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ABSTRAKSI 

Teknologi saat ini telah berkembang dengan cepat dan memberikan pengaruh yang 

sangat besar bagi dunia teknologi informasi. Munculnya berbagai jenis aplikasi yang mampu 

memberikan kemudahan dan manfaat dalam aktivitas kehidupan manusia. Informasi pertanian 

merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses produksi usaha tani. Pemberdayaan 

pertanian selama ini, umumnya belum secara nyata memberdayakan petani. Selama ini petani 

masih belum mendapatkan informasinya dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang dan membuat aplikasi panduan budidaya tanaman sayuran berbasis android. 

Aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para petani sebagai media informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian maka dengan demikian 

kesejahteraan hidup masyarakat petani akan semakin baik. Aplikasi Panduan Budidaya 

Tanaman Sayuran Berbasis Android ini berisi tentang informasi budidaya tanaman sayuran, 

dimulai dari tahap pengelolaan  tanah, pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, hama 

dan penyakit, serta tahap pemanenan. Informasi hama dan penyakit yang menyerang tanaman 

sayuran beserta cara penanggulangannya. Terdapat menu update data yang dapat digunakan 

oleh user untuk mengupdate data terbaru dari dinas pertanian. Selain itu terdapat menu forum 

diskusi antara user dengan dinas pertanian. Kemudian Aplikasi berbasis website yang 

digunakan oleh Dinas Pertanian untuk mengupdate data tanaman sayuran, serta hama 

penyakit pada tanaman sayuran. Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian user melalui 

kuisioner yang telah diujikan pada masyarakat umum dan petani terhadap aplikasi panduan 

budidaya tanaman sayuran berbasis android didapat kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat 

membantu mengetahui lebih jauh tentang budidaya tanaman sayuran dengan baik dengan 

presentase interpretasi sebesar 88%. Sedangakan hasil kuisioner yang telah diujikan pada 

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar 

terhadap aplikasi website budidaya tanaman sayuran didapat hasil presentase interpretasi 

sebesar 80% menyatakan aplikasi website budidaya tanaman sayuran ini bermanfaat untuk 

mempermudah proses update data. 

Kata Kunci : android, budidaya sayuran, pertanian, teknologi informasi. 
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PENDAHULUAN 

Sayuran merupakan salah satu 

bahan kelengkapan makanan pokok nasi 

yang besar sekali manfaatnya. Sayuran 

sangat dibutuhkan oleh setiap orang karena 

penting bagi kesehatan manusia. AAK 

(1993), tanaman sayuran banyak sekali 

jenisnya, sehingga tidak setiap orang 

mengenalnya apalagi mengetahui cara 

penanamannya. Nainggolan (2012) 

menyatakan bahwa rendahnya penerapan 

teknologi di pada sektor pertanian akan 

berdampak pada rendahnya produktivitas 

yang dihasilkan, sementara itu pertambahan 

penduduk semakin tidak terkendali maka 

kebutuhan terhadap sektor pertanian akan 

semakin meningkat juga. Maka dalam 

rangka memenuhi kebutuhan yang semakin 

besar terhadap sektor pertanian maka 

diperlukan adanya upaya pengembangan di 

berbagai sisi yaitu, pengembangan 

teknologi dan sistem manajemen usaha tani. 

Pengembangan teknologi di sektor 

pertanian tentu akan sangat berpengaruh 

dalam proses pengembangan pertanian 

sehingga hasil yang diperoleh maksimal 

serta dapat mengantisipasi kerugian yang 

akan ditimbulkan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, 

penulis merancang dan membuat sebuah 

aplikasi panduan budidaya tanaman sayuran 

berbasis android yang dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat umumnya 

petani sayuran khususnya tentang 

berbudidaya sayuran yang baik dan benar. 

Aplikasi ini memberikan informasi tentang 

tahap berbudidaya sayuran yang benar 

dimulai dari tahap pengolahan tanah, 

pembibitan, penanaman, pemupukan, 

perawatan, hama dan penyakit, serta tahap 

pemanenan. Kemudian juga terdapat 

informasi hama dan penyakit yang 

menyerang tanaman sayuran beserta cara 

penanggulangannya. Informasi yang 

disampaikan pada aplikasi ini dilengkapi 

dengan gambar dan video. Kemudian 

aplikasi ini dilengkapi dengan menu update 

data terbaru dari dinas pertanian serta 

terdapat forum tanya jawab antara user 

dengan dinas pertanian. Aplikasi ini 

diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang tata cara berbudidaya tanaman 

sayuran yang baik dan benar. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Peneliti menggunakan telaah 

penelitian yang berasal dari skripsi 

terdahulu yang berkaitan dengan 

permasalahan pada penelitian yang berjudul 

“Aplikasi Panduan Budidaya Tanaman 

Sayuran Berbasis Android”. Telaah 

penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

perbandingan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang nantinya akan 

dirancang. Beberapa telaah penelitian 

tersebut diantaranya : 

Menurut Sumardjo, dkk (2011) 

informasi pertanian merupakan salah satu 



faktor yang penting dalam proses produksi 

usaha tani. Informasi pertanian juga 

merupakan aplikasi pengetahuan yang 

mendorong dan menciptakan peluang untuk 

pembangunan dan pengurangan 

kemiskinan. Integrasi yang efektif dalam 

sektor pertanian menuju pada pertanian 

berkelanjutan melalui penyiapan informasi 

pertanian yang tepat waktu yang relevan 

dapat memberikan informasi yang tepat 

kepada petani dalam proses pengambilan 

keputusan berusahatani untuk 

meningkatkan produktivitasnya. 

Menurut Tamba (2007), selama ini 

pemberdayaan pertanian umumnya belum 

secara nyata memberdayakan para petani. 

Selama ini petani masih belum bisa 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Salah satu strategi pemberdayaan adalah 

bagaimana membuat petani mampu 

memperbaiki kehidupannya sendiri dalam 

arti tahu, termotivasi, dan mampu 

mengembangkan usaha taninya dengan 

mencari dan memanfaatkan informasi 

pertanian yang tersedia. Pemerintah 

berkewajiban memberikan pelayanan 

informasi pertanian bagi para petani 

sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 

No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem 

Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 

Kehutanan. 

 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian SDLC (System Development  Life  

Cycle). SDLC merupakan sebuah siklus 

hidup pengembangan perangkat lunak yang 

terdiri dari beberapa tahapan-tahapan 

penting dalam membangun perangkat lunak 

yang dilihat dari segi pengembangannya. 

Berikut proses tahapan penilitian ini yang 

digambarkan dalam flowchart pada Gambar 

1. 

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah Aplikasi Panduan 

Budidaya Tanaman Sayuran Berbasis 

Android yang berisi tentang informasi 

budidaya tanaman sayuran, dimulai dari 

tahap pengelolaan tanah, pembibitan, 

penanaman, pemupukan, perawatan, hama 

dan penyakit, serta tahap pemanenan. 

Informasi hama dan penyakit yang 



menyerang tanaman sayuran beserta cara 

penanggulangannya. Terdapat menu update 

data yang digunakan oleh user untuk 

mengupdate data terbaru dari dinas 

pertanian. Kemudian terdapat menu forum 

diskusi antara user dengan dinas pertanian. 

Selanjutnya terdapat aplikasi berbasis 

website yang digunakan oleh dinas 

pertanian untuk mengupdate data tanaman 

sayuran, serta hama penyakit pada tanaman 

sayuran. 

 

1. Halaman Splash Screen 

Halaman splash screen akan muncul 

ketika aplikasi pertama kali dijalankan 

sebelum masuk ke menu utama. Splash 

screen pada aplikasi ini berupa background 

yang bertuliskan nama aplikasi Panduan 

Budidaya Tanaman Sayuran. 

 

Gambar 2 Halaman Splash Screen 

 

2. Halaman Menu Utama 

Halaman ini akan muncul setelah 

proses splash screen selesai. Pada menu 

utama terdiri dari enam menu yaitu menu 

jenis sayuran, menu hama dan penyakit, 

menu update, menu forum diskusi, menu 

about, dan tombol exit. 

 

Gambar 3 Halaman Menu Utama 

 

3. Halaman Menu Jenis Sayuran 

Halaman ini berisi tentang jenis-

jenis sayuran yang terdapat di dalam 

aplikasi panduan budidaya sayuran ini. 

Pada menu jenis sayuran terdapat dua 

tampilan yaitu tampilan menu grid dan 

tampilan menu single. Tampilan menu grid,  

jenis sayuran akan ditampilkan keseluruhan 

dalam bentuk grid. Sedangkan tampilan 

menu single jenis sayuran akan ditampilkan 

satu persatu, untuk memilih jenis sayuran 

user harus mengklik tombol next atau back. 

  

Gambar 4 Tampilan Jenis Sayuran Grid 

dan Single 



4. Halaman Menu Tahap Panduan 

Halaman menu tahap panduan 

ditampilkan dalam bentuk listview. Menu 

tahap panduan dimulai dari tahap 

pengelolaan tanah, pembibitan, penanaman, 

pemupukan, perawatan, hama dan penyakit, 

kemudian diakhiri dengan tahap 

pemanenan.  

 

Gambar 5 Tampilan Tahap Panduan 

Budidaya Sayuran 

 

5. Halaman Deskripsi Tahap Panduan 

Halaman ini merupakan isi deskripsi 

dari masing-masing tahap panduan 

budidaya tanaman sayuran yang 

ditampilkan dalam textview serta dilengkapi 

dengan gambar dan video. Untuk melihat 

video user harus mengklik button play 

video. 

  

Gambar 6 Tampilan Tahap Pengelolaan 

Tanah dan Tahap Pembibitan 

 

6. Halaman Play Video 

Halaman ini akan muncul ketika 

user mengklik button play video. Untuk 

dapat melihat video user terlebih dahulu 

harus terkoneksi pada jaringan internet. 

  

Gambar 7 Tampilan Play Video 

 

7. Halaman Menu Hama dan Penyakit 

Halaman ini berisi tentang jenis-

jenis hama dan penyakit yang menyerang 

tanaman sayuran. Tampilan pada menu ini 

berbentuk swipe tab, untuk melihat 

informasi jenis penyakit user hanya perlu 

menggeser layar ke samping kanan begitu 

juga sebaliknya. 



 

Gambar 8 Tampilan Menu Hama dan 

Penyakit 

 

8. Halaman Menu Update 

Menu ini merupakan menu untuk 

mengupdate data jenis sayuran dan data 

hama penyakit pada tanaman sayuran. 

Untuk bisa update data user harus 

terkoneksi dengan jaringan internet. 

Apabila tidak terkoneksi internet maka akan 

muncul alert “Tidak Koneksi Internet”. 

  

Gambar 9 Tampilan Update Data 

 

9. Halaman Menu Forum Diskusi 

Halaman ini merupakan halaman 

forum diskusi tanya jawab antara user 

dengan dinas pertanian. Untuk bisa 

membuka forum diskusi user harus 

terkoneksi dengan jaringan internet terlebih 

dahulu. 

  

Gambar 10 Tampilan Forum Diskusi 

 

10. Halaman Menu Login 

Halaman login akan muncul ketika 

website diakses sebelum masuk ke menu 

administrator. Menu login ini berisi 

username dan password untuk login ke 

menu administrator. 

 

Gambar 11 Tampilan Menu Login 

 

11. Halaman Administrator 

Halaman administrator akan 

muncul ketika proses login telah selesai 

dilakukan. Pada halaman administrator 

terdapat 6 menu utama, yaiutu menu data 

sayuran, tambah data sayuran, data hama, 

tambah data hama, data penyakit, serta 

tambah data penyakit. 



 

Gambar 12 Tampilan Menu Administrator 

 

12. Halaman Data Jenis Sayuran 

Halaman ini menampilkan 

manajemen data jenis sayuran yang 

berfungsi untuk proses detail, edit, dan 

delete data sayuran. 

 

Gambar 13 Tampilan Menu Data Jenis 

Sayuran 

 

13. Halaman Tambah Data 

Halaman ini menampilkan 

manajemen data sayuran yang berfungsi 

untuk menambah data. 

 

Gambar 14 Tampilan Tambah Data 

Sayuran 

 

14. Halaman Detail Data 

Halaman ini menampilkan data 

mendetail dari data sayuran. 

 

Gambar 15 Tampilan Detail Data Sayuran 

 

15. Halaman Edit Data 

Halaman ini merupakan tampilan 

halaman edit data dari data sayuran, data 

hama, dan data penyakit. 



 

Gambar 16 Tampilan Edit Data Sayuran 

 

16. Halaman Forum Diskusi 

Halaman ini merupakan halaman 

forum diskusi antara user dengan dinas 

pertanian. Pada halaman ini terdapat 

informasi judul topik, jumlah replay, dan 

informasi tanggal posting user. Kemudian 

terdapat menu untuk membuat topik diskusi 

baru. 

 

Gambar 17 Tampilan Forum Diskusi 

 

17. Halaman Membuat Topik Diskusi 

Halaman ini merupakan halaman 

untuk membuat topik diskusi baru. 

 

Gambar 18 Tampilan Membuat Topik 

Diskusi 

18. Halaman Lihat Topik Diskusi 

Halaman ini merupakan halaman 

untuk melihat topik diskusi yang sedang 

didiskusikan. 

 

Gambar 19 Tampilan Lihat Topik Diskusi 

 

19. Halaman Relpy Topik  

Halaman ini merupakan halaman 

untuk menjawab atau memposting jawaban 

user.  

 

Gambar 20 Tampilan Reply Topik  

 

PENGUJIAN 

Pengujian sistem dilakukan setelah 

sistem selesai dibuat. Pengujian sistem 

dilakukan dengan dua cara yaitu pengujian 

langsung terhadap sistem ini sendiri (black-

box) dan pengujian dalam bentuk kuisioner.  

1. Pengujian Aplikasi 



Pengujian terhadap aplikasi 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

aplikasi ini dapat berjalan dengan baik atau 

tidak sebelum dilakukan penilaian oleh 

responden. Pada tahap pengujian aplikasi 

ini peneliti menggunakan metode black-

box. Perangkat yang digunakan oleh 

peneliti yaitu Handphone Samsung Galaxy 

GT-S7270 Versi Android 4.2.2. Berikut 

tabel hasil pengujian menggunakan metode 

black-box pada halaman menu utama 

aplikasi android dan website Dinas 

Pertanian. 

Tabel 1 Hasil Uji Black-box Menu Utama 

 

Tabel 2 Hasil Uji Black-box Website Dinas 

Pertanian 

 

2. Kuisioner dan Perhitungan 

Pengujian kuisioner dilakukan untuk 

mengetahui penilaian oleh user tentang 

aplikasi Panduan Budidaya Tanaman 

Sayuran Berbasis Android. Proses 

pengujian kuisioner dilakukan dengan 

menunjukkan aplikasi kepada user secara 

langsung. Setelah mengoperasikan aplikasi, 

kemudian user memberikan penilaian 

terhadap aplikasi dalam bentuk kuisioner.  

Pengujian kuisioner yang dilakukan 

pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, 

Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten 

Karanganyar adalah pengujian pada website 

admin yang nantinya digunakan oleh dinas 

pertanian untuk mengupdate data. 

Sedangkan pengujian kuisioner yang 

dilakukan pada masyarakat umum dan 

petani adalah pengujian pada aplikasi 

panduan budidaya tanaman sayuaran 

berbasis android. Pengujian kuisioner ini 

dilakukan pada tanggal 5-20 Mei 2014. 

A. Responden Dinas Pertanian, 

Tanaman Pangan, Perkebunan, dan 

Kehutanan Kabupaten Karanganyar. 

Berikut hasil rekapitulasi yang 

diperoleh dari angket yang telah diisi oleh 

responden di Dinas Pertanian, Tanaman 

Pangan, Perkebunan, dan Kehutanan 

Kabupaten Karanganyar sebanyak 3 orang. 

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Kuisioner Dinas 

Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, 

dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar. 



 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 

di atas maka akan menampilkan grafik 

seperti pada Gambar 21.  

 

Gambar 21 Grafik Kuisioner Dinas 

Pertanian, Tanaman Pangan, Perkebunan, 

dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar 

Keterangan : 

P1 : Tampilan aplikasi menarik 

P2 : Aplikasi mudah untuk dioperasikan 

P3 : Informasi yang tersedia sudah lengkap 

P4 : Informasi mudah dipahami 

P5 : Kecepatan loading aplikasi cepat 

P6 : Semua fungsi berjalan dengan baik 

P7 : Aplikasi ini bermanfaat untuk 

mempermudah proses update data 

P8 : Aplikasi dapat membantu mengetahui 

lebih jauh tentang budidaya sayuran dengan 

baik 

P9 : Aplikasi membuat anda tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang aplikasi ini 

P10 : Aplikasi ini berjalan lancer 

 

B. Responden Masyarakat Umum dan 

Petani 

Berikut hasil rekapitulasi yang 

diperoleh dari angket yang telah diisi oleh 

masyarakat umum dan petani sebanyak 10 

orang. 

Tabel 4 Hasil Rekapitulasi Kuisioner 

Masyarakat Umum dan Petani  

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi tabel 

di atas maka akan menampilkan grafik 

seperti pada Gambar 22. 

 

Gambar 22 Grafik Kuisioner Masyarakat 

Umum dan Petani 

Keterangan : 



P1 : Aplikasi berjalan dengan lancar di HP 

yang digunakan 

P2 : Aplikasi mudah untuk dioperasikan 

P3 : Tampilan aplikasi menarik 

P4 : Informasi yang tersedia sudah lengkap 

P5 : Informasi mudah dipahami 

P6 : Proses update data berjalan dengan 

lancar 

P7 : Aplikasi dapat membantu mengetahui 

lebih jauh tentang budidaya sayuran dengan 

baik 

P8 : Aplikasi membuat anda tertarik untuk 

mengetahui lebih jauh tentang budidaya 

sayuran 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh pada 

penelitian ini yaitu : 

1. Telah  dibuatnya Aplikasi Panduan 

Budidaya Tanaman Sayuran Berbasis 

Android dengan baik, dimulai dari 

tahap pengelolaan  tanah, pembibitan, 

penanaman, pemupukan, perawatan, 

hama dan penyakit, serta tahap 

pemanenan. Informasi hama dan 

penyakit yang menyerang tanaman 

sayuran beserta cara 

penanggulangannya. Terdapat menu 

update data yang dapat digunakan oleh 

user untuk mengupdate data terbaru 

dari dinas pertanian. Kemudian terdapat 

menu forum diskusi antara user dengan 

dinas pertanian. 

2. Telah  dibuatnya Aplikasi  untuk 

mengupdate data-data sayuran berbasis 

website yang digunakan oleh Dinas 

Pertanian untuk mengupdate data 

tanaman sayuran, serta hama penyakit 

pada tanaman sayuran. 

3. Hasil yang diperoleh berdasarkan 

penilaian user melalui kuisioner yang 

telah diujikan pada masyarakat umum 

dan petani terhadap aplikasi kesimpulan 

bahwa aplikasi ini dapat membantu 

mengetahui lebih jauh tentang budidaya 

tanaman sayuran dengan baik dengan 

presentase interpretasi sebesar 88%. 

Sedangkan hasil kuisioner yang telah 

diujikan pada Dinas Pertanian, 

Tanaman Pangan, Perkebunan, dan 

Kehutanan Kabupaten Karanganyar 

terhadap aplikasi website budidaya 

tanaman sayuran didapatkan hasil 

presentase interpretasi sebesar 80% 

menyatakan aplikasi website budidaya 

sayuran ini bermanfaat untuk 

mempermudah proses update data. 

4. Penggunaan aplikasi ini membutuhkan 

koneksi internet untuk mengupdate 

data, memutar video, dan membuka 

forum diskusi sehingga handphone user 

harus dilengkapi GPRS (General 

Packet Radio Server).
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