
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sangat mempengaruhi 

kehidupan manusia. Teknologi pada era globalisasi juga sangat berperan penting 

guna menunjang aktivitas sehari-hari, baik dalam sektor pendidikan, bisnis, 

hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Pada sektor bisnis salah satu 

penggunaan teknologi informasi adalah pada bidang peternakan ayam petelur. 

Ayam petelur  adalah salah satu peternakan yang cukup berpotensi di 

Indonesia yang khusus dibudidayakan untuk menghasilkan telur. Ayam ras adalah 

salah satu jenis unggas yang di ternakkan di Indonesia. Dari tahun ke tahun 

permintaan masyarakan akan telur konsumsi terus meningkat, oleh karena itu  

populasi ayam ras di Indonesia juga terus meningkat. Oleh karena itu saat ini 

peternakan ayam petelur merupakan bisnis yang cukup menjanjikan terlebih lagi 

jika didukung dengan manajemen yang baik. 

Ayamku Farm adalah salah satu usaha ternak ayam petelur. Awal usaha 

Ayamku Farm ini hanya memiliki satu kandang ayam petelur dengan populasi 

ayam 4000 ekor. Saat ini usaha Ayamku Farm sudah memiliki tiga kandang 

ayam, di mana di setiap kandang terisi kurang lebih 4000 ekor ayam. Setiap hari 

produksi telur yang dihasilkan tidaklah sedikit, begitu pula dengan penggunaan 

obat, pakan dan rak. Berdasarkan wawancara dengan bapak Anrdi Ramli selaku 

pemilik usaha Ayamku Farm, saat ini dalam pengolaan data mengenai ayam, hasil 

produksi telur, penggunaan pakan, obat, rak dan hasil keuntungan  penjualan 

masih dilakukan dengan menggunakan microsoft excel  sehingga menghabiskan 

waktu yang cukup lama karena harus dilakukan penginputan yang berulang-ulang 

dan harus dilakukan pengecekan apakah data yang di input sudah tepat. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, untuk memudahkan pihak 

Ayamku Farm dalam pengolahan data maka penulis tertarik untuk membuat 

“Aplikasi Manajemen Pada Usaha Ayamku Farm Berbasis Desktop 

Menggunakan Delphi 10.3” dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu 

dan memudahkan dalam proses pengolahan data pada usaha tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang aplikasi 

manajemen pada usaha Ayamku Farm berbasis desktop menggunakan delphi 

10.3? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat aplikasi 

manajemen pada usaha Ayamku Farm berbasis desktop menggunakan delphi 

10.3. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Universitas 

Memberikan pengetahuan dan masukan informasi baru pada mahasiswa di 

lingkungan kampus, serta menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem 

monitoring pelanggaran siswa. 

2. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengetahuan tentang perancangan pembuatan aplikasi berbasis 

dekstop menggunakan delphi 10.3, juga bisa dilakukan pengembangan terhadap 

aplikasi sebagai tugas akhir mahasiswa. 

3. Bagi tempat penelitian 

Membantu proses pengolahan data serta mempermudah manajemen 

Ayamku Farm dalam pembuatan laporan dan rekapan data. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

1. Rancang bangun 

 Menurut Bambang (dalam Purbasari, 2017), rancang bangun adalah proses 

pembangunan sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau 

memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun hanya 

sebagian. Sedangkan menurut (Fajriyah & Josi, 2017), Rancang bangun adalah 

suatu istilah umum dari awal pembuatan sampai akhir pembuatan untuk membuat 

atau mendesain suatu objek. 

Menurut R.Pressman dalam (Sandro, 2019), perancangan atau rancang 

ialah kegiatan perencanaan sebuah sistem yang di bentuk dari sebuah analisa 

dibuat ke dalam bahasa pemrograman dan diimplemntasikan sedangkan 

pembangunan atau bangun ialah membuat suatu sistem yang mana bisa dalam 

bentuk mengganti atau memperbaiki suatu sistem baik yang sudah ada atau belum 

ada. 

Berdasarkan uraian pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa, 

rancang bangun merupakan membuat gambaran atau pola untuk menciptakan 

ataupun mengganti sebuah sistem baik yang dibuat  dari awal maupun 

mengembangkan sistem yang telah ada.  

2. Aplikasi  

 Aplikasi adalah suatu bagian dari perangkat lunak yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang khusus yang dihadapi user dengan 

menggunakan kemampuan komputer (Listianto, Fauzi, Irviani, Kasmi, & Garaika, 

2017). Sedangkan menurut (Asmawati, Ali, & Hasriadi, 2017), Aplikasi 

merupakan sebuah perangkat lunak komputer untuk membantu memudahkan 

tugas-tugas dan pekerjaan tertentu seperti penggunaan, penerapan dan 

penambahan data yang dibutuhkan. 

 Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi adalah bagian dari perangkat lunak komputer yang dibuat untuk 

membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dalam sebuah 

sistem komputer yang dapat memproses input menjadi output. 
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3. Manajemen 

 Pengertian manajemen sendiri yang dijelaskan oleh (Amalia, 2017), adalah 

beberapa tahapan proses yaitu planning, organizing, actuating dan controlling 

yang terangkai dalam satu kegiatan sehingga sumberdaya yang ada dapat 

dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dengan efektif dan effisien.  

 Kemampuan manajemen memanfaatkan informasi dalam menjalankan 

fungsi-fungsi manajerial akan turut menentukan berhasil tidaknya manajemen 

yang bersangkutan meraih keberhasilan dan dalam mengelola organisasi yang 

dipimpinnya (Adisel, 2019). 

4. Delphi 

 Bahasa pemrograman delphi adalah suatu bahasa pemrograman visual 

yang saat ini banyak sekali digunakan, baik oleh kalangan mahasiswa maupun 

umum. Delphi tentunya sangat mudah dipelajari, selain itu dapat dijadikan sebagai 

referensi pada sebuah aplikasi (Syahminan, 2015). Sedangkan menurut (Dzuja & 

Sismoro, 2013), delphi adalah sebuah program berbasis pascal yang sebelumnya 

hanya ditujukan pada lingkungan Windows, namun saat ini telah mendukung 

pengembangan aplikasi Mac OS X, iOS, dan Microsoft Net Framework. 

5. Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Gata (dalam Urva & Siregar, 2015) hasil pemodelan pada OOAD 

terdokumentasikan dalam bentuk Unified Modelling Language (UML) adalah    

menspesifikasikan dan membangun perangkat lunak. Dunia industri yang 

merupakan standar bahasa pemodelan umum dalam industri perangkat lunak dan 

pengembangan sistem saat ini sangat banyak di perlukan Unified Modelling 

Language. Alat bantu yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

berbasiskan Unified Modelling Language (UML)  adalah sebagai berikut:  

a. Use case diagram 

 Use case diagram Adalah diagram yang menggambarkan pola perilaku 

sistem dan kebutuhan sistem dari sudut pandang user, digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara sistem dan aktor, atau hubungan antara internal 

system dan external system (Hasugian & Shidiq, 2012). use case menjelaskan 

sebuah interaksi antara satu aktor atau lebih dengan sistem informasi yang dibuat. 
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Dapat dikatakan use case digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berhak 

menggunkan fungsi-fungsi tersebut dan fungsi apa saja yang ada di dalam sistem 

informasi. Adapun simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan use case 

diagram yaitu:  

 
Tabel 1. Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 

2  Dependency 

Hubungan di mana perubahan 

yang terjadi pada suatu 

elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen 

yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3  

Generalization 

 

 

Hubungan di mana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku 

dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

4 

 
 

Include 

 

Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara eksplisit. 

5  

 

Association 

Apa yang menghubungkan 

antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

6 
 

Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi actor 

Sumber: Gata  (dalam Urva & Siregar, 2015) 

b. Diagram Aktivitas (Activity Diagram) 



6 
 

 
 

 Menurut Gata 2013 (dalam Urva & Siregar, 2015), Activity Diagram 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dan sebuah sistem atau 

proses bisnis. Simbol yang digunakan yaitu: 

 
Tabel 2.Simbol activity diagram 

Simbol Keterangan 

 

Activity, Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka saling 

berinteraksisatu sama lain. 

 

Start State, Menandakan objek 

dibentuk ataumemulai aktivitas. 

 

Decision, Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang memberikan 

pilihanuntuk langkah selanjutnya 

 

End State, Menyatakan berhentinya 

suatu Aktivitas 

 

Transition, Sebuah kejadian yang 

memicusebuah state objek dengan 

caramemperbaharui satu atau lebih 

nilai Atributnya 

Sumber : Gata (dalam Urva & Siregar, 2015) 

 
c. Diagram Kelas (Class Diagram) 

 Diagram kelas (class diagram) adalah suatu diagram yang melukiskan 

kelas yang sesuai dengan komponenkomponen perangkat lunak yang digunakan 

untuk membangun aplikasi perangkat lunak (Hasugian & Shidiq, 2012). Class 

diagram secara khas meliputi : 

 
Tabel 3. Simbol class diagram 
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No Nama Simbol Deskripsi 

 

1.  

 

Kelas 

 

  

Kelas pada struktur system 

 

2. 

 

 

Antarmuka 

 

  

Sama dengan konsep interface dalam 

pemrograman berorientasi objek 

 

4. 

 

Asosiasi 

berarah 

 Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

5. Generalisasi  

 

 
Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi-spesialisasi (umumkhusus) 

6. Kebergantun

gan 

 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

7. Agrgasi  

  

Relasi antar kelas dengan makna semua-

bagian (whole-part) 

Sumber: Gata (dalam Urva & Siregar, 2015) 

6. Microsoft Access 

 Menurut Latifah & Pratama (2015), Microsoft Access adalah salah satu 

program pengolahan data berbasis relasional (sekumpulan informasi yang 

memiliki tujuan tertentu dan saling berhubungan), yang canggih dengan 

kemudahan penggunaan yang ada seperti pembuatan form, pengaturan data, 

pembuatan laporan, serta dukungan penuh untuk mengolah berbagai jenis basis 

data dengan pengoprasian dalam teknologi ActiveX Data Objects (ADO) dan 

Open Database Connection (ODBC) yang membuat Microsoft Office Access 

sebagai data base dalam sistem operasi windows.  
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7. Microsoft Excel 

 Microsoft Excel merupakan paket program komputer yang digunakan 

untuk perhitungan dengan tabel dan grafik. Microsoft Excel semakin familier 

digunakan dalam sains dan teknologi, dan banyak digunakan dalam bisnis. 

Microsoft Excel memiliki formula yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan 

perhitungan numerik yang rumit ataupun sederhana. Untuk menyusun program-

program aplikasi, Microsoft Excel menyediakan fasilitas sepertii layaknya 

menyusun program komputer dengan bahasa pemrograman (Susilayati, 2019). 
 

8. Pengujian Black Box Testing 

 Menurut Salamah & Khasanah (2017), Pengujian black box merupakan 

salah satu jenis metode pengujian perangkat lunak yang tidak diketahui kinerja 

internalnya, Sehingga para tester memandang perangkat lunak seperti layaknya 

sebuah kotak hitam yang isinya tidak penting dilihat, tapi cukup dilakukan proses 

testing dibagian luar. 

 Sedangkan menurut Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi (2015), Tester 

dilakukan untuk pengetesan pada spesifikasi fungsional program dan 

mendefinisikan kumpulan kondisi input.  

Black Box Testing cenderung untuk menemukan hal-hal berikut:  

a. Fungsi yang tidak benar atau tidak ada.  

b. Kesalahan antarmuka (interface errors).  

c. Kesalahan pada akses basis data dan struktur data.  

b. Kesalahan performansi (performance errors).  

e. Kesalahan inisialisasi dan terminasi.  

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Pada penelitian yang dilakukan Kurniawan, Darmawan, & Astiti (2013), pada 

jurnalnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Agribisnis Peternakan Ayam 

Petelur di Kabupaten Tabahan” dalam populasi ayam petelur terjadi penurunan 

populasi yang diakibatkan oleh flu burung sehingga mengakibatkan kerugia. 

Penelitian ini dilakukan  untuk menunjang peternakan ayam petelur di 

Kabupaten Tabahan. Tujuan dari penelitiauntuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. 
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2. Pada penelitian yang dilakukan Pi’atun (2020) pada jurnalnya yang berjudul 

“Sistem Distribusi Penjualan Telur Ayam Berbasis Android menggunakan 

Metode Algoritma Dijkstra” dalam proses system penjualannya masih manual 

belum menggunakan android atau online. Tujuan dari penelitian ini untuk 

membuat sebuah aplikasi untuk membantu pengusaha dalam memasarkan 

produknya, selain itu pembeli lebih mudah melakukan pemesanan produknya 

(telur ayam). 

3. Pada penelitian yang dilakukan Aribowo, Lukas, & Gunawan (2008), pada 

jurnalnya yang berjudul “Penerapan Algoritma Genetika Pada Penentuan 

Komposisi Pakan Ayam Petelur” dalam penentuan kombinasi komposisi pakan 

ayam sangat penting karena ayam memerlukan nutrisi yang cukup untuk 

menghasilkan telur dengan kualitas baik. Tujuan penelitian ini untuk 

menyelesaikan masalah penentuan komposisi pakan ayam. 
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2.3 Kerangka Pikir 

 Berdasarkan dukungan landasan teori sebelumnya, dalam perancangan 

aplikasi inilah yang nantinya diterapkan di usaha manajemen Ayamku Farm yang 

kantornya berada di jalan anggrek kota palopo. Kerangka pikir dalam perancangan 

aplikasi dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir

Ayamku Farm adalah salah satu usaha ternak ayam petelur. Usaha 

Ayamku Farm saat ini sudah memiliki tiga kandang ayam, disetiap 

kandang diisi sekitar 4000 ekor ayam. Setiap harinya produksi telur yang 

dihasilkan tidaklah sedikit, begitu juga dengan penggunaan pakan, obat 

dan rak,  pastinya juga dalam jumlah yang banyak. 

Dalam menjalankan usaha ternak ayam petelur ini pemlik Ayamku Farm 

menggunakan Microsoft Excel untuk mengolah data ayam, produksi 

telur, pemakaian pakan, obat, rak dan harga. Dari data yang telah 

dikumpulkan selanjutnya akan disatukan agar nantinya menjadi sebuah 

laporan harian dan laporan bulanan. 
 

Permasalahan yang timbul pada usaha Ayamku Farm ini adalah 

penggunaan Microsoft Excel dalam mengolah data manajemen Ayamku 

Farm masih menghabiskan waktu yang cukup lama karena dalam 

pengolahan datanya masih melakukan penginputan berulang-ulang lalu 

pengecekan data agar tidak ada data yang salah saat penginputaan. 

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk 

membuat aplikasi manajemen Ayamku Farm berbasis dekstop. Aplikasi 

tersebut nantinya akan memudahkan pengguna dalam pengolahan data 

manajemen Ayamku Farm karena akan banyak data yang akan terinput 

otomatis tanpa melakukan penginputan. 
 

Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pengguna 

dalam mengolah data manajemen Ayamku Farm. 
 


