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ABSTRAK
Penelitian ini membuat Aplikasi pada Sistem Informasi Harga Pangan Pokok pada Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, dimana program ini dibuat untuk membantu di dalam
mengolah data harga pangan. Dari Hasil Penelitian dan Analisa sistem yang lama masih
menggunakan pendataan secara manual dan belum terkomputerisasi dengan baik, dengan adanya
Aplikasi pada Sistem Informasi Harga Pangan Pokok Pada Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau dengan menggunakan Bahasa Pemograman Microsoft Visual Basic 6.0 sehingga
didalam melakukan pencarian data harga pangan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Hasil
yang diperoleh sesuai dengan hipotesis yaitu menghasilkan informasi yang cepat dan akurat.
Kesimpulan yang didapat dengan adanya sistem ini bahwa program yang telah dibuat memang
benar dapat teruji secara akurat dan menghasilkan informasi data yang cepat dan akurat dengan
adanya pengujian sistem secara langsung kepada pegawai beserta staf yang terkait. Saran yang
diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam upaya peningkatan didalam
mengolah data harga pangan, yaitu menjadikan program ini menjadi lebih sempurna dikarena
program yang dibuat masih mempunyai kelemahan, apabila ada yang bisa menambah
diperbolehkan untuk menjadikannya lebih sempurna..
Kata Kunci: Sistem Informasi, Online, web engineering
PENDAHULUAN
Harga pangan merupakan salah satu
indikator yang dapat menjelaskan kondisi
ketahanan pangan suatu daerah. Pemantauan
terhadap kondisi harga pangan pokok dapat
berguna untuk mengetahui berbagai hal
seperti ketersediaan pasokan permintaan,
kelancaran distribusi pangan, dampak
implementasi
kebijakan
pemerintah,
kemampuan
daya
beli
masyarakat,
kesejahteraan petani/produsen.
Menganalisis informasi harga
pangan pokok, akan dapat dirumuskan
kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi
berbagai masalah yang terkait dengan harga
dan ketahanan pangan. Pada Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau
dituntut untuk 1 (satu) minggu 1 (satu) kali
melaporkan perkembangan Harga Pangan
Pokok (HPP) pada Pemerintah Kota.
Adapun tugas pengecekan harga tersebut
dilakukan oleh petugas Kepala Cabang
Dinas (KCD) yang ditugaskan pada tiap-tiap
Kecamatan.
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Petugas
KCD
bertugas
mengumpulkan daftar harga pangan pokok
sesuai dengan daerah tugasnya dengan
melakukan survey lapangan baik di pasar
Kecamatan ataupun di tingkat distributor.
Informasi harga pangan pokok yang
diperoleh masing-masing KCD tersebut
kemudian disampaikan ke bagian Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
Dengan adanya harga pangan pokok dapat
memberikan informasi pada masyarakat
tentang perkembangan harga pangan pokok
pada suatu Kecamatan dalam Wilayah Kota
Lubuklinggau.
Melihat kondisi tersebut, maka
penulis tertarik untuk membuat aplikasi
yang bisa mengolah data harga pangan
pokok dan menyajikan secara fleksibel
dengan menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic 6.0 dan pegawai Kantor
Ketahanan Pangan dapat mempermudah
pekerjaan dibandingkan dengan cara biasa
atau manual.
Berdasarkan uraian diatas, maka
penulis akan mencari solusi agar dapat
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membantu Sistem Informasi Harga Pangan
Pokok pada Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau, sehingga dapat menghasilkan
informasi yang cepat, tepat, akurat dan
berdaya guna.
LANDASAN TEORI
Pengertian Sistem
Sistem merupakan suatu bentuk
integrasi antara satu komponen dengan
komponen lain karena sistem memiliki
sasaran yang berbeda untuk setiap kasus
yang terjadi yang ada di dalam sistem
tersebut. Diambil dari (Sutabri. 2003. h:13)
Dari penjabaran diatas dapat ditarik
kesimpulan yaitu sistem adalah elemenelemen/
komponen
yang
saling
berhubungan/ berkaitan dan bekerja secara
bersama-sama untuk dapat memproses input
lalu mengolah masukan tersebut agar dapat
menghasilkan output yang diinginkan.
Pengertian Informasi
Informasi adalah data yang telah
diklaasifikasi atau diolah atau interpretasi
untuk digunakan dalam proses pengambilan
keputusan. Diambil dari (Sutabri. 2003.
h:23)
Dari penjabaran diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa informasi adalah
sekumpulan elemen atau bagian-bagian
yang saling berhubungan dan terintegrasi
yang membentuk suatu kesatuan untuk
mencapai suatu tujuan yang diinginkan.
Pengertian Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah suatu sistem
di
dalam
suatu
organisasi
yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan
transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi harian yang bersifat
manajerial dengan kegiatan strategis dari
suatu organisasi untuk dapat menyediakan
kepada pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan. Diambil dari
(Sutabri. 2003. h:42)
Dari penjabaran diatas dapat ditarik
kesimpulan yaitu sistem informasi adalah
kumpulan dari perangkat keras dan
perangkat lunak komputer yang dibuat oleh
manusia untuk mencapai tujuan tertentu.
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Pengertian Database
Database adalah suatu kumpulan data
terhubung yang disimpan secara bersamasama pada suatu media, tanpa mengatap satu
sama lain atau tida perlu suatu kerangkapan
data dengan cara tertentu sehingga mudah
digunakan atau ditampilkan kembali; dapat
digunakan oleh satu atau lebih program
aplikasi secara optimal; data disimpan tanpa
mengalami ketergantungan pada program
yang akan menggunkannya; data disimpan
sedemikian rupa sehingga penambahan,
pengambilan
dan
modifikasi
dapat
dilakukan dengan mudah dan terkontrol.
Diambil dari (Sutabri. 2003. h:161)
Database dapat dibayangkan seperti
media penyimpanan data atau arsip yang
saling berhubungan, yang ditata sedemikian
rupa agar suatu saat dapat dimanfaatkan
dengan cepat dan mudah. Prinsip utamanya
adalah pengaturan data atau arsip dan
tujuannya adalah kemudahan dan kecepatan
dalam pengambilan atau pengaksesan
kembali data atau arsip.
Relasi Database
Untuk keperluan informasi, terkadang
harus menghubungkan data antara tabel pada
database yang saling berhubungan. Adanya
data yang sama akan sulit dihindari. Bila
data yang sama dibiarkan akan terjadi tanpa
sebab maka hal itulah yang disebut
redudansi
data.
Redudansi
data
menyebabkan penyimpangan memori yang
berlebihan.
Agar
masalah
tersebut
terselesaikan, maka digunakanlah suatu
pengkodean dan relasi antara tabel
maupun database. Dengan adanya
relasi akan didapatkan efektifitas dan
efisiensi dalam pengelolaan database.
Visual Basic 6.0
Visual Basic 6.0 merupakan bahasa
pemograman yang berorientasi pada objek
(Object Oriented Programming=OOP).
Bahasa pemograman adalah perintahperintah yang dimengerti oleh komputer
untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
Visual Basic, yang dikembangkan oleh
Microsoft sejak tahun 1991, merupakan
pengembangan dari pendahulunya yaitu
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bahasa pemograman BASIC (Beginner’s
All-purpose Symbolic Instruction Code)
yang dikembangkan pada era 1950-an.
Visual
Basic
dirancang
untuk
memberikan kemudahan bagi Programmer
dalam merancang suatu program, yakni
dengan memanfaatkan objek-objek yang ada
didalamnya, seperti objek kotak, garis, teks
semua tersedia. Dengan cara visual,
Programmer hanya memasang/ merangkai
objek yang dibutuhkan, kemudian membuat
kode programnya. Diambil dari (Abu
Yamin. 1999. h:1)
Komponen-komponen Visual Basic 6.0
Ada beberapa istilah dan komponen
pada Visual Basic yang digunakan untuk
membuat program aplikasi. Komponenkomponen tersebut adalah sebagai berikut :
a.

b.

Toolbox
Toolbox adalah kotak yang berisi
icon icon untuk memasukkan
objek tertentu ke dalam form.
Contoh
:
TexBox,
Label,
ComboBox, Frame, Image.
Property
Property adalah menentukan
setting suatu objek. Suatu objek
biasanya mempunyai beberapa
properti yang dapat diatur
langsung dari jendela properties
atau lewat kode program.

c.

Event
Event adalah kejadian/ peristiwa
yang akan diletakkan pada objek.
Misalnya
Click,
DragDrog,
MouseDown, KeyPress, KeyUp
dan lain sebagainya.

d.

e.
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f.

Kode Program
Kode Program adalah serangkaian
tulisan perintah yang akan
dilaksanakan jika suatu objek
dijalankan. Kode program akan
mengontrol dan menentukan jalan
suatu objek.

DFD (Data Flow Diagram)
Merupakan
suatu
alat
yang
digunakan pada metodologi pengembangan
sistem yang terstruktur. Diambil dari
(Jogianto. 1989. h:700).
Entity Relation Diagram
Entity Relational Diagram adalah
gambaran dunia nyata yang diistilahkan
dalam objek dan relasi. Teknik ER biasa
digunakan untuk mengembangkan pinisial
dari desain basis data. Diambil dari (Andri
Kristanto. 2008. h:91). Adapun simbolsimbol dari ERD dapat dilihat pada tabel 2.3.
KERANGKA PEMIKIRAN
Agar komputer dapat mengelola
data yang kita inginkan maka kita harus
membuat
suatu
sistem
yang
terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi
adalah suatu sistem kompuetr yang
digunakan untuk mengolah suatu data
dengan menggunakan suatu sistem yang
berbasis komputer. Sistem yang akan dibuat
adalah sistem informasi transaksi harga
pangan pokok dengan menggunakan bahasa
pemograman Visual Basis 6.0. Setelah
dibandingkan dapat dilihat perbedaan yang
signifikan
anatara
pengolahan
data
menggunkan komputer serta pengolahan
data secara manual. Perbedaannya dapat
dilihat dari segi waktu, keakuratan, biaya
dan yang lainnya.

Metode (Methods)
Method adalah kemampuan yang
dimiliki suatu objek. Metode
biasanya akan mengerjakan suatu
tugas khusus pada suatu objek.
Project
Project adalah sekumpulan modul
yang terdiri dari form-form. Jadi
Project merupakan program itu
sendiri. Project disimpan dengan
nama file berekstensi. VBP.
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Gambar . Alur Sistem Lama dan Alur
Sistem yang Baru
METODOLOGI PENELITIAN
Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Adapun sumber yang penulis dapat
yaitu dari Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau dan tehnik pengumpulan data
yang digunakan ialah :
a.

Metode Pengamatan (Observasi)

Penulis melakukan pengumpulan data
dengan melakukan pengamatan langsung di
Kantor
Ketahanan
Pangan
Kota
Lubuklinggau sesuai dengan ruang lingkup
masalah.
b.

dicoba dan dilakukan apakah setiap fungsi
dalam program dapat berjalan dengan baik
dan benar.
Analisis dan Desain Sistem
Analisa Sistem Harga Pangan Pokok
pada Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau pada saat ini dalam
pengolahan data transaksi kecamatan, data
kategori, data komuditi, data detail
komuditi, komuditi kecamatan dan data
harga pangan pokok masih menggunakan
cara manual yaitu menggunakan Microsoft
Excel 2007 sehingga banyak mengalami
kendala yang dihadapi, maka penulis
mencoba
membuat
sistem
baru
menggunakan
komputerisasi
dengan
Pemograman Visual Basic 6.0.
Sistem pengolahan data transaksi
kecamatan, data kategori, data komuditi,
data detail komuditi, komuditi kecamatan
dan data harga pangan pokok merupakan
sistem yang didukung dengan perangkat
komputer dan program aplikasi sehingga
transaksi harga pangan pokok akan lebih
mudah dan tidak memerlukan waktu yang
lama, dimana pada sistem ini menggunakan
bahasa pemograman Visual Basic 6.0 yang
menawarkan begitu banyak kemudahan
dalam merancang sebuah program.
Rancangan Hasil Analisis dan Desain
Sistem
Diagram Konteks

Metode Wawancara

Penulis mengadakan tanya jawab atau
wawancara kepada Kasi Ketersediaan dan
Distribusi Pangan An. Eny Puji Lestari, SE.
c.
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OPERATOR

APLIKASI
HARGA
PANGAN
POKOK

KEPALA KANTOR

Metode Pustaka

Penulis mencari data-data yang
dibutuhkan
dari
buku-buku
yang
berhubungan dengan pembahasan Sistem
Informasi Harga Pangan Pokok pada Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
Metode Pengujian Sistem
Untuk menguji perangkat lunak ini
digunakan pengujian black-box yaitu
pendekatan pengujian dengan menggunakan
struktur control dari modul untuk
memastikan cakupan lengkap dan deteksi
kesalahan maksimun. Dengan pendekatan
ini setiap jalur didalam unit atau modul harus
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Gambar Diagram Konteks
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DFD Level 0

Kode_kec

Nama Kat

- Data Kecamatan
- Data Kategori

OPERATOR
- Data Komuditi
- Data Harga Pangan

APLIKASI
HARGA
PANGAN
POKOK

- Laporan Kecamatan
- Laporan Kategori

Luas Kel

Kode_kec

Jumlah Kel

KECAMATAN

1

Kode_Hpp

Tanggal

Harga

M

Memiliki

HPP

KEPALA KANTOR
- Laporan Komuditi
- Laporan Harga Pangan

Bagian
1

KATEGORI

Kode Kat

Gambar DFD Level 0
DFD Level 1
Data Kecamatan

Data Kategori

Pengolahan
Data
Kecamatan
1.1

M

Kode Kom

1

Bagian

KOMUDITI

Nama Kom

Kode Kom

Nama Kat

KECAMATAN

Gambar Entity Relationship Diagram

Pengolahan
Data
Kategori
1.2

KATEGORI

Pengolahan
Data
Komuditi
1.3

KOMUDITI

Relasi Antar Tabel

OPERATOR

Data Komuditi

Data Harga Pangan Pokok

Pengolahan
Data
Harga Pangan
Pokok
1.4

HPP

Gambar DFD Level 1

HPP

KK

Dkode_hpp
Dkode_kk
tanggal
harga

Dkode_kk
Dkode_kec
Dkode_kom

DFD Level 2

KECAMATAN
Dkode_kec
nama_kec
luas _kec
jumlah_kec

KOMUDITI

KATEGORI

Dkode_kom
kode_kat
nama_kom

Dkode_kat
nama_kat

Data Kecamatan

KECAMATAN

- Laporan Kecamatan
- Laporan Kategori

Data Kategori
KATEGORI

Laporan

Kepala Kantor
- Laporan Komuditi
- Laporan Harga Pangan Pokok

KOMUDITI

DETKOM

Data Komuditi

HPP
Data Harga Pangan Pokok

Gambar DFD Level 2
Entity Relationship Diagram

Dkode_kec
kode_kom
nama_kec

Gambar Relasi Antar Tabel
Rancangan Interface

Entity Relationship Diagram
dibawah ini menjelaskan uraian Entitas
Kecamatan berelasi dengan Entitas
Komuditi Kecamatan (KK) dengan Tipe
Relasi One to Many, hal ini dikarenakan satu
Kecamatan memiliki banyak Komuditi
Kecamatan seperti pada gambar.

Gambar Form Login
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Gambar Form Desktop
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Gambar Tampilan form data kategori

Gambar Tampilan form data komoditi
Gambar Menu Utama

Gambar Tampilan form data komoditi
Kecamatan
Gambar Tampilan Data Kecamatan
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Gambar Tampilan form data harga
pangan
Kesimpulan
Setelah melakukan peninjuan pada
cara kerja Pengolahan Harga Pangan Pokok
pada Kantor Ketahanan Pangan Kota
Lubuklinggau. Dan melakukan analisa dan
perancangan sistem yang telah dijelaskan
pada bab sebelumnya, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Cara agar pengolahan Sistem Informasi
Harga Pangan Pokok pada Kantor
Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dapat
dikerjakan secara cepat, tepat, akurat dan
efesien. Dirancang sistem baru efektif
dengan menggunakan bahasa pemograman
Visual Basic 6.0.
2. Selain itu sistem informasi juga
dilengkapi dengan sistem keamanan
pengaksesan yang berfungsi untuk mencegar
terjadinya pengaksesan data oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab. Untuk
memasuki halaman menu admin maka
admin harus memasukan user name dan
password terlebih dahulu.
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