dapat menghasilkan laporan-laporan yang sesuai 

dengan kebutuhan dari pengguna-pengguna yang ada di dalam aplikasi. 
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   BAB V 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil implementasi aplikasi 

penjadwalan dan perhitungan biaya pembesaran ikan lele sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang telah dibuat dapat melakukan proses penjadwalan dan 

perhitungan biaya pembesaran ikan lele sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Aplikasi juga dapat mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan pengguna 

seperti laporan jadwal kegiatan, laporan pakan dan multivitamin, laporan biaya 

variabel dan laporan biaya tetap. 

2. Dari hasil uji coba aplikasi maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat 

telah mengikuti standar dari sistem boster dan hasil dari aplikasi mempunyai 

persentase ketepatan mencapai 99% sehingga dapat digunakan sebagai 

pengganti sistem yang lama. Aplikasi penjadwalan dan perhitungan biaya 

pembesaran ikan lele belum dapat memiliki ketepatan mencapai 100% karena 

pembulatan angka dalam aplikasi berbeda dengan pembulatan angka di 

perhitungan manual pada proses perhitungan pakan per minggu. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penjelasan tentang aplikasi penjadwalan dan perhitungan 

biaya pembesaran ikan lele sistem boster pada Farm Fish Boster Centre yang telah 

dibuat, dapat diberikan saran untuk mengembangkan aplikasi ini yaitu ditambahkan 

kegiatan greading agar aplikasi semakin valid. 
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