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ABSTRACT 
 

Farming in the yard of the house, when this is not just a dream for the citizens of 
the city that is increasingly vacant land to grow crops more narrow. Fished there a lot of 
benefits, especially help the needs of the kitchen, let alone the price of staples such as 
onions, tomatoes, peppers and vegetables sometimes the price soared. In addition to 
beautify Area fished house to make it look beautiful, cool and sagar. Currently there are a 
wide variety of creative ways to outsmart the narrow land into a land filled with plants. 

The development of information technology, in addition to the development of 
desktop applications on the computer also includes the development of mobile 
applications. As it is known today, was never limited human needs such as communication 
needs one. Thus, the cell phone as we know it as a phone (communication) is growing 
rapidly with the latest applications and beneficial for human needs at this time. 

The purpose of this research is to make the application ways of farming with 
hydroponic techniques based on Android. The features available in this application is a way 
of making farming media, tools, and materials needed, as well as how to grow crops with 
a variety of examples of fruits and vegetables. This application will also discuss how to care 
for the plants as fertilizer and so forth. 

 

Keywords : Farming,  Information, Hydroponic 
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PENDAHULUAN 
Bercocok tanam di lingkungan pekarangan rumah, saat ini bukan sekedar impian 

lagi bagi masyarakat kota yang semakin hari lahan kosong untuk bercocok tanam semakin 

sempit. Bercocok tanam ada banyak manfaatnya terutama membantu kebutuhan dapur, 

apalagi harga bahan pokok seperti bawang, tomat, cabai dan sayuran kadangkala 

harganya melambung. Selain itu bercocok tanam dapat memperindah sekitaran rumah 

agar kelihatan asri, sejuk, dan segar. Saat ini ada berbagai macam cara kreatif untuk 

mengakali lahan sempit menjadi sebuah lahan yang dipenuhi tanaman salah satunya 

adalah bercocok tanam dengan teknik hidroponik. Tetapi masyarakat masih dibilang awam 

dengan teknik tersebut. Dan informasi yang didapat hanya berasal dari buku-buku. 

Sedangkan penggunaan buku terbilang kurang efektif. Karena kemana-mana harus 

membawa buku untuk mempelajarinya. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah 

mempengaruhi peradaban manusia saat ini. Efisiensi dalam berbagai hal seperti masalah 

waktu, tenaga dan biaya, melalui kecepatan dan keakuratan informasi telah memberikan 

kemudahan dalam memberikan suatu informasi, seperti  pengaksesan informasi dari suatu 

tempat yang berbeda dapat dilakukan secara bersamaan dan waktu yang tidak terbatas 

akibat peran perkembangan teknologi tersebut. 

Selain perkembangan aplikasi dekstop pada komputer juga meliputi 

perkembangan aplikasi mobile. Seperti yang diketahui saat ini, kebutuhan manusia tidak 

pernah terbatas seperti kebutuhan komunikasi salah satunya. Sehingga, handphone yang 

kita kenal sebagai alat telepon (komunikasi) genggam semakin berkembang pesat salah 

satunya yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya yaitu smartphone dengan sistem 

operasi android, selain banyaknya fitur internet yang di tawarkan smartphone dengan 

sistem operasi android, smartphone ini juga dapat di instal berbagai aplikasi-aplikasi 

terbaru dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia di saat ini. 

Melihat hal tersebut, penulis ingin membangun aplikasi Cara Bercocok Tanam 

Dengan Teknik Hidroponik Berbasis Android. Aplikasi Android ini dibuat untuk membantu 

orang-orang bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik, sehingga orang-orang 

dapat bercocok tanam sendiri di rumah. Dan juga orang-orang tidak perlu membawa 

banyak buku untuk mempelajarinya. 

1.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini baik dalam menyelesaikan 

penulisan maupun untuk pembuatan program di tempuh melalui beberapa metode 

penelitian, yaitu: 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi pustaka 
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Studi pustaka merupakan sumber data tertulis yang didapat dari berbagai referensi seperti 

buku, sumber arsip dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan tentang pemrograman 

Web, Android, pemrograman Java. 

b. Observasi (Pengamatan langsung) 

Observasi yang dilakukan penulis adalah melihat dan mengamati langsung ke tempat 

lokasi sekolah tinggi maupun universitas yang ada di Yogyakarta. 

2. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu metode waterfall 

merupakan suatu metode pengembangan perangkat lunak (software) yang mengambil 

pendekatan kepada perangkat lunak (software) dengan lima langkah utama yaitu: 

a. Analisis  

Melakukan analisis terhadap data-data yang telah di peroleh, untuk mengidentifikasi 

masalah yang di hadapi. Dari hasil analisis di hasilkan gambaran kondisi dan masalah yang 

di hadapi sehinga menghasilkan penanganan yang tepat. 

b. Perancangan Program 

Merancang proses aplikasi yang nantinya dapat mempermudah membuat program 

berikutnya. 

c. Pembuatan Program 

Proses pembuatan program berdasarkan pada rancangan program yang sudah dibuat. 

d. Pengujian Program 

Pada tahap ini membuktikan apakah aplikasi yang telah di buat dapat perjalan dengan baik 

atau tidak, dan dapat di gunakan sesuai dengan harapan. 

e. Pemeliharaan  

Merupakan proses pemeliharaan terhadap aplikasi yang sudah dibuat, termasuk proses 

pengembangan yang terdapat didalamnya. 

1. LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Hidroponik1 

 Hidroponik atau hydroponics berasal dari bahasa latin (Greek), yaitu hydro yang 

berarti air dan kata phonos yang berarti kerja sehingga hidroponik dimaksud sebagai air 

yang bekerja. 

Hidroponik adalah aktivitas pertanian yang dijalankan menggunakan air sebagai 

media untuk menggantikan tanah. Jadi, hidroponik dapat diartikan sebagai suatu 

pengerjaan atau pengelolaan air sebagai media tumbuhtnaman tanpa menggunakan 

media tanah sebagai media tanam dan mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan 

dari larutan nutrisi yangdilarutkan dalam air. 

                                                 
1 Siti Istiqomah, Menanam Hidroponik, (Jakarta: Azka Press, 2007) 
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Hidroponik adalah teknik penanaman dengan media tanam non tanah, bisa berupa 

kerikil, pasir kasar, atau sabut kelapa. Sebenarnya, hidroponik telah dikenal sejak lama. 

Akan tetapi, baru terbatas dalam penelitian ilmiah. 

a. Macam-macam hidroponik 

- Static solution culture (kultur air statis) 

- Continuous-flow solution culture, contoh : NFT (Nutrient Film Technique),DFT 

(Deep Flow Technique) 

- Aeroponics 

- Passive sub-irrigation 

- Ebb and flow atau flood and drain sub-irrigation 

- Run to waste 

- Deep water culture 

- Bubbleponics 

- Bioponic 

b. Media Tanam Inert Hidroponik 

Media tanam inert adalah media tanam yang tidak menyediakan unsur hara. Pada 

umumnya media tanam inert berfungsi sebagai buffer dan penyangga tanaman. 

Beberapa contoh di antaranya adalah: 

- Arang sekam 

- Spons 

- Expanded clay 

- Rock wool 

- Coir 

- Perlite 

- Pumice 

- Vermiculite 

- Pasir 

- Kerikil 

- Serbuk kayu 

c. Keuntungan teknik hidroponik 

- Tidak membutuhkan tanah 

- Air akan terus bersirkulasi di dalam sistem dan bisa digunakan untuk keperluan 

lain, misal disirkulasikan ke akuarium 

- Mudah dalam pengendalian nutrisi sehingga pemberian nutrisi bisa lebih efisien 

- Relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan 

- Memberikan hasil yang lebih banyak 

- Mudah dalam memanen hasil 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_tanam&action=edit&redlink=1
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Untuk keperluan hiasan, pot dan tanaman akan relatif lebih bersih. Sehingga untuk 

menrancang interior ruangan dalam rumah akan bisa lebih leluasa dalam menempatkan 

pot-pot hidroponik. Bila tanaman yang digunakan adalah tanaman bunga, untuk bunga 

tertentu bisa diatur warna yang dikehendaki, tergantung tingkat keasaman dan basa 

larutan yang dipakai dalam pelarut nutrisinya. 

2.2 Pengertian Android2 

Android, sistem operasi mobile phone terbaru yang dirilis Google inc. Merupakan 

salah satu sistem operasi (OS:Operating System) populer saat ini selain dari Apple OS 

melalui Iphone-nya, symbian OS, Bada OS, dan lainnya. Di tengah persaingan sistem 

operasi mobile phone saat ini, Android hadir dengan “cita rasa”  baru dalam meng-explore 

segala kecanggihan yang ada. 

Android juga merupakan sistem operasi yang paling cepat meng-update versinya 

dan merupakan sistem operasi hasil modifikasi kernel LINUX yang sudah di kenal di dunia 

komputer. Dengan berbagai kemudahan yang ada pada android, menjadikan android 

cepat di kenal di kalangan pengguanan mobile phone. 

Pada awalnya, Android di kembangkan oleh sebuah perusahaan yang di kuasai 

oleh Google, yaitu Android Inc. Android di luncurkan perdana pada tanggal 5 November 

2007, dan menyediakan platform terbuka atau lebih dikenal denga OPEN SOURCE 

sehingga pengembang atau developer Android dari pihak lain dapat memudahkan 

membuat aplikasi sendiri, bahkan customize dari versi Firmware Android Official Unofficial. 

Menurut Wikipedia, Android inc. Yang berada di palto Alto, California, Amerika 

Serikat memulai kerja sama pada bulan Juli tahun 2000 dengan Google, kemudian Google 

mengakuisisi Android Inc. Pada tahun 2005, dan para pendiri Android Inc. Ini bekerja pada 

Google, di antaranya Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears dan Chris White. 

2.3 Unified Modeling Language3 

Unified Modeling Language (UML) merupakan sistem arsitektur yang bekerja 

dalam OOAD dengan satu bahasa yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, 

mengkonstruksi, dan mendokumentasikan artifact yang terdapat dalam sistem software. 

UML merupakan bahasa permodelan yang paling sukses dari tiga metode OO 

yang telah ada sebelumnya, yaitu Booch, OMT, and OOSE. UML merupakan kesatuan 

dari ketiga metode permodelan tersebut dan ditambah kemampuan lebih karena 

                                                 
2 Mulyana D.Hendrik, Aplikasi Pilihan Android, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), Hal. 1  
3 A. Suhendar, S.Si, Hariman Gunadi, S.Si.,MT, Visual Modeling Menggunakan UML dan 

Rational Rose, (Bandung: Informatika bandung, 2002), Hal. 24 
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mengandung metode tambahan untuk mengatasi masalah permodelan yang tidak dapat 

ditangani ketiga metode tersebut. 

 

2.4 Software Yang Di Gunakan 

2.6.1 IDE Eclipse4 

Software ini merupakan IDE yang dikembangkan oleh IBM. Sayangnya, software ini 

memerlukan RAM yang relatif besar, IDE ini kompleks (baik visual maupun console) dan 

pengembangan aplikasi-aplikasi mobile. 

2.6.2 Android SDK (Software Development Kit) 5 

Android SDK adalah tools API (Application Programming Interface) yang di perlukan untuk 

memulai menggambarkan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Android merupakan subset perangkat lunak untuk ponsel yang 

meliputi sistem operasi. Middleware dan aplikasi kunci yang di-release oleh Google. 

 

2.6.3 Android Development Tools6 

Android Development Tool (ADT) adalah plugin yang didesain untuk IDE Eclipse yang 

memeberikan kita kemudahan dalam mengembangkan aplikasi Android dengan 

mengguanakan IDE Eclipse. Dengan menggunakan ADT untuk Eclipse akan memudahkan 

kita dalam membuat aplikasi project Adroid, membuat GUI aplikasi, dan menambahkan 

komponen-komponen yang lainnya, begitu juga kita dapat melakukan running aplikasi 

menggunakan Android SDK melalui Eclipse. Dengan ADT juga kita dapat melakukan 

pembuatan package android (.apk) yang digunakan untuk distribusi aplikasi Android yang 

kita rancang. 

2.6.4 XAMPP 

XAMPP adalah aplikasi web server instan yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi 

berbasis web. Fungsi XAMPP adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang 

terdiri atas program Apache, HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa 

yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. 

                                                 
4 Raharjo Budi, Imam Heryanto, Arif Haryono, Mudah Belajar Java Edisi revisi Kedua, (Bandung: 

Informatika Bandung, 2012 ), Hal. 18  
5 Safaat H. Nazaruddin, Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone Dan Tablet PC Berbasis 

Android Edisi Revisi, (Bandung: Informatika Bandung, 2012), Hal. 5 
6 Ibid. Hal. 6  
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Nama XAMPP merupakan singkatan dari X (X=Cross Platform), Apache, MySQL, PHP dan 

Perl. Program ini tersedia dalam lisensi GNU (General Public License) dan gratis. 

2.6.5 Adobe Dreamweaver CS3 

Adobe Dreamweaver (dulunya Macromedia Dreamweaver) adalah pengembangan 

web aplikasi awalnya dibuat oleh Macromedia dan sekarang dikembangkan oleh Adobe 

System, yang mengakuisi Macromedia tahun 2005. 

Adobe Dreamweaver adalah desain web dan pengembangan aplikasi yang 

menyediakan editor WYSIWYG visual (bahasa sehari-hari disebut sebagai Design view) 

dan editor kode dengan fitur standar seperti syntax highlighting, code completion, dan kode 

runtuh serta fitur yang lebih canggih seperti real-time memeriksa sintaks dan kode 

introspeksi untuk menghasilkan kode petunjuk untuk membantu pengguna dalam menulis 

kode. Adobe Dreamweaver memfasilitasi desain tata letak yang cepat dan generasi kode 

yang memungkinkan pengguna dengan cepat membuat dan memanipulasi tata letak 

elemen HTML. Dreamweaver memiliki browser yang terintegrasi untuk melihat pratinjau 

halaman Web dalam program sendiri. Ini menyediakan fitur pengalihan dan sinkronisasi, 

kemampuan untuk mencari dan mengganti baris teks atau kode oleh istilah pencarian atau 

ekspresi reguler di seluruh situs, dan fitur template yang memungkinkan update kode 

bersama dan tata letak di seluruh situs tanpa server side termasuk atau scripting. 

2. ANALISIS 

Analisis sistem merupakan langkah awal untuk menspesifikasi dengan detail tentang 

bagaimana mengiplementasikan sebuah sistem. Analisis sistem dilakukan dengan cara 

pembuatan struktur bangun yang di gunakan untuk kebutuhan sistem secara fungsional 

dan non fungsional sehingga mamapu mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang 

akan di buat secara rinci. 

3.1 Analisis Kebutuhan 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

1.  User adalah merupakan orang yang menggunakan aplikasi menggunakan 

mobile android 

berikut ini adalah kebutuhan fungsional user: 

a. Menampilkan jenis-jenis tanaman 

b. Menampilkan cara penanaman 

c. Menampilkan metode penanaman 

d. Menampilkan perawatan tanaman 

e. Menampilkan komentar 
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f. Menampilkan bantuan 

g. Menampilkan about 

2. Admin adalah merupakan orang yang mengelola dan mengendalikan 

sistem dari webserver 

berikut ini adalah kebutuhan fungsional admin: 

a. Mampu mengolah jenis-jenis tanaman 

b. Mamapu mengolah cara menanam 

c. Mampu mengolah metode penanaman 

d. Mampu megolah perawatan tanaman 

e. Mampu mengolah akun 

f. Mampu mengolah komentar 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

1. Analisis kebutuhan perangkat keras (Hardware) 

1) Pembuatan  

Spesifikasi perangkat keras yang di gunakan dalam pembuatan aplikasi ini: 

Tabel 3.1 spesifikasi perangkat keras: Pembuatan aplikasi 

Komputer LENOVO G405s 

Processor  AMD A8-5550M APU Radeon(TM) 2.1GHz 

Grafis  AMD Radeon HD 8550G + 8570M Dual Grapichs 

Memory (RAM) 4GB DDR3 

Display  1366 x 768 (32-bit) 

 

2) Implementasi 

spesifikasi minimal Smartphone Android yang di butuhkan untuk mengakses 

aplikasi ini: 

Tabel 3.2 spesifikasi perangkat keras: Penerapan aplikasi 

Processor  1GHz 

RAM 512MB 

ROM 512MB 

Network  GSM 

 

2. Analisis kebutuhan perangkat lunak (Software) 

 Adapun spesifikasi software yang di butuhkan  dalam pembuatan dan penerapan 

aplikasi oleh  Programmer dan User sebagai berikut: 

 Tabel 3.3 spesifikasi software: Pembuatan dan Penerapan aplikasi 
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proses Software  

Pembuatan  OS Windows 8 Enterprise, IDE Eclipse, 

Android SDK, Android Development Tools. 

Implementasi Smartphone Android minimal Versi 2.3 

(Gingerbread) 

 

3. Analisis kebutuhan sumberdaya manusia (Braindware) 

1) programmer : Bertanggung jawab mengimplementasikan analisis dan 

perancangan kedalam bentuk program dan aplikasi secara keseluruhan. 

2) User : Pihak yang menggunakan aplikasi Menanam Hidroponik yaitu 

masyarakat yang ingin melakukan bercocok tanam dengan teknik hidroponik. 

3.2 Anlisis Kelayakan Sistem  

3.2.1 Analisis kelayakan Teknologi 

Dari segi teknologi aplikasi ini dapat di gunakan dengan mudah karena software 

dan hardware yang di perlukan mudah didapatkan. 

3.2.2 Analisis kelayakan Hukum  

Untuk aplikasi Android lisensi menggunakan open source jadi tidak melanggar hak 

cipta 

3.2.3 Analisis Kelayakan Operasional 

Aplikasi ini mudah di gunakan tanpa keahlian khusus karena di sediakan juga bantuan bagi 

pengguna baru yang belum mengerti tentang penggunaan dan tata cara pemakaian 

aplikasi ini. 

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dalam penelitian menggunakan Unifield Modeling Langguage 

(UML). UML adalah bahasa untuk melakukan visualisasi, spesifikasi, konstruksi, 

memodelkan bisnis, mendokumentasikan komponen-komponen sistem software dan 

sistem non software. UML menggunakan notasi standart untuk menjelaskan secara 

visual mengenai element-element permodelan 

3. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi  

Implementasi adalah terapan hasil rancangan yang telah dibuat dari beberapa kode 

program menjadi sebuah aplikasi. Pada tahap ini aplikasi yang telah dianalisis dan 
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dirancang akan berfungsi atau berlajalan dengan baik. Aplikasi ini diimplementasikan dari 

desain dan kode berdasarkan rancangan bab sebelumnya. Aplikasi ini dibuat dengan 

dasar coding java dan PHP yang dikembangkan dalam software dari android dan 

webserver. 

Dalam pembuatan aplikasi Location-Base Service untuk mengetahui penerimaan 

mahasiswa baru di Indonesia ini, diawali dengan menyiapkan aset-aset di eclipse yang 

akan digunakan untuk membangun aplikasi, contoh aset-aset yang perlu disiapkan dalam 

membuat aplikasi ini seperti lokasi saya, list universitas, detail universitas, jadwal 

pendaftaran, syarat pendaftaran, peta universitas. 

Adapun tahapan implementasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1 Implementasi basis data 

a. Pembuatan database 

b. Pembuatan Tabel 

 Tabel admin 

 Tabel jenis tanaman 

 Tabel cara penanaman 

 Tabel cara perawatan 

 Tabel metode penanaman 

 Tabel komentar 

2 Implementasi interface halaman admin 

3 Implementasi interface halaman user 

4 Pembahasan kode program 

5 Pengujian program 

6 Instalasi aplikasi 

7 Pemeliharaan sistem 

4.2 Implementasi Interface Halaman Admin 

1. Splash Screen 

 Splash screen adalah tampilan pertama program sebelum masuk ke menu utama 

atau tampilan utama dari sebuah aplikasi. 
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Gambar 4.1 Splash Screen 

2. Menu Utama 

 Menu utama merupakan menu awal yang terdapat pada apalikasi. Pada tampilan 

ini user dapat memilih salah satu menu yang terdapat pada apalikasi ini dengan menklik 

menu tersebut. 

 

Gambar 4.2 Halaman Menu Utama 

3. Menu Jenis Tanaman (List) 

Ketika user memilih menu Jenis Tanaman maka akan masuk ke menu Jenis 

Tanaman (List) disini user dapat memilih jenis tanaman sesuai yang di inginkan dengan 

menekan nama dari jenis tanaman yang dituju. 
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Gambar 4.3 Menu Jenis Tanaman (List) 

4. Menu Jenis Tanaman (Keterangan) 

Ketika user memilih salah satu jenis tanaman pada Menu Jenis Tanaman (List) 

maka akan masuk Menu Jenis Tanaman (Keterangan) disini user dapat melihat 

keterangan dari jenis tanaman yang dipilih. 

 

 

Gambar 4.4 Menu Jenis Tanaman (Keterangan) 

5. Menu Jenis Tanaman (Cara Penanaman) 
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Ketika user memilih salah satu jenis tanaman pada Menu Jenis Tanaman (List) maka 

akan masuk Menu Jenis Tanaman (Cara Penanaman) disini user dapat melihat cara 

penanaman dari jenis tanaman yang dipilih. 

 

 

Gambar 4.5 Menu Jenis Tanaman (Cara Penanaman) 

6. Menu Jenis Tanaman (Cara Perawatan) 

Ketika user memilih salah satu jenis tanaman pada Menu Jenis Tanaman (List) maka akan 

masuk Menu Jenis Tanaman (Cara Perawatan) disini user dapat melihat cara perawatan 

dari jenis tanaman yang dipilih. 

 

Gambar 4.6 Menu Jenis Tanaman (Cara Perawatan) 

7. Menu Metode Penanaman (List) 
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Ketika user memilih menu Jenis Tanaman maka akan masuk ke menu Metode 

Penanaman (List) disini user dapat memilih metode sesuai yang di inginkan dengan 

menekan nama dari metode yang dituju. 

 

Gambar 4.7 Menu Metode Penanaman (List) 

8. Menu Metode Penanaman (Keterangan) 

Ketika user memilih salah satu metode pada Metode Penanaman (List) maka akan 

masuk Menu Metode Penanaman (Keterangan) disini user dapat melihat keterangan 

dari metode yang dipilih. 

 

Gambar 4.8 Menu Metode Penanaman (Keterangan) 

 

9. Menu Komentar 

Menu komentar ini berisi kritik atau saran yang diberikan oleh user yang ditujukan ke 

admin. 
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Gambar 4.9 Menu Metode Penanaman (Keterangan) 

10. Menu Bantuan 

Menu Bantuan ini berisi halaman berupa informasi pada pembuat aplikasi tentang 

bagaimana cara mengakses penggunaan aplikasi Menanam Hidroponik. 

 

Gambar 4.10 Menu Metode Penanaman (Keterangan) 

11. Menu About 

Menu about ini berisi halaman berupa informasi aplikasi dan pembuat aplikasi 

Menanam Hidroponik. 
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Gambar 4.11 Menu Metode Penanaman (Keterangan) 

4.3 Pengujian Program 

4.4.1 Testing BlackBox 

Disini penulis mencoba untuk melakukan testing yang berfokus pada persyaratan 

fungsional perangkat lunak. Cara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menjalankan 

aplikasi yang telah dibuat sehingga bisa terlihat kekurangan dari program ini. Beberapa 

kategori yang akan di uji adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi –fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan kinerja 

3. Kesalahan tampilan 

4. Kesalahan dalam struktur data 

12. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya hingga akhir dari aplikasi 

“Menanam Hidroponik” maka dapat disimpulkan : 

1. Aplikasi “Menanam Hidroponik” berbasis android dibuat melalui tahap analisis yaitu 

dengan menggunakan analisis SWOT (untuk menganalisis kemampuan dari 

progaram yang akan dibuat seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman 

dari ekternal atau internal), analisis kebutuhan (untuk menganalisa kebutuhan 

program dari aspek fungsional dan non fungsional dalam pembuatan program ini) 

dan analisis kelayakan (untuk menganalisis apakah program ini sudah layak dibuat 

atau tidak). Setelah itu tahap perancangan program mulai dari rancangan program 

(perancangan UML yang meliputi perancangan use case diagram, perancangan 
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class diagram, perancangan squence diagram. Perancangan ERD. Perancangan 

Struktur Basis Data) dan rancangan interface (perancangan tampilan web dan 

tampilan aplikasi atau program). Kemudian tahap pembuatan sistem berdasarkan 

dari perancangan sistem. Setelah program dibuat lalu masuk tahap pengujian 

program dan pemeliharaan program. 

2. Dengan adanya aplikasi Menanam Hidroponik ini memudahkan dalam 

mendapatkan informasi tentang hidroponik karena informasi dapat diakses. 

3. secara online dan mobile. Serta tidak memerlukan pelatihan dalam penggunaan 

aplikasi tersebut. 
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