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Abstrak
Tujuan dari Paper ini adalah Membuat program aplikasi yang berhubungan dengan teknik budidaya

tanaman melon dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Visual Basic 6.0.
Metode yang digunakan pada Paper ini adalah metode prototyping yaitu proses yang digunakan untuk

membantu pengembang perangkat lunak dalam membentuk model dari perangkat lunak yang harus dibuat.
Dalam metode ini terdiri dari tiga tahap yaitu, pengumpulan kebutuhan, konstruksi prototype, dan evaluasi
prototype.

Hasil dan pembahasan dengan metode yang digunakan pada Paper ini adalah sebagai berikut. Pada
Desain dan Implementasi Sistem Informasi Teknik Budidaya Melon penulis membuat alur desain menggunakan
Context Diagram, Data Flow Digram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Flowchart dan diaplikasikan
ke dalam program menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.

Simpulan yang dapat diperoleh dari paper ini adalah diperlukan Sistem Informasi teknik Budidaya
Tanaman Melon untuk mempermudah dan mempercepat kinerja dalam proses perawatan dan pemeliharaan pada
tanaman yang di spesifikasikan pada tanaman melon.

Adapun saran – saran yang dapat dikemukakan untuk membantu kesempurnaan paper ini adalah
diharapkan adanya pengembangan cara perawatan dan pemeliharaan pada tanaman melon dari sistem informasi
yang ada. Pengembangan tersebut bisa berupa pengembangan cara perawatan dan pemeliharaan melon dengan
jenis – jenis melon yang lebih spesifik, membedakan perlakuan terhadap tanaman melon terkait adanya hama
dan penyakit.

Kata kunci : sistem informasi, budidaya, prototyping, DFD, ERD, flowchart

1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang

Era globalisasi dan kemajuan
teknologi memberikan warna tersendiri
dalam wadah dunia saat ini. Dapat di ambil
contoh perkembangan teknologi informasi
yang semakin canggih saat ini sangat
berpengaruh bagi kehidupan masyarakat
karena banyak dari mereka yang mengganti
pekerjaan yang dilakukan secara manual
dengan sistem komputer.

Demikian juga yang terjadi dalam
dunia pertanian. Kebutuhan akan hasil
pertanian saat ini semakin meningkat. Maka
dalam dunia pertanian juga membutuhkan
komputerisasi dalam mengembangkan usaha
pertanian. Dengan adanya komputerisasi
para petani akan dengan mudah mengetahui
teknik budidaya yang sesuai terhadap
konsentrasi tanaman mereka dengan cepat,
tepat dan lebih efisien. Sehingga dengan
adanya informasi yang terkomputerisasi
untuk petani, mereka akan dapat
meningkatkan mutu dari hasil pertanian. Jika
mutu dari hasil pertanian mereka meningkat
maka dengan sendirinya penghasilan petani
pun akan semakin baik, dan dapat
meminimalisasi kerugian dalam usaha
pertanian.

Program studi Produksi Tanaman
Hortikultura berorientasi pada bidang
pertanian tanaman semusim. Pada Program
studi Produksi Tanaman Hortikultura,
mahasiswa di bekali modul manual (BKPM)
untuk melakukan aktivitas praktikum di
lapang. Dalam praktikum budidaya tanaman
ada banyak factor yang mempengaruhi
pertumbuhan tanaman yang dihadapi
mahasiswa, yaitu hama, penyakit, pengairan,
pemupukan dan lain-lain yang sering
muncul dengan berbagai macam kondisi.
Sehingga untuk menangani masalah ini
mahasiswa perlu berkonsultasi dengan dosen
Pembina. Dengan kata lain dalam hal ini
mahasiswa masih bergantung pada dosen
pembina untuk permasalahan yang sedang
mereka hadapi.

Oleh sebab itu penulis mencoba
untuk membuat Desain dan Implementasi
Sistem Informasi Teknik Budidaya Tanaman
yang di spesifikkan pada tanaman Melon
yang mudah di operasikan menggunakan
Microsoft Visual Visual Basic 6.0 untuk
mempermudah mahasiswa mendapatkan
solusi dari permasalahan yang sedang
mereka hadapi tanpa bergantung pada dosen
dan memperlancar dalam hal pencarian data
tanaman melon, ketentuan pemeliharaan dan
perawatan secara cepat dan efisien, serta
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membantu mahasiswa untuk meningkatkan
hasil budidaya tanaman mereka.

1.2 Perumusan Masalah
Penelitian ini ditujukan untuk

membuat suatu program aplikasi
terkomputerisasi yang mudah dioperasikan
guna mempermudah pengguna untuk
melakukan budidaya tanaman melon
sehingga dapat melakukan perawatan dan
pemeliharaan terhadap tanaman melon
tersebut.

1.3 Tujuan
Tujuan dari kegiatan PAPER ini adalah:

Membuat program aplikasi
budidaya tanaman melon dengan
menggunakan bahasa pemrograman
Microsoft Visual Visual Basic 6.0.

1.4 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam Paper ini

adalah sebagai berikut:
1. Desain dan Implementasi Sistem

Informasi Teknik Budidaya Tanaman
Melon pada Program Studi Produksi
Tanaman Hortikultura.

2. Desain dan Implementasi Sistem
Informasi Teknik Budidaya Melon ini
dirancang hanya pada perawatan dan
pemeliharaan tanaman melon pada
musim bukan penghujan.

3. Studi kasus Paper yang berjudul Sistem
Informasi Teknik Budidaya Melon ini
adalah budidaya melon yang di lakukan
di lapang.

4. Sistem Informasi Teknik Budidaya
Melon ini mencangkup pemeliharaan
dan perawatan tanaman melon pada
umunmnya. Tidak ada varietas melon
yang di khususkan.

5. Sistem Informasi Teknik Budidaya
Melon ini berbasis data. Data-data yang
diinformasikan dapat berupa data
identitas pupuk, hama, penyakit, data
interval pengairan, data dosis
penggunaan pupuk, pestisida pada
tanaman melon sesuai dengan usia
tanaman melon itu sendiri.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah sekumpulan
hardware, software, brainware, prosedur atau
aturan yang diorganisasikan secara integral
untuk mengolah data menjadi informasi
yang bermanfaat untuk memecahkan

masalah dan pengambilan keputusan. Satu
kesatuan data olahan yang terintegrasi dan
saling melengkapi yang menghasilkan
output baik dalam bentuk gambar, suara
maupun tulisan (Kumorotomo, 1994).
Sistem Informasi adalah aplikasi komputer
untuk mendukung operasi dari suatu
organisasi: operasi, instalasi, dan perawatan
komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem
Informasi Manajemen adalah kunci dari
bidang yang menekankan finansial dan
personal manajemen (Kurniawan, 2002).

2.2 Desain
Desain sistem dapat didefinisakan sebagai
penggambaran, perencanaan dan pembuatan
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen
yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang
utuh dan berfungsi (Hartono, 1989).

2.3 Melon
Melon (Cucumis melo L) merupakan
tanaman semusim yang tumbuh menjalar
mirip tanaman ketimun. Namun dalam
budidaya, tanaman melon dapat dirambatkan
pada turus bambu. Dari ketiak daun muncul
tunas-tunas baru yang apabila di biarkan
akan membentuk banyak cabang. Untuk itu
tunas – tunas yang muncul pada urutan
tertentu dirempel (tunas ke-1 sampai ke-8)
dan tunas ke-15 ke atas. Buah melon pada
umumnya berbentuk bulat dengan jala – jala
(net) tampak jelas pada permukaan kulit
buah melon akan tetapi ada beberapa
varietas yang tidak membentuk net pada
permukaan kulitnya, seperti jenis Silver
Light, Sun Lady, Snow Charm, dan lain –
lain.
Daya adaptasi melon luas, sehingga dapat
tumbuh pada berbagai jenis tanah asalkan
banyak mengandung bahan organik dan
memiliki pH tanah mendekati netral.
Keasaman (pH) tanah optimal bagi tanaman
melon berkisar 6,0 - 6,8. Sistem
pembuangan air harus lancar sehingga tidak
ada air yang tergenang. Waktu tanam yang
paling ideal adalah pada musim kemarau,
namun masih dapat tumbuh dan berbuah
besar pada musim penghujan walaupun
banyak kendalanya seperti serangan
berbagai penyakit yang disebabkan oleh
cendawan.
Lamanya penyinaran dan besarnya intensitas
cahaya sangat berperan dalam proses
fotosintesis. Pada periode pemasakan buah,
sinar matahari sangat membantu dalam
proses pembentukan kandungan gula
sehingga buah melon terasa lebih manis. Di



samping itu, sinar matahari dapat
mengurangi penyebaran pathogen yang
timbul pada udara lembab.
Untuk pemeliharaannya sendiri tanaman
melon memerlukan aplikasi pemupukan
susulan. Tujuan pemupukan susulan itu
sendiri pada tanaman melon hanya bersifat
sebagai penunjang (tambahan), karena
sebagian besar pupuk anorganik telah
diberikansebelu tanam yakni pada waktu
akan menutup bedengan dengan mulsa
plastic. Pupuk susulan yang di berika berupa
pupuk daun dan pupuk buatan seperti Urea,
ZA, dan pupuk NPK. Pupuk buatan
diberikan dalam bentuk cair, yang di berikan
melalui akar tanaman. Pupuk Urea diberikan
setelah tanaman berumur 5 hari, pupuk (ZA
+ NPK) diberikan pada tanaman berumur 17
HST (Hari Setelah Tanam) dan 50 HST.
Pupuk daun mulai diberikan pada tanaman
berumur 7 HST dengan interval 7-15 hari
sekali.
Sedangkan hama dan penyakit yang biasa

menyerang tanaman melon ini yaitu lalat
buah (Dacus cucurbitae), ulat daun (Palpita
sp), Thrips (Thrips tabacci),dan lain – lain,
untuk penyakitnya yaitu layu bakteri,
penyakit busuk pangkal batang (gumy stem
bligt), layu fusarrium (fusarium oxysporium)
dan lain – lain. (Samadi,1995)

3. Metode Penelitian
Metode yang akan digunakan pada Paper ini
adalah metode prototyping yaitu proses yang
digunakan untuk membantu pengembang
perangkat lunak dalam membentuk model
dari perangkat lunak yang harus dibuat.
Menurut Roger S. Pressman, Ph. D, metode
ini memiliki beberapa tahap yaitu :

Gambar 1 .Metode Prototyping

Penjelasan tahap-tahap penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Pengumpulan Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-
data yang dibutuhkan untuk membuat
sistem, dengan cara mengobservasi atau

mewawancarai Dosen dan mahasiswa
Program Studi Produksi Tanaman
Hortikultura secara langsung, data-data
tersebut yaitu pupuk, hama, penyakit serta
pengairan tanaman melon.

b. Konstruksi Prototype
Ada dua tahap yang dilakukan pada
Kontruksi Prototype. Pada tahap pertama
penulis membuat alur desain dengan
menggunakan Context Diagram, Data Flow
Diagram (DFD), Entity Relationship
Diagram (ERD), Flowchart dengan acuan
pada tahap pengumpulan data. Dan pada
tahap kedua adalah dari data yang telah
diperoleh, diaplikasikan kedalam program
yang akan dibuat. Pembuatan program
menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0.

c. Evaluasi Prototype
Tujuan tahap ini adalah untuk mengoreksi
jika terjadi suatu kesalahan yang dilakukan
pada tahap kontruksi prototipe dan
dilakukan pengujian pada program yang
sudah jadi. Apabila dalam evaluasi terjadi
kekurangan dan kesalahan, maka desain dan
program akan diperbaiki.

3.1 Waktu dan tempat penelitian
Penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri
Jember pada bulan November tahun 2007
sampai dengan bulan Januari tahun 2008.

3.2 Alat dan Bahan
Alat dan bahan penelitian yang digunakan
pada PAPER ini adalah;

Bahan
Bahan yang digunakan untuk pembuatan
program aplikasi ini didasarkan pada data-
data yang diperoleh dari hasil penelitian
yang dilakukan di Politeknik Negeri Jember.

Alat
a. Perangkat keras yang digunakan dalam
pembuatan sistem informasi Teknik
Budidaya Tanaman Melon adalah adalah
satu unit komputer dengan spesifikasi
sebagai berikut :
1. Processor Intel Ceoleron 2.40 GHz.
2. RAM 512 MB.
3. Motherboard Ashrock.
4. Monitor Orion TopSync 770S.
5. Hardisk 40 GB
6. EPSON C58
7. Mouse Phoenix dan Keyboard Logitech
9. CD-RW.



b. Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam
pembuatan sistem informasi Teknik
Budidaya Tanaman Melon antara lain:
1. Sistem Operasi Windows XP.
2. Microsoft Word 2007 sebagai aplikasi

pengolah kata.
3. Microsoft Visual Basic 6.0 sebagai

perangkat lunak aplikasi.
4. Power Designer 6 32-bit sebagai

software desain sistem.
5. Microsoft Access sebagai aplikasi

pengolah database.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Gambaran Sistem Informasi
Teknik Budidaya Melon

Context Diagram

Gambar 3 Context Diagram

Dosen memberikan data – data
seperti data pupuk, data hama penyakit, data
pestisida dan data pengairan tanaman melon.

Mahasiswa memasukkan data
keadaan tanaman mereka yang pada saat –
saat tertentu. Apabila mahasiswa
memasukkan data usia tanaman maka
mahasiswa akan mendapatkan petunjuk
pemeliharaan, apabila mahasiswa
memasukkan data hama penyakit yang
diderita oleh tanaman melon tersebut maka
mahasiswa mendapat petunjuk perawatan,
sedangkan apabila mahasiswa memasukkan

kondisi tanaman mereka, maka mahasiswa
akan mendapatkan petunjuk interval
pengairan tanaman melon tersebut.

DFD level 0 Proses Sistem Informasi
Teknik Budidaya Melon

Dosen

1
Menyimpan
data pupuk

3
Menyimpan
data hama &

penyakit

5
Menyimpan
data obat
hama &
penyakit

6
Menyimpan

data
pengairan

2
Pemeliharaan

4
Perawatan

7
Pengairan

Mahasiswa

Data pupuk

Data hama & Penyakit

Data obat hama & penyakit

Data pengairan

T pengairan

Petunjuk pemeliharaan

Data T Pengairan

Informasi data pengairan

Data pengairan

T Pupuk

T Hama &
Penyakit

T Obat Hama
& Penyakit

Data T Pupuk

Data Pupuk

Usia Tanaman

Data Hama & Penyakit

Data T Hama & Penyakit

Hama / penyakit yg diderita

Petunjuk perawatan

Data T Obat hama & Penyakit

Data Obat & hama penyakit

Kondisi tanaman

Interval Pengairan

Gambar 4. DFD level 0

Dalam proses pemeliharaan,
mahasiswa memasukkan permasalahan
mereka dalam bentuk usia tanaman, maka
mahasiswa akan mendapatkan petunjuk
pemeliharaan dari hasil proses pemeliharaan
yang sebelumnya telah dilakukan proses
penyimpanan data pupuk oleh dosen yang
lalu langsung di simpan pada tabel pupuk.

Pada proses perawatan , mahasiswa
memasukkan permasalahan dalam bentuk
hama atau penyakit yang menyerang
tanaman melon, maka mahasiswa akan
mendapatkan petunjuk perawatan terhadap
hama atau penyakit tersebut dimana proses
perawatan mendapatkan data dari proses
penyimpanan data hamapenyakit yang
dilakukan oleh dosen dan langsung disimpan
pada tabel hama penyakit, dan proses
perawatan juga mendapatkan data untuk
memproses masukan dari mahasiswa dari
proses peyimpanan data obat hama penyakit
yang teah dilakukan oleh dosen sebelumnya
yang lalu langsung dimasukkan pada tabel
obat hama penyakit.

Pada proses pengairan, mahasiswa
memasukkan permasalahan berupa kondisi
tanaman dan kemudian mahasiswa akan
mendapatkan petunjuk interval pengairan.
Dimana proses tersebut mendapatkan data



dari proses penyimpanan data pengairan
yang telah dilakukan oleh dosen yang
langsung disimpan pada tabel pengairan.

Entity Relationship Diagram Sistem

Gambar 5 ERD

Deskripsi :
Pada ERD di atas terdiri dari

beberapa tabel, diantaranya tabel :
mahasiswa, pupuk, pengairan, pemeliharaan,
interval pengairan, perawatan, obat hama,
hama dan penyakit. Sehingga tabel
mahasiswa dengan tabel pemeliharaan
memiliki relasi 1-M. Kemudian tabel
mahasiswa memeliki relasi 1-M dengan
tabel perawatan. Tabel mahasiswa juga
memiliki relasi 1-M dengan tabel interval
pengairan. Tabel interval pengairan
memiliki relasi M-1 dengan tabel pengairan.
Tabel pemeliharaan memiliki relasi M-1
dengan tabel pupuk. Tabel obat hama
memiliki relasi 1-M dengan tabel hama dan
penyakit.
System Flowchart Berdasar Survey

Gambar 6. Prosedur Budidaya Melon

Deskripsi :

Dosen memberikan tugas tanam
melon kepada mahasiswa, mahasiswa
melakukan tanam melon. Setelah menanam
melon mahasiswa melakukan pemeriksaan
pada tanaman melon, kemudian mahasiswa
memberikan laporan pemeriksaan kepada
dosen. Apabila mahasiswa menemukan
masalah pada tanaman melon, seperti
terserang hama atau penyakit, dosen akan
memberikan saran perawatan kepada
mahasiswa, lalu mahasiswa melakukan
perawatan sesuai saran dosen. Dan apabila
saat pemeriksaan tanaman tidak di dapat
adanya masalah, dosen akan memberikan
saran pemeliharaan seperti pemberian pupuk
pada mahasiswa.mahasiswa melakukan
pemeliharaan sesuai petunjuk dosen,
kemudian memberikan laporan hasil
pemeliharaan dan perawatan pada dosen.

5. Kesimpulan dan Saran
Dari kegiatan yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa diperlukan Sistem
Informasi teknik Budidaya Tanaman Melon
Pada Program Studi Produksi Tanaman
hortikultura untuk mempermudah dan
mempercepat kinerja mahasiswa dalam
proses perawatan dan pemeliharaan pada
tanaman yang di spesifikasikan pada
tanaman melon.

5.2. Saran
Adapun saran – saran yang dapat

dikemukakan untuk membantu
kesempurnaan program aplikasi yang telah
dibuat, antara lain :
1. Dengan adanya keterbatasan masalah

dalam penelitian, diharapkan adanya
pengembangan cara perawatan dan
pemeliharaan pada tanaman melon dari
sistem informasi yang ada.
Pengembangan tersebut bisa berupa
pengembangan cara perawatan dan
pemeliharaan melon dengan jenis –
jenis melon yang lebih spesifik,
membedakan perlakuan terhadap
tanaman melon terkait adanya hama dan
penyakit.

2. Program aplikasi ini diharapkan dapat
bersifat multi user.

3. Penerapan sistem informasi ini
diperlukan adanya pelatihan terlebih
dahulu untuk mengoperasikan program
aplikasi sistem informasi Teknik
Budidaya Melon Pada Program Studi
Produksi Tanaman Hortikultura.

NIM= NIM

NO= NO

KODE_OBAT =KODE_OBAT
KODE_HAMA =KODE_HAMA

KODE_PUPUK= KODE_PUPUK

NIM= NIM
NIM= NIM
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KODE_PUPUK C(5)
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NIM C(10)HAMA_PENYAKIT

KODE_HAMA C(10)

KODE_OBAT C(10)

NAMA_HAMA C(30)

DOSIS C(10)
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KODE_OBAT C(10)
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