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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Website Sistem Informasi Hasil Pertanian Palas dapat membantu masyarakat dalam 

mendapatkan informasi  yang ada di desa mengenai hasil pertanian secara cepat dan 

dapat dilihat kapan saja dan dimana saja. 

4.1.1 Halaman Website  

Pada pembahasan ini menjelaskan mengenai isi dan fungsi dari tiap-tiap halaman pada 

sistem, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini. 

4.1.1.1. Tampilan Halaman Home 

Halaman Home adalah tampilan dari halaman pertama yang muncul ketika pengguna 

masuk kehalaman web. Rancangan dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini.   

 

Gambar 4.1 Tampilan Halaman Menu Home 
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4.1.1.2 Tampilan Halaman Login 

Halaman ini menampilkan menu login untuk dinas pertanian, karna dinas pertanian 

memiliki hak untuk mengedit data-data setiap tahunnya. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar 4.2 berikut ini. 

                                 

Gambar 4.2 Tampilan Menu Login 

4.1.1.3 Tampilan Menu Grafik 

Halaman grafik hasil pertanian yaitu suatu menu yang menampilkan rating tinggi 

rendahnya produk hasil panen dalam penjualan. Selain itu menu ini berisikan informasi 

tentang kategori hasil panen, macam dan stok hasil panen, serta daerah mana saja yang 

menghasilkan hasil pertanian didesa palas. Rancangan dapat dilihat pada gambar 4.3 

berikut ini.   
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Gambar 4.3 Tampilan Halaman Menu Grafik Hasil Pertanian 

 

4.1.1.4 Tampilan Halaman Maps  

Dihalaman ini masyarakat dapat melihat lokasi-lokasi daerah pertanian didesa palas. 

Rancangan dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Menu Maps Daerah pertanian 
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4.1.1.5 Tampilan Halaman Hasil Pertanian 

Halaman yang menampilkan informasi yang berkaitan tentang produk hasil panen, 

ketika masyarakat ingin melihat informasi tentang produk hasil panen maka 

masyarakat dapat melihat dimenu ini. Rancangan dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai 

berikut.  

 

Gambar 4.5 Tampilan Halaman Menu Hasil Pertanian 

4.1.1.6 Tampilan Data Petani 

Halaman ini berisikan data-data berkaitan dengan petani. Rancangan dapat dilihat 

pada gambar 4.6 berikut ini.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Menu Data Petani 
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4.1.1.7 Tampilan Menu Tentang 

Menu ini menampilkan halaman informasi desa palas. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar 4.7 sebagai berikut. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Halaman Menu Login Sekertaris 

 


