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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan analisa dan perancangan sistem, sistem master 

petani menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Analisa  pada sistem 

meliputi analisa kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional dan bisnis 

proses master petani dari application programming interface untuk integrasi data. 

Pada perancangan sistem terdapat perancangan UML (Unified Manipulation 

Language) diagram meliputi use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, class diagram, DFD(Data Flwow Diagram) dan arsitektur sistem 

informasi manajemen master petani. 

 3.1. Analisa Sistem 

Pada analisa sistem terdapat tiga hal yang dibahas yakni kebutuhan 

fungsional, kebutuhan non fungsional dan bisnis proses master petani. Ketiga 

kebutuhan ini dapat disimpulkan setelah melalui proses penggalian kebutuhan 

terhadap sistem. Pada proses penggalian kebutuhan peneliti mengambil fitur atau 

fungsi yang telah dijabarkan oleh pihak narasumber, kemudian merangkum 

berbagai kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional maupun bisnis proses 

master petani yang kemudian dilakukan pemilahan dan menyimpulkan kebutuhan 

untuk sistem. 

3.1.1. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah fungsi/fitur apa saja yang terdapat didalam 

sistem, fitur-fitur yang memiliki sebuah set paket yaitu meliputi masukan (input), 

proses, dan keluaran (output) dalam sistem ini. Kebutuhan fungsional sistem dapat 

diuraikan sebagai berikut pada table 3.1: 

Kebutuhan Fungsional Deskripsi 

Data Request User dapat meminta data Lahan, Brix, 

SPTO, SPTA mengakses alamat URL dari 

API 

Kelola dokumentasi Admin dapat mengelola dokumentasi bila 

sewaktu-waktu ada perubahan 
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Login  User dapat login dengan user dan 

password yang sudah ditambahkan oleh 

admin 

Kelola data login access website 

dan login access mobile 

Admin mengelola data login access 

website dan login access mobile 

Print data SPTA User KUD dapat mencetak SPTA petani 

sesuai dengan data petani yang masuk 

dalam KUD tersebut 

Tabel 3.1. Kebutuhan fungsional sistem informasi manajemen  

master petani 

3.1.2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Analisa kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem. Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang 

menentukan ktiteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsionalitas dari 

sistem. Spesifikasi kebutuhan non fungsional melibatkan analisa terhadap 

kebutuhan terhadap pengguna (user) dan sistem. Kebutuhan non fungsional pada 

sistem ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna merupakan analisa terhadap pengguna yang 

berinteraksi langsung dengan sistem. Pengguna dari sistem ini adalah staff 

admin di PT.PG Krebet Baru sebagai admin, staff lapangan di PT.PG Krebet 

Baru sebagai user dan KUD sebagai user yang berinteraksi dengan data 

request API. Penjelasan untuk setiap pengguna akan dijelaskan pada tabel 

3.2. 

Pengguna Deskripsi 

Admin PT.PG 

Krebet Baru 

Pengguna merupakan pegawai PT.PG Krebet Baru yang 

bertugas sebagai Admin mengelolah semua manajemen di 

PT.PG Krebet Baru 

 

Staff Lapangan 

PT.PG Krebet 

Baru 

Pengguna merupakan pegawai PT.PG Krebet Baru yang 

bertugas sebagai user yang meminta data/request data SPTO, 

SPTA melalui URL yang telah ditetapkan 
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KUD Pengguna merupakan mitra PT.PG Krebet Baru yang meminta 

data/request data SPTA petani melalui URL yang telah 

ditetapkan 

Tabel 3.2. Analisa kebutuhan pengguna 

b. Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa kebutuhan yang ditujukan 

kepada sistem sehingga menjadi acuan sekaligus pendukung fungsionalitas 

sitem. Berikut penjelasan kebutuhan non fungsional sistem dari integrasi data 

center menggunakan API dapat diuraikan melalui tabel 3.3. 

 

Kebutuhan non fungsional  Deskripsi  

Hak akses website Sistem memiliki hak akses yang berguna 

untuk membatasi akses terhadap sistem 

Browse untuk website Browser yang digunakan adalah Google 

Chrome 

Versi android Versi android yang digunakan minimal 

android lollipop 

Hapus data android  Jika data belum terkirim pada database 

server maka pada mobile tidak diperbolehkan 

untuk menghapus data internal pada android 

Karena akan hilang data tersebut 

Tabel 3.3. Analisa kebutuhan sistem informasi manajemen master petani 

3.1.3. Bisnis Proses Master Petani 

Master Petani adalah sistem yang mengatur semua aktifitas yang berhubungan 

dengan petani, mulai dari petani yang sudah menjadi anggota di PT.PG Krebet 

Baru sampai petani yang baru memasukan tebunya ke PT.PG Krebet Baru. Bisnis 

proses yang ada pada sistem informasi manajemen master petani adalah sebagai 

berikut :  
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1. Pendataan petani 

Pendataan petani dilakukan oleh admin tanamanan PT.PG Krebet Baru 

dengan menambahkan petani baru yang tebunya akan di masukan ke 

PT.PG Krebet Baru dengan menambah petani baru maka petani sudah 

memiliki NIPI (Nomer Induk Petani). 

2. Pendataan Lahan  

Pendataan lahan dilakukan oleh admin tanaman PT.PG Krebet Baru 

dengan menambahkan lahan baru pada petani yang sudah terdaftar di 

PT.PG Krebet Baru jika lahan petani sudah di tambahkan maka lahan 

tersebut mempuyai nomer register (Nomer Lahan Petani). 

3. Pendataan Kelompok 

Pendataan kelompok dilakukan oleh admin PT.PG Krebet Baru pada 

petani yang sudah memenuhi syarat untuk menjadi TRK (Tebu Rakyat 

Kredit). 

4. Pendataan KUD 

Pendataan KUD dilakukan oleh admin tanaman PT.PG Krebet Baru untuk 

menambah KUD baru yang akan menjadi mitra PT.PG Krebet Baru. 

5. Brix Lahan 

Brix Lahan dilakukan oleh staff lapangan dengan mamasukan nilai brix 

tebu petani yang sudah memasuki masa panen dan akan dimasukan di 

PT.PG Krebet baru dengan langsung mendatangi lahan petani tersebut. 

6. SPTO Lahan 

SPTO(Surat Perintah Tebang Order) lahan dilakukan oleh staff lapangan 

dengan ketentuan brix lahan sesuai dengan standart atau ketantuan yang 

berlaku di PT.PG Krebet Baru jika lahan sudah memiliki SPTO maka 

lahan tersebut langsung bisa di terbitkan SPTA(Surat Perintah Tebang 

Angkut). 

7. SPTA Petani 

SPTA (Surat Perintah Tebang Order) lahan di lakukan staff lapangan jika 

lahan tersebut sudah memiliki SPTO dan SPTA tersebut di serahkan staff 

lapangan langsung kepada KUD. 
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8. KUD Menerima SPTA 

KUD menerima SPTA dari staff lapangan langsung untuk diberikan 

kepada petani agar bisa memasukan tebu miliknya ke PT.PG Krebet Baru. 

9. Pengontrolan Kredit Petani 

Pengontrolan kredit petani dilakukan oleh admin PT.PG Krebet Baru 

untuk mengotrol apakah semua tebunya dimasukan ke PT.PG Krebet Baru 

semua agar petani dapat membayar hutang kredit petani yang dilakukan 

oleh petani TRK (Tebu Rakyat Mandiri). 

10. Pengotrolan Petani TRM 

Pengontrolan petani TRM (Tebu Rakyat Mandiri) dilakukan oleh admin 

tanaman PT.PG Krebet Baru untuk mengotrol petani TRM yang ingin 

menjadi petani TRK untuk memperoleh kredit dari PT.PG Krebet Baru. 

 

3.2.  Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan terkait sistem yang 

sebelumnya telah dianalisa kebutuhan fungsional dan non fungsionalnya. 

Perancangan sistem dibuat agar mempermudah dalam pembuatan sistem dan agar 

mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Rancangan sistem ini meliputi 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram, arsitektur sistem, 

rancangan interface, dan rancangan format pesan data request dari sistem 

application programming interface untuk integrasi data center. 

3.2.1. Use Case Diagram 

Adapun kebutuhan fungsional sistem integrasi data center yang telah 

ditunjukan pada tabel 3.1, maka kebutuhan fungsional yang diambil untuk sistem 

integrasi data center dapat digambarkan melalui use case diagram pada gambar 

3.1. 
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Gambar 3.1. Use case diagram sistem informasi manajemen master petani 

3.2.1.1. Implementasi Sistem 

Tahap ini adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain 

sistem yang ada dalam dokumen desain sistem yang akan dibuat, secara umum 

aplikasi yang akan dibuat terdiri dari dua bagian yaitu aplikasi yang ada di client 

dan aplikasi yang ada pada server. Aplikasi pada client ada dua yaitu aplikasi 

mobile yang digunakan PLPG dan aplikasi website yang digunakan pada KUD, 

aplikasi pada server hanya satu yaitu website aplikasi yang digunakan di PT.PG 

Krebet Baru yang bertugas sebagai admin. Aplikasi pada client mobile PLPG 

digunakan saat bertugas dilapangan yaitu untuk pendaftaran petani juga 

pengontrolan kredit petani dan mempunyai database sendiri yaitu database local 

juga pada client yang digunakan pada KUD juga mempunyai database sendiri 

yaitu database local. Server atau admin mempunyai database server yang berguna 

untuk menampung data dari client. Dengan menggunkan REST Web Service 

client  tidak harus mempunyai jaringan setiap saat hanya ketika di proses 

singkronisasi data pada client akan terkirim pada database server begitupun 

sebaliknya untuk server, dengan menggunakan rest format data yang dikirim 

dapat dengan menggunakan json sehingga lebih ringan dibandingkan dengan soap 

yang mengharuskan data berformat xml yang jauh rebih berat juga dengan 

menggunakan rest relatif hemat bandwidth karena markup-markup extra seperti 

pada xml tidak dipakai. 

Desain arsitektur aplikasi Sistem Informasi Manajemen Master Petani 

menggunakan Rest Web Service pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Arsitektur sistem informasi manajemen master petani 

3.2.1.2. Definisi Use Case 

Pada penjelasan use case dari sistem akan diuraikan berdasarkan aktor. 

Definisi use case dari setiap aktor akan diuraikan secara jelas melalui tabel 

sebagai berikut pada tabel 3.4 penjelasan use case admin, pada tabel 3.5 

penjelasan use case  staff lapangan, dan pada tabel 3.6 penjelasan use case KUD : 

Use case Deskripsi  

Manajemen data petani Admin dapat menambah, mengubah dan 

menghapus data petani sampai petani dapat 

menambah lahan baru 

Manajemen data staff 

lapangan 

Admin dapat menambah, mengubah dan 

menghapus data staff lapangan 

Manajemen data KUD Admin dapat menambah, mengubah dan 

menghapus data KUD 
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Pengontrolan kredit petani 

TRK 

Admin mengontrol kredit petani TRK menambah 

data tebu yang masuk oleh petani TRK dan 

mengurangi kredit petani TRK yang telah diambil 

sampai petani yang sudah tidak mempunyai 

kredit lagi sehingga memperoleh cairan  

Pengontrolan petani TRM 

menjadi TRK 

Admin mengontrol petani TRM yang ingin 

menjadi petani TRK yang akan di uji dahulu 

sebelum menjadi TRK sehingga layak 

mendapatkan kredit petani 

Tabel 3.4. Definisi use case pada admin 

Use case Deskripsi  

Brix Tebu User request data lahan pada web server 

sebelum berangkat ke lahan yang akan di ambil 

nilai brix tebunya, setelah data berhasil 

diperoleh user memasukan nilai brix yang 

selanjutnya di sikronisasi databasenya sehingga 

di terima oleh web server. 

Menerbitkan SPTO User dapat melihat data petani, data request yang 

meliputi data lahan yang akan di brix untuk 

menjadi syarat utama dalam menerbitkan SPTO 

Menerbitkan  SPTA User dapat melihat data petani, data request yang 

meliputi data lahan yang sudah memiliki SPTO 

dan tebu siap untuk ditebang sehingga layak 

diterbitkannya SPTA 

Tabel 3.5. Definisi use case pada Staff Lapanga (User) 

 

 

 



20 

 

Use case Deskripsi  

Menerima SPTA KUD menerima SPTA yang telah diterbitkan 

oleh staff lapangan. 

 

Print SPTA KUD mencetak SPTA yang sudah terbit yang 

kemudian di berikan kepada petani. 

Tabel 3.6. Definisi use case pada KUD (User) 

3.2.2. Activity Diagram 

Pemodelan activity diagram menjelaskan aliran dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Sebuah aktivitas dapat menggambarkan satu 

use case atau lebih. Use case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan 

sistem untuk melakukan aktivitas. Berikut activity diagram dari sistem : 

3.2.2.1. Activity Diagram Admin 

Berikut uraian activity diagram dari aktor admin didalam sistem 

manajemen master petani sesuai dengan use case diagram yang telah 

digambarkan.  

3.2.2.1.1. Admin manajemen data petani 

 

Gambar 3.3. Activity diagram admin melakukan manajemen data petani 

Pada gambar 3.3. menunjukkan proses manajemen data petani admin dapat 

menambah data petani, mengubah data petani, menghapus data petani.  
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3.2.2.1.2. Admin manajemen staff lapangan 

 

Gambar 3.4. Activity diagram admin manajemen staff lapangan 

Pada gambar 3.4. proses manajemen staff lapangan  disini admin dapat 

menambah, mengubah, menghapus data staff lapangan sampai menetukan petani 

mana saja yang dapat di manajemen sesuai kode kecamatan.  

3.2.2.1.3. Admin data KUD 

 

Gambar 3.5. Activity diagram admin manajemen data KUD 

Pada gambar 3.5. menunjukkan proses admin manajemen data KUD disini 

admin dapat menambah, mengubah, menghapus data KUD  
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3.2.2.1.4. Admin mengontrol kredit petani & cairan 

 

Gambar 3.6. Activity diagram admin mengontrol kredit petani & cairan  

Pada gambar 3.6. menunjukkan proses kontrol kredit petani & cairan disini 

admin dapat mengontrol kredit petani mulai dari memberi petani TRK kredit awal 

sampai pada saat giling tebu PT.PG Krebet Baru petani dapat memasukan tebu 

sehingga dapat mengembalikan kredit tersebut sampai lunas sehingga menjadi 

cairan yang berupa uang dan gula.       

3.2.2.1.5. Pengontrolan Kredit Petani TRM 

 

Gambar 3.7. Activity diagram admin pengontrolan kredit petani TRM    

Pada gambar 3.7. menunjukkan pengontrolan petani TRM menjadi TRK 

agar petani TRM yang mendaftar sebagai TRK menjadi layak untuk di jadikan 

sebagai petani TRK untuk mendapatkan kredit dari PT.PG Krebet Baru. 
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3.2.2.2. Activity Diagram Staff Lapangan (User) 

Berikut uraian activity diagram dari aktor Staff lapangan sesuai dengan 

use case diagram yang telah digambarkan. 

3.2.2.2.1. Staff Lapangan menerbitkan SPTO 

 

Gambar 3.8. Activity diagram staff lapangan menerbitkan SPTO 

Pada gambar 3.8. menunjukkan proses staff lapangan menerbitkan SPTO, 

sebelum SPTO dibuat oleh staff lapangan terlebih dahulu staff lapangan memberi 

nilai brix sebagai syarat utama menerbitkan SPTO yang selanjutnya SPTO 

tersebut sebagai syarat untuk membuat SPTA. 

3.2.2.2.2. Staff Lapangan menerbitkan SPTA 

 

 Gambar 3.9. Activity diagram staff lapangan menerbitkan SPTA 
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Pada gambar 3.9. menunjukan staff lapangan menerbitkan SPTA selanjutnya akan 

dicetak oleh KUD dan diberikan ke petani sebagai surat perintah memasukan tebu 

ke PT.PG Krebet Baru. 

3.2.2.3. Activity Diagram KUD (User) 

Berikut uraian activity diagram dari aktor Staff lapangan sesuai dengan use 

case diagram yang telah digambarkan. 

3.2.2.3.1 KUD menerima SPTA 

 

Gambar 3.10. Activity diagram KUD menerima SPTA  

Pada gambar 3.10. menunjukkan KUD menerima SPTA yang telah 

diterbitkan oleh Staff Lapangan yang selanjutnya di cetak untuk diberikan kepada 

petani untuk surat memasukan tebu ke PT.PG Krebet Baru. 

3.2.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah gambaran bagaimana aliran aktifitas dan 

interaksi antar objek dalam sistem yang dirancang dan digunakan. Diagram ini 

digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, pesan yang disampaikan, dan 

bagaimana elemen-elemen yang ada di dalamnya bekerja. 

3.2.3.1  Sequence Diagram Admin 

Berikut uraian sequence diagram dari aktor admin didalam sistem API 

untuk integrasi data center.  
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3.2.3.1.1.  Manajemen data petani 

 

Gambar 3.11. Sequence diagram manajemen data petani 

Pada gambar 3.11. menunjukkan proses admin manajemen data petani: 

a. Message 1-4, admin mencari data petani di database kemudian akan 

dilakukan pengolahan oleh admin untuk manajemen data petani tersebut. 

b. Message 5, admin melakukan manajemen data yang sudah di dapatkan di 

database.  

 

3.2.3.1.2 Manajemen data staff lapangan 

 

Gambar 3.12. Sequence diagram manajemen data staff lapangan 
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Pada gambar 3.12. menunjukkan proses admin manajemen data staff lapangan: 

a. Message 1-4, admin mencari data staff lapangan di database server

kemudian akan dilakukan pengolahan oleh admin untuk manajemen data

staff lapangan tersebut.

b. Message 5, admin melakukan manajemen data yang sudah di dapatkan di

database server, admin dapat memanajemen data staff lapangan dengan

insert, update dan delete semua data pada data staff lapangan yang telah

masuk ke database server.

3.2.3.1.3 Manajemen data KUD 

Gambar 3.13. Sequence diagram manajemen data KUD 

Pada gambar 3.13. menunjukkan proses admin manajemen data KUD: 

a. Message 1-4, admin mencari data KUD di database kemudian akan

dilakukan pengolahan oleh admin untuk manajemen data KUD tersebut.

b. Message 5, admin melakukan manajemen data yang sudah di dapatkan di

database, admin dapat memanajemen data KUD dengan insert, update dan

delete semua data pada data KUD yang telah masuk ke database server.
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3.2.3.1.4 Pengontrolan kredit petani TRK 

 

Gambar 3.14. Sequence diagram pengontrolan kredit petani TRK 

Pada gambar 3.14. menunjukkan proses admin pengontrolan kredit petani TRK: 

a. Message 1-5, admin mencari data kredit petani di database kemudian akan 

dilakukan pengontrolan oleh admin agar kredit petani tersebut lancar.  

3.2.3.1.5 Pengontrolan petani TRM menjadi kelompok petani TRK 

 

 

 

 

Gambar 3.15. Sequence diagram pengontrolan kredit petani TRM menjadi 

kelompok petani TRK 

Pada gambar 3.15. menunjukkan proses admin pengontrolan kredit petani TRM 

menjadi kelompok petani TRK: 

a. Message 1-4, admin melakukan pengontrolan petani TRM dilihat dari 

database petani tersebut layak apa belum menjadi kelompok petani TRK. 

b. Message 5, admin menetapkan petani TRM tersebut menjadi petani TRK jika 

layak dan yang masih belum layak tetap menjadi petani TRM. 
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3.2.3.2   Sequence Diagram Staff Lapangan 

3.2.3.2.1 Brix tebu 

 

Gambar 3.16. Sequence Diagram brix tebu 

Pada gambar 3.16. menunjukkan proses staff lapangan melakukan brix pada tebu 

yang akan ditebang: 

a. Message 1-2, staff lapangan mencari lahan yang akan di brix dengan 

mensincronisasi database lokal yang di miliki mobile kemudian 

dihubungkan dengan database server agar mendapatkan data lahan petani 

yang akan di brix.  

b. Message 3, staff lapangan memasukan nilai brix tebu pada lahan yang 

dimiliki. 

c. Massage 4-5, staff lapangan mengirim nilai brix ke server tetapi jika belum 

ada koneksi data akan sementara tersimpan di database lokal mobile.  
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3.2.3.2.2 Menerbitkan SPTO 

 

Gambar 3.17. Sequence Diagram menerbitkan SPTO 

Pada gambar 3.17. menunjukkan proses staff lapangan menerbitkan SPTO: 

a. Message 1-2, staff lapangan mencari lahan yang sudah dilakukan brix lahan 

dengan mensincronisasi database lokal pada mobile dengan database server 

pada admin agar dapat melihat data lahan yang sudah dilakukan brix. 

b. Message 3-5, staff lapangan menerbitkan SPTO dan dikirim ke database 

server jika belum ada koneksi maka sementara tersimpan di database lokal. 

3.2.3.2.3 Menerbitkan SPTA 

 

Gambar 3.18. Sequence diagram menerbitkan SPTA 
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Pada gambar 3.18. menunjukkan proses staff lapangan menerbitkan SPTA: 

a. Message 1-2, staff lapangan mencari lahan yang sudah dilakukan SPTO 

lahan dengan mensincronisasi database lokal pada mobile dengan database 

server pada admin agar dapat melihat data lahan yang sudah dilakukan brix. 

b. Message 3-4, staff lapangan pengisian form SPTA untuk segera di kirim ke 

server agar dapat di akses oleh KUD. 

c. Massage 5, staff lapangan menerbitkan SPTA dengan SYNC SPTA agar 

data SPTA yang sudah di isikan oleh staff lapangan dapat terkirim ke 

database admin, proses SYNC SPTA membutuhkan akses internet jika staff 

lapangan tidak mempunyai akses internet maka data akan tersimpan di 

database lokal milik aplikasi staff lapangan mobile jika sudah mempunyai 

akses internet maka data akan terkirim ke database admin yang juga akan 

dapat di akses oleh KUD yang selanjutnya akan di cetak untuk di berikan 

petani untuk memasukan tebu ke PT.PG Krebet Baru. 

3.2.3.3   Sequence Diagram KUD 

3.2.3.3.1 Menerima SPTA 

 

Pada gambar 3.19. KUD menerima SPTA 
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Pada gambar 3.19. menunjukkan proses KUD menerima SPTA: 

Message 1-5, KUD mencari SPTA yang sudah diterbitkan oleh petugas lapangan 

yang kemudian akan di print dan diserahkan ke petani untuk surat ijin memasukan 

tebu ke PT.PG Krebet Baru. 

 

3.2.4 Class Diagram  

Class diagram menggambarkan kelas objek yang menyusun sebuah sistem 

dan saling berhubungan antara kelas objek yang ada pada aplikasi master petani. 

Class tersebut terbentuk oleh entity/object yang mempunyai antribut dan operasi, 

pada gambar 3.20 menggambarkan class diagram master petani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 3.20. Class Diagram 

3.2.5 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD (Data Flow Diagram) berguna untuk membantu mendesain sistem 

atau merancangnya sebelum sistem dibuat. Kesalahan pembuatan DFD 

mengakibatkan sistem atau aplikasi tidak memenuhi kebutuhan kondisi nyata 

yang ada, terdapat beberapa level dalam DFD tergantung pada aplikasi atau sistem 

yang akan dirancang. 
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3.2.5.1 Perbedaan DFD level 0 dengan DFD level 1 

1. DFD level 0 cenderung hanya menggambarkan mendesain sistem secara 

umum gambar 3.21. 

2. DFD level 0 menerangkan data input dan output gambar. 

3. DFD level 1 menggambarkan aliran data secara kompleks setiap proses 

sistem yang kemudian membentuk data store dari aliran data gambar 3.22. 

4. DFD level 1 mewakili aliran sistem secara sebagian atau seluruhnya secara 

mendetail. 

 

Gambar 3.21. DFD Level 0 sistem informasi manajemen master petani 

Pada gambar 3.21. terdapat 3 aktor dalam master petani yaitu : 

1. Admin pada master petani ini adalah admin bagian tanaman di PT. PG 

Krebet Baru yang akan memasukan data petani dan data lahan pada sistem 

manajemen master petani dan  juga admin menerima laporan brix, laporan 

SPTO dan laporan SPTA. 

2. Staff lapangan melakukan input brix, input SPTA, input SPTO pada sistem 

infomasi manajemen master petani. 

3. KUD menerima SPTA yang sudah terbit di sistem manajemen master 

petani untuk kemudian di cetak untuk diberikan kepada petani 
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Pada gambar 3.22. DFD Level 1 sistem informasi manajemen master petani 

Pada gambar 3.22. terdapat 4 proses yaitu: 

1. Proses login. Proses login dilakukan oleh admin untuk dapat masuk pada 

sistem informasi manajemen master petani dan agar bisa menajemen sumua 

tugas yang dilakukan oleh admin. Proses login staff lapangan dilakukan oleh 

staff lapangan agar bisa memasukan brix, menerbitkan SPTO, menerbitkan 

SPTA sesuai lahan yang di awasi oleh tiap staff lapangan. Proses login KUD 

dilakukan oleh KUD untuk menerima SPTA sesuai dengan petani yang 

masuk pada KUD tersebut. 

2. Proses pendataan. Poses ini dilakukan oleh admin yaitu untuk mendaftar 

petani dan lahan petani yang tebunya akan di masukan ke PT. PG Krebet 

Baru. 

3. Proses masa tebang. Proses ini di lakukan oleh staff lapangan yang bertugas 

untuk mengontrol brix tebu, menerbitkan SPTO selanjutnya di kirim ke 

database admin agar staff lapangan dapat menerbitkan SPTA 

4. Proses 3.0. SPTA. Proses ini di lakukan oleh admin staff lapangan dan KUD, 

admin mengontrol tebu yang akan masuk dengan melihat SPTA yang telah 

di terbitkan oleh staff lapangan, staff lapangan menerbitkan SPTA agar dapat 

di akses oleh admin dan KUD, KUD disini bertugas untuk mencetak SPTA 

yang sudah di terbitkan oleh staff lapangan yang selanjutnya di berikan ke 

petani. 




