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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa study kelayakan sistem yaitu 

sistem yang sedang berjalan dan sistem yang akan dibangun berupa arsitektur 

sistem dan perancangan pada sistem yang akan dibangun. Dimana perancangan 

tersebut terdiri dari usecase diagram, usecase scenario,diagram UML (Unified 

Modeling Language), struktur database dan desain interfaces. 

3.1  Analisa sistem yang sedang berjalan 

  Analisa sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk menjelaskan sistem 

yang sudah berjalan saat ini, dari aspek kelayakan serta identifikasi terhadap 

kebutuhan sistem baru yang mulai dilakukan. Idetifikasi tidak hanya didasarkan 

oleh kebutuhan – kebutuhan baru yang dikehendaki oleh warehouse (yang selama 

ini belum terpenuhi), tetapi juga memperhatikan kebutuhan sistem yang sudah 

ada. 

3.1.1 Sistem informasi akademik Lab. IT UMM 

Sistem informasi akademik Lab. IT UMM merupakan sistem informasi 

pendukung aktifitas pengelolahan data akademik praktikum yang sedang berjalan 

pada jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Sistem 

informasi Elabit di bangun menggunakan pemrograman berbasis web dengan 

penyimpanan data menggunakan database MySql. Sehingga pengaksesan sistem 

harus menggunakan aplikasi web browser. 

Sistem ini berguna sekali untuk mengurangi beban biaya pengeluaran, 

karena data – data akademik praktikum tersebut tidak disimpan lagi dalam 

pembukuan tetapi disimpan di database.  

Namun pada sistem informasi yang sedang berjalan. Data yang diproses 

saat sistem informasi diakses cukup besar. Karena sistem harus menyambungkan 

tampilan dari website tersebut. Sehingga pada koneksi jaringan internet yang 

lemah pengaksesan sistem informasi menjadi lama. Serta pada aktifitas praktikum 

penginputan nilai demo Mahasiswa dirasa kurang efektif. Karena Aslab tidak 

secara langsung melakukan input nilai ke dalam sistem informasi, melainkan data 

nilai tersebut di tulis di kertas penilaian lalu kemudian di inputkan kedalam sistem 
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informasi melalui PC setelah praktikum selesai. Hal ini dirasa menguras waktu 

dan tenaga. 

Aktifitas pengelolahan data akademik praktikum pada sistem yang sedang 

berjalan meliputi data nilai dan absen dimana user yang terlibat teridiri dari empat 

actor yaitu: 

Tabel 3.1 Identifikasi aktor 

Aktor Deskripsi 

Dosen Aktor yang dapat mengakses dan melakukan manipulasi 

(tambah, ubah, hapus) terhadap data informasi akademik 

(nilai atau absen) praktikum Mahasiswa. 

Admin Aktor yang dapat mengakses dan melakukan manipulasi 

(tambah, ubah, hapus) terhadap semua data informasi 

akademik (nilai atau absen) praktikum Mahasiswa. 

Aslab Aktor yang dapat mengakses dan melakukan manipulasi 

(tambah, ubah, hapus) terhadap data informasi akademik 

(nilai atau absen)praktikum Mahasiswa. 

Mahasiswa Aktor yang dapat mengakses informasi data akademik 

(nilai atau absen) praktikumnya. 

 

3.1.2 Analisa study kelayakan 

Studi kelayakan (Feasibility study) adalah suatu studi yang akan 

digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem 

layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan disebut juga dengan istilah 

High point review [10].  

Pada studi kelayakan ini developer (pihak pengembang) melihat dari 2 

aspek kelayakan, yaitu : 

a. Kelayakan Teknis 

Kelayakan teknis menyoroti kebutuhan sistem yang telah disusun dari 

aspek teknologi yang akan dikembangkan, jika teknologi yang dikehendaki untuk 

pengembangan sistem merupakan teknologi yang mudah, murah, dan tingkat 
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pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan sistem bisa 

dinyatakan layak[10]. 

b. Operational Feasibity (Kelayakan Operasional) 

Penilaian terhadap kelayakan operasional digunakan untuk mengukur 

apakah sistem yang akan dikembangkan nantinya dapat dioperasikan dengan baik 

atau tidak di dalam organisasi[10]. 

Pada tabel 3.2 menjelaskan dari kelayakan sistem yang yang sedang 

berjalan berdasarkan kelayakan operasional dan kelayakan teknis. 

Tabel 3.2 Kelayakan sistem yang sedang berjalan 

Kriteria Sistem yang sedang berjalan 

Operational Feasibility 

Kepraktisan oprasional sistem . a. Membutuhkan waktu yang lama 

saat melakukan input nilai demo 

karena nilai tidak langsung di 

inputkan ke dalam sistem 

informasi. 

b. Aktifitas absensi lama karena 

memanggil satu persatu Mahasiswa 

praktikan. 

c. Waktu praktikum terpotong cukup 

lama untuk proses absen. 

d. Pengaksesan sistem informasi 

menggunakan data yang besar 

sehingga pada koneksi internet 

yang kecil cukup lama. 

Technical Feasibility 

Teknologi memadai a. Menggunakan PC / Laptop / 

smartphone untuk mengakses data 

akademik. 

b. Aplikasi sistem informasi berbasis 

pemrograman web. 

c. Mengakses sistem informsai 
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bergantung kepada aplikasi web 

browser (Google Chrome, Mozilla 

Firefox dll)  

d. Pengaksesan sistem informasi 

melalui jaringan internet. 

e. Jaringan internet pada lab. IT 

UMM menggunakan kabel LAN 

dan wifi 

Ketersediaan pakar / teknisi Terdapat web developer yang dapat 
mengembangkan sistem informasi 
akademik Lab. IT UMM. 

 

3.1.3   Analisa kebutuhan 

Merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk meneliti 

kebutuhan suatu sistem. Pada analisa kebutuhan ini berguna untuk menjabarkan 

kebutuhan – kebutuhan dalam pengembangan sistem yang diawali penjabaran dari 

sistem yang akan dikembangkan, metode analisa kebutuhan, dan eliminasi 

kebutuhan, sehingga diperoleh kebutuhan fungsional yang akan di kembangkan 

dalam sistem tersebut. 

a.  Sistem yang akan di kembangkan 

Sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi akademik 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang  berbasis 

mobile dengan menggunakan platform Android. Sistem informasi tersebut akan 

dipisah setiap aplikasi berdasarkan actornya kecuali actor Mahasiswa/praktikan 

dan Aslab. Serta sistem tersebut akan ditambah fitur transkrip dan scan barcode 

pada KTM untuk melakukan input absen. 

b. Metode analisa kebutuhan 

 Metode yang digunakan dalam melakukan analisa kebutuhan adalah 

Interview. Metode Interview adalah metode yang dilakukan melalui kegiatan 

wawancara dengan pihak Laboratorium Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang. 
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Pada proses penggalian kebutuhan ini di serahkan secara langsung oleh 

Bapak Eko Budi Cahyono sebagai kepala Lab. Informatika kepada saudara 

Sofyan Antoniawan selaku developer sistem informasi akademik Lab. Informatika 

UMM saat itu (2016) sebagai pihak yang dipercayakan mampu memberikan 

informasi secara detail mengenai teknis dan kondisi operasional praktikum pada 

Lab. Informatika UMM. Naskah penggalian kebutuhan menggunakan metode 

wawancara (Interview) dengan salah satu pihak Lab. Informatika UMM sebagai 

berikut : 

Keterangan : 

 P = Peneliti 

 N = Narasumber 

P : Bagaimana proses user melakukan akses ke dalam sistem informasi 

? 

N : Pengaksesan sistem informasi dengan mengunjungi alamat website 

infotech.umm.ac.id. kemudian melakukan login pada halaman login dengan 

menggunakan NIM dan password. 

P : Siapa saja user yang menggunakan sistem informasi akademik 

Lab. Informatika UMM ? 

N : User terdiri dari tiga actor, yaitu Admin, Aslab, Dosen, Mahasiswa 

praktikan. 

P : Bagaimana perbedaan aktivitas setiap actor di dalam sistem 

informasi akademik Lab. IT UMM ? 

N : Actor Admin, Dosen, dan Aslab mampu melakukan manipulasi 

terhadap data akademik praktikum, sedangkan actor Mahasiswa hanya mampu 

melihat data akademik praktikum, yaitu data nilai dan absen. 

P : Adakah perbedaan spesifik aktifitas actor Admin, Dosen, dan 

Aslab di dalam sistem informasi. 
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N : Admin dapat melakukan manipulasi data nilai dan absen pada 

semua kelas praktikum. Namun Dosen dan Aslab hanya dapat melakukan 

manipulasi data nilai dan absen dari kelas praktikum yang terdaftar pada tabel 

user_assistant_class sesuai dengan id yang dimiliki oleh Dosen atau Aslab. 

P : Bagaimana proses melakukan input nilai praktikum ? 

N : Pada aktifitas praktikum nilai yang diinputkan kedalam sistem 

informasi ditulis terlebih dahulu pada kertas, setelah aktifitas praktikum selesai, 

kemudian nilai praktikum diinputkan kedalam sistem informasi melalui PC Lab.  

P : Bagaimana spesifikasi proses melakukan input nilai praktikum ke 

dalam sistem informasi ? 

N : Terlebih dahulu Aslab harus melakukan login untuk mendapatkan 

id aslab yang akan melakukan manipulasi data akademik didalam sistem 

informasi dan menjaga pengaksesan sistem dari pihak yang tidak memiliki 

wewenang. Ketika login berhasil, kemudian sistem akan menampilkan kelas 

praktikum. Untuk melakukan input nilai terlebih dahulu aslab harus membuat data 

modul praktikum. Agar kemudian nilai tersebut di simpan sebagai nilai dari 

modul praktikum tersebut. 

P : Bagaimana proses melakukan input absen praktikum ? 

N : Aslab menggunakan beberapa menit dari waktu praktikum untuk 

memanggil satu persatu Mahasiswa praktikan untuk didata kehadirannya. 

Kemudian di inputkan kedalam sistem informasi. Untuk memasukan data absensi. 

Nantinya data absensi tersebut diinputkan kedalam sistem informasi berdasarkan 

pertemuan praktikum. Untuk saat ini diharapkan adanya metode penginputan 

absen praktikum yang lebih efektif untuk menghemat waktu.  

P : Bagaimana proses actor Mahasiswa dalam menggunakan sistem 

informasi ? 

N : Mahasiswa praktikan melakukan login terlebih dahulu, kemudian 

id dari Mahasiswa tersebut di gunakan untuk menampilkan data kelas praktikum 

miliknya. Dimana nantinya sistem mampu menampilkan nilai setiap modul 
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Mahasiswa praktikan dan Absensi praktikumnya ditampilkan sesuai dengan kelas 

praktikum. Namun diharapkan untuk pengembangannya sistem juga mampu 

menyajikan informasi transkrip nilai praktikum kepada Mahasiswa. 

c. Kebutuhan sistem informasi 

Analisis kebutuhan ini ditujukan untuk menggambarkan kebutuhan-

kebutuhan yang didapatkan dari proses Interview dengan pihak Lab. Informatika 

UMM.  

Tabel 3.3 Elisitasi Kebutuhan Tahap 1 

No Kebutuhan 

1 Sistem mampu menerima inputan login. 

2 Sistem mampu menampilkan data  kelas praktikum user 

3 

 

Sistem mampu menampilkan data modul berdasarkan kelas praktikum.  

4 

 

Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus data modul 

berdasarkan kelas praktikum. 

5 Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus data pertemuan 

berdasarkan kelas praktikum.   

6 Sistem mampu  menampilkan semua data mahasiswa berdasarkan modul 

kelas praktikum.  

7 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum semua mahasiswa 

8 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum user login. 

9 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan menghapus nilai 

mahasiswa berdasarkan modul kelas praktikum 

10 Sistem mampu  menampilkan data semua mahasiswa berdasarkan 

pertemuan kelas praktikum 

11 Sistem mampu  menampilkan absen semua mahasiswa berdasarkan 

pertemuan kelas praktikum 

12 Sistem mampu menampilkan absen praktikum user login. 

13 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan menghapus absen 
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mahasiswa berdasarkan pertemuan kelas praktikum 

14 Sistem mampu membaca barcode pada KTM mahasiswa kemudian 

melakukan input absen secara otomatis 

15 Sistem mampu menampilkan transkrip nilai mahasiswa 

16 Sistem mampu mengganti user mode dari Mahasiswa menjadi Aslab atau 

sebaliknya.. 

17 Sistem mampu melakukan log out 

 

d. Eliminasi kebutuhan 

 Eliminasi kebutuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa Metode, 

yang pertama adalah : 

 MDI (Mandatory Desirable Inessential) 

Metode MDI ini bertujuan untuk memisahkan antara rancangan sistem 

yang penting (Mandatory), tidak terlalu penting (Desirable), dan kebutuhan yang 

bukan bagian dari sistem informasi pada sistem yang akan di kembangkan 

(Inessential). Pada Tabel 3.4 merupakan proses eliminasi kebutuhan dimana 

setiap kebutuhan di kategorikan kedalam kolom M, D, I. adapun penjelasan dari 

ketiga kolom tersebut adalah sebagai berikut : 

M : Merupakan kebutuhan yang keberadaanya penting dan berhubungan secara 

langsung terhadap aktifitas pengelolahan data akademik di dalam sistem 

informasi. Sehingga harus di terapkan kedalam pengembangan sistem informasi 

yang baru (Mandatory). 

D  : Merupakan kebutuhan yang bukan merupakan bagian dari pengelolahan data 

akademik praktikum. Namun keberadaan dari kebutuhan tersebut jika diterapkan 

pada pengembangan sistem dapat membuat sistem informasi lebih baik 

(Desirable). 

I   : Merupakan kebutuhan yang keberadaanya bukan bagian dari sistem yang 

akan dikembangkan. Sehingga kebutuhan ini tidak diterapkan kedalam 

pengembangan sistem informasi yang akan dibuat (Inessential). 

Tabel 3.4 Elisitasi tahap 2 dengan metode MDI 
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No Kebutuhan M D I 

1 Sistem mampu menerima inputan login.    

2 Sistem mampu menampilkan data  kelas praktikum user    

3 

 

Sistem mampu menampilkan data modul berdasarkan 

kelas praktikum.  
   

4 

 

Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus 

data modul berdasarkan kelas praktikum. 
   

5 Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus 

data pertemuan berdasarkan kelas praktikum.   
   

6 Sistem mampu  menampilkan semua data mahasiswa 

berdasarkan modul kelas praktikum.  
   

7 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum semua 

mahasiswa 
   

8 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum user login.    

9 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan 

menghapus nilai mahasiswa berdasarkan modul kelas 

praktikum 

   

10 Sistem mampu  menampilkan data semua mahasiswa 

berdasarkan pertemuan kelas praktikum 
   

11 Sistem mampu  menampilkan absen semua mahasiswa 

berdasarkan pertemuan kelas praktikum 
   

12 Sistem mampu menampilkan absen praktikum user login.    

13 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan 

menghapus absen mahasiswa berdasarkan pertemuan kelas 

praktikum 

   

14 Sistem mampu membaca barcode pada KTM mahasiswa 

kemudian melakukan input absen secara otomatis 

   

15 Sistem mampu menampilkan transkrip nilai mahasiswa    
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16 Sistem mampu mengganti user mode dari Mahasiswa 

menjadi Aslab atau sebaliknya.. 

   

17 Sistem mampu melakukan log out    

 

 TOE (Tehnikal, Operasional,Ekonomi) 

Merupakan hasil penyusutan elisitasi tahap MDI dengan cara 

mengeliminasi semua requirement dengan option I pada metode MDI. Selanjutnya 

semua requirement yang tersisa diklasifikasikan kembali melalui TOE, yaitu: 

- T artinya teknikal, bagaimana tata cara atau teknik pembuatan requirement 

dalam sistem yang akan dikembangkan. 

- O artinya operasional, bagaimana tata cara penggunaan requirement dalam 

sistem akan dikembangkan. 

- E artinya ekonomi, besar biaya yang diperlukan guna membanguan 

requirement di dalam sistem yang akan di kembangkan. 

Metode TOE tersebut dibagi kembali menjadi beberapa option, yaitu: 

- High (H) : Sulit untuk dikerjakan, karena teknik pembuatan dan 

pemakaiannya sulit serta biayanya mahal. Maka requirement tersebut harus di 

eliminasi. 

- Middle (M) : Mampu dikerjakan, karena teknik pembuatan dan 

pemakaiannya tidak terlalu sulit serta biaya yang tidak terlalu mahal. 

- Low (L) : Mudah dikerjakan, karena teknik pembuatan dan pemakaiannya 

mudah serta biaya yang murah. 

Tabel 3.5 Elisitasi tahap 3 dengan metode MDI dan HML 

No Kebutuhan T O E 

H M L H M L H M L 

1 Sistem mampu menerima inputan 

login. 

         

2 Sistem mampu menampilkan data  

kelas praktikum user 

         

3 Sistem mampu menampilkan data 

modul berdasarkan kelas praktikum.  
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4 

 

Sistem mampu menambah, 

mengupdate, dan menghapus data 

modul berdasarkan kelas praktikum. 

         

5 Sistem mampu menambah, 

mengupdate, dan menghapus data 

pertemuan berdasarkan kelas 

praktikum.   

         

6 Sistem mampu  menampilkan semua 

data mahasiswa berdasarkan modul 

kelas praktikum.  

         

7 Sistem mampu menampilkan nilai 

praktikum semua mahasiswa 

         

8 Sistem mampu menampilkan nilai 

praktikum user login. 

         

9 Sistem mampu menerima inputan, 

mengupdate, dan menghapus nilai 

mahasiswa berdasarkan modul kelas 

praktikum 

         

10 Sistem mampu  menampilkan data 

semua mahasiswa berdasarkan 

pertemuan kelas praktikum 

         

11 Sistem mampu  menampilkan absen 

semua mahasiswa berdasarkan 

pertemuan kelas praktikum 

         

12 Sistem mampu menampilkan absen 

praktikum user login. 

         

13 Sistem mampu menerima inputan, 

mengupdate, dan menghapus absen 

mahasiswa berdasarkan pertemuan 

kelas praktikum 
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14 Sistem mampu membaca barcode pada 

KTM mahasiswa kemudian melakukan 

input absen secara otomatis 

         

15 Sistem mampu menampilkan transkrip 

nilai mahasiswa 

         

16 Sistem mampu mengganti user mode 

dari Mahasiswa menjadi Aslab atau 

sebaliknya.. 

         

17 Sistem mampu melakukan log out          

 

e. Kebutuhan fungsional 

Dari proses analisa kebutuhan di atas, kemudian di simpulkan kebutuhan 

fungsional yang digunakan dalam proses pengembangan sistem informasi yang 

baru dapat di lihat pada Tabel 3.6. berikut : 

Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan Aktor 

01 Sistem mampu menerima inputan login. Admin,Dosen,Aslab,

Mahasiswa 

02 Sistem mampu menampilkan data  kelas praktikum user Admin,Dosen,Aslab,

Mahasiswa 

03 

 

Sistem mampu menampilkan data modul berdasarkan kelas 

praktikum.  

Admin,Dosen,Aslab,

Mahasiswa 

04 

 

Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus data 

modul berdasarkan kelas praktikum. 

Admin,Dosen,Aslab 

05 Sistem mampu menambah, mengupdate, dan menghapus data 

pertemuan berdasarkan kelas praktikum.   

Admin,Dosen,Aslab 

06 Sistem mampu  menampilkan semua data mahasiswa berdasarkan 

modul kelas praktikum.  

Admin,Dosen,Aslab 

07 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum semua mahasiswa Admin,Dosen,Aslab 
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08 Sistem mampu menampilkan nilai praktikum user login. Mahasiswa 

09 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan menghapus 

nilai mahasiswa berdasarkan modul kelas praktikum 

Admin,Dosen,Aslab 

10 Sistem mampu  menampilkan data semua mahasiswa berdasarkan 

pertemuan kelas praktikum 

Admin,Dosen,Aslab 

11 Sistem mampu  menampilkan absen semua mahasiswa 

berdasarkan pertemuan kelas praktikum 

Admin,Dosen,Aslab 

12 Sistem mampu menampilkan absen praktikum user login. Mahasiswa 

13 Sistem mampu menerima inputan, mengupdate, dan menghapus 

absen mahasiswa berdasarkan pertemuan kelas praktikum 

Admin,Dosen,Aslab 

14 Sistem mampu membaca barcode pada KTM mahasiswa 

kemudian melakukan input absen secara otomatis 

Admin,Dosen,Aslab 

15 Sistem mampu menampilkan transkrip nilai mahasiswa Mahasiswa 

16 Sistem mampu mengganti user mode dari Mahasiswa menjadi 

Aslab atau sebaliknya.. 

Aslab,Mahasiswa 

17 Sistem mampu melakukan log out Admin,Dosen,Aslab,

Mahasiswa 

 

f. Kebutuhan nonfungsional 

Kebutuhan non fungsional terdiri dari 2 aspek yaitu software (Perangkat 

Lunak) dan hardware (Perangkat Keras) yang dijelaskan di tabel di bawah ini : 

Tabel 3.7 Kebutuhan non fungsional. 

Software Hardware 

Android studio Laptop 

Notepad++ Smartphone (android) 

XAMPP  

 

3.1.4 Usecase sistem berjalan 
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Sistem informasi yang sedang berjalan terdiri dari 4 aktor, dimana setiap 

actor memiliki aktifitas didalam sistem. Aktifitas tersebut berdasarkan kebutuhan 

dari actor dalam melakukan akses dan pengelolahan data akademik praktikum 

sebagai informasi. Gambaran aktifitas actor di dalam sistem dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini: 

 
Gambar 3.1 Usecase sistem berjalan 

Dari gambar diatas kita dapat melihat bahwa terdapat kesamaan aktifitas 

antara actor admin, dosen, dan aslab. Dimana aktifitas tersebut meliputi lihat  

praktikum, lihat modul, tambah modul, lihat nilai mahasiswa, input nilai 

mahasiswa, lihat pertemuan, tambah pertemuan, lihat absen mahasiswa, dan input 

absen mahasiswa. Yang membedakan ketiga aktifitas dari actor tersebut adalah 

actor admin  dapat mengakses dan melakukan manipulasi data pada semua 

praktikum, actor dosen dan aslab hanya pada praktikum tertentu. Sedangkan 

aktifitas actor mahasiswa didalam sistem informasi yaitu lihat  praktikum, lihat 

nilai, dan lihat absen. 

Tabel 3.8 Spesifik usecase sistem yang sedang berjalan 

Aktor Usecase Keterangan 

Admin, dosen, 

aslab, Mahasiswa 

Lihat kelas 

praktikum 

Melihat list kelas praktikum 

Admin, dosen, 

aslab 

CRUD modul 

praktikum 

Melakukan tambah modul praktikum 

Menampilkan modul praktikum 

Melakukan edit modul praktikum 

Melakukan hapus modul praktikum 

Admin, dosen, CRUD nilai modul Melihat nilai praktikum 
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aslab praktikum Melakukan input nilai 

Melakukan edit nilai 

Melakukan hapus nilai 

Admin, dosen, 

aslab 

CRUD pertemuan 

praktikum 

Melihat pertemuan praktikum 

Menambah pertemuan praktikum 

Melakukan edit pertemuan 

Menghapus pertemuan 

Admin, dosen, 

aslab 

CRUD absen 

praktikum 

Melihat absen 

Melakukan input absen 

Mengedit absen 

Menghapus absen 

Mahasiswa Lihat nilai modul Melihat nilai modul praktikum 

Mahasiswa Lihat absen 

pertemuan 

Melihat absen pertemuan praktikum 

 

3.2 Desain sistem 

3.2.1 Desain arsitektur sistem 

Merupakan gambaran desain alur kerja sistem informasi akademik lab. 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang. Rancang bangun sistem 

informasi menggunakan aplikasi bebasis pemrograman android, dimana aktifitas 

didalam sistem dapat dilakukan melalui smartphone, kemudian data yang di olah 

di hubungkan ke database server lab. Informatika UMM dengan menggunakan 

teknologi web services. 
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Gambar 3.2 Desain arsitektur sistem 

 Berdasarkan gambar 3.2 adalah proses kerja aplikasi yang dibuat, 

ada empat bagian penting yang saling terhubung dalam kerja sistemnya, 

diantaranya : 

a. User 

User adalah orang yang menggunakan sistem untuk mengakses informasi 

dari database. User yang menggunakan aplikasi ini terdiri dari Admin, dosen, 

Aslab, dan praktikan. 

b. Device Android 

Device Android merupakan perangkat tempat berjalannya aplikasi Sistem 

Informasi. Dari perangkat inilah pengguna berinteraksi dengan sistem, sehingga 

pengguna dapat melakukan akses ke database dengan memanfaatkan jaringan 

wifi.  

c. API Json 

API Json sebagai mesin penghubung antara sistem yang berjalan dengan 

database server. Peran dari mesin penghubung ini sangat vital, karena Android 

tidak bisa langsung menyentuh database server. Kemudian PHP ini yang akan 

meneruskan request dari Android dan me-responese dari database server ke 

Android. 

d. Database Server 
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Database Server merupakan bagian yang berfungsi sebagai database dari 

Sistem Informasi. Database Server ini yang bertanggung jawab memberikan data 

akademik praktikum sesuai request dari Android. 

 

3.2.2 Diagram aktivitas sistem yang akan dikembangkan 

Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivitas dan kegiatan objek-objek 

yang terkait dalam pengolahan data absensi dan nilai akademik praktikum serta 

pengaksesan kembali data nilai praktikum oleh mahasiswa ketika dibutuhkan 

sebagai informasi. Diagram Use Case, aktor-aktor yang terlibat didalam sistem. 

a. Usecase diagram 

Use-case diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua 

actor dan interaksi diantara komponen komponen tersebut yang memperkenalkan 

suatu sistem yang akan dibangun. Use-case diagram menjelaskan manfaat suatu 

sistem jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem. Diagram 

ini menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem 

tersebut berinteraksi dengan dunia luar. 

 

Gambar 3.3 Desain usecase 

b. Usecase skenario 

Sekenario use case adalah cara mendeskripsikan aktor-aktor mana saja 

yang melakukan prosedur dalam alur sistem tersebut, serta menjelaskan respon 

yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. 
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Tabel 3.9 Usecase scenario lihat kelas praktikum 

Identifikasi 

Nama use case Lihat kelas praktikum 

Aktor Admin, dosen, aslab, 

mahasiswa 

Tujuan  User dapat melihat list 

kelas  praktikum . 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

 1. Sistem menampilkan 

list praktikum. 

Pada Tabel 3.9 merupakan usecase scenario kelas praktikum proses sistem 

menampilkan daftar kelas praktikum kepada user. sistem akan menampilkan 

secara otomatis list kelas praktikum berdasarkan id user yang melakukan login. 

Tabel 3.10 Usecase scenario lihat modul 

Identifikasi 

Nama use case Lihat modul 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melihat 

daftar modul pada kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list kelas berdasarkan 

nya 

 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

Pada Tabel 3.10 merupakan usecase scenario lihat modul user memilih 

salah satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 
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menampilkan daftar modul praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. 

Tabel 3.11 Usecase scenario tambah modul 

Identifikasi 

Nama use case Tambah modul 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat menambah 

daftar modul pada kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list kelas berdasarkan 

nya 

4.pilih button tambah 

modul 

3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

6. Isi form nama modul, 

lalu pilih simpan 

5. tampilkan form 

 7. Menyimpan modul 

baru 

Pada Tabel 3.11 merupakan usecase scenario tambah modul user memilih 

button tambah modul pada halaman kelas modul, kemudian sistem akan 

menampilkan form tambah modul praktikum dimana terdiri dari nama modul, 

bobot, dan deskripsi modul. Setelah user mengisi form, user memilih button 

simpan kemudian modul akan disimpan berdasarkan id kelas praktikum. 

Tabel 3.12 Usecase scenario edit/hapus modul 

Identifikasi 

Nama use case Edit/Hapus modul 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melakukan 

edit/hapus modul pada 
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kelas praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list kelas berdasarkan 

nya 

4.pilih menu edit modul 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

6. Isi form nama modul 

baru, lalu pilih update. 

Atau pilih hapus untuk 

menghapus modul 

5. tampilkan form 

edit/hapus 

 7. Lakukan update/hapus 

modul  

Pada Tabel 3.12 merupakan usecase scenario edit/hapus modul user 

memilih menu edit modul pada halaman kelas modul, kemudian sistem akan 

menampilkan halaman edit modul. Pada halaman edit modul user memilih modul 

yang akan diedit/hapus. Setelah modul di pilih sistem akan menampilkan form 

edit modul praktikum dimana terdiri dari nama modul, bobot, dan deskripsi 

modul. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan untuk merubah 

perubahan detail modul atau memilih button hapus untuk menghapus modul 

tersebut. 

Tabel 3.13 Usecase scenario lihat nilai Mahasiswa praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Lihat nilai Mahasiwa 

praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melihat list 

nilai modul mahasiswa 

praktikan pada kelas 

praktikum terkait. 
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Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

kelas praktikum 

4.pilih salah satu modul 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

 5. tampilkan form list 

mahasiswa dan nilainya 

Pada Tabel 3.13 merupakan usecase skenario lihat nilai Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 

menampilkan daftar modul praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih modul yang akan ditampilkan daftar 

nilai praktikan. Setelah modul dipilih sistem akan menampilkan nilai dari 

Mahasiswa praktikan pada modul tersebut. 

Tabel 3.14 Usecase scenario lihat nilai praktikum 

Identifikasi 

Nama use case Lihat nilai praktikum 

Aktor Mahasiswa 

Tujuan  User dapat melihat list 

nilai modul mahasiswa 

praktikan pada kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

kelas praktikum 

 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 
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praktikum beserta 

nilainya 

Pada Tabel 3.14 merupakan usecase scenario lihat nilai praktikum oleh 

user Mahasiswa. User akan memilih salah satu kelas praktikum pada halaman 

kelas praktikum, kemudian sistem akan menampilkan daftar nilai modul 

praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut kepada user. 

Tabel 3.15 Usecase scenario input nilai Mahasiswa praktikan 

Identifikasi 

Nama use case input nilai mahasiwa 

praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat menginput 

nilai modul mahasiswa 

praktikan pada kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list praktikum 

berdasarkan kelas kelas 

praktikum.  

4.pilih salah satu modul 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

6. pilih salah satu data 

mahasiswa 

5. tampilkan form list 

mahasiswa dan nilainya 

8. masukan nilai lalu 

simpan 

7. tampilkan form input 

nilai 

 9. simpan nilai 

Pada Tabel 3.15 merupakan usecase skenario input nilai Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 
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menampilkan daftar modul praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih modul yang akan ditampilkan daftar 

nilai praktikan. Setelah modul dipilih sistem akan menampilkan data Mahasiswa 

praktikan pada modul tersebut. Kemudian user memilih salah satu nama 

Mahasiswa praktikan, sistem akan menampilkan form input nilai. Setelah user 

memasukan nilai kemudian memilih button simpan maka sistem akan menyimpan 

nilai. 

Tabel 3.16 Usecase scenario edit/hapus nilai Mahasiswa praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Edit/hapus nilai 

mahasiwa praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melakukan 

edit/hapus nilai modul 

mahasiswa praktikan 

pada kelas praktikum 

terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

2. user memilih salah 

satu kelas praktikum 

1. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

kelas praktikum 

4.pilih salah satu modul 3. Sistem menampilkan 

list modul kelas 

praktikum 

6. pilih menu edit lalu 

pilih salah satu data 

mahasiswa 

5. tampilkan form list 

mahasiswa dan nilainya 

8. masukan nilai lalu 

update. Atau pilih hapus 

untuk hapus nilai 

7. tampilkan form 

update/hapus nilai 

 9. simpan update nilai, 
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atau jalankan fungsi 

hapus nilai 

Pada Tabel 3.16 merupakan usecase skenario edit/hapus nilai Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 

menampilkan daftar modul praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih modul yang akan ditampilkan daftar 

nilai praktikan. Setelah modul dipilih sistem akan menampilkan data Mahasiswa 

praktikan pada modul tersebut. User memilih menu edit dan salah satu nama 

Mahasiswa praktikan, sistem akan menampilkan form edit/hapus nilai. Setelah 

user memasukan update nilai kemudian memilih button simpan untuk meyimpan 

nilai baru dan button hapus untuk menghapus nilai tersebut. 

Tabel 3.17 Usecase scenario lihat daftar pertemuan praktikan. 

Identifikasi 

Nama use case Lihat daftar pertemuan 

praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melihat 

daftar pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

kelas praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

Pada Tabel 3.17 merupakan usecase scenario lihat pertemuan user memilih 

menu absen kemudian memilih salah satu kelas praktikum pada halaman kelas 

praktikum absen, sistem akan menampilkan daftar pertemuan praktikum 

berdasarkan id kelas praktikum tersebut kepada user. 



36 
 

 

Tabel 3.18 Usecase scenario tambah daftar pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Tambah daftar 

pertemuan praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat menambah 

daftar pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih button tambah 

pertemuan 

6. tampilkan form 

7. masukan nama 

pertemuan lalu simpan 

8. simpan pertemuan 

Pada Tabel 3.18 merupakan usecase scenario tambah pertemuan user 

memilih button tambah pertemuan pada halaman pertemuan praktikum, kemudian 

sistem akan menampilkan form tambah pertemuan praktikum dimana terdiri dari 

nama pertemuan. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan 

kemudian pertemuan akan disimpan berdasarkan id kelas praktikum. 

Tabel 3.19 Usecase scenario edit/hapus daftar pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Edit/hapus daftar 

pertemuan praktikan 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melakukan 
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edit/hapus pertemuan 

kelas praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih menu edit 

pertemuan 

6. tampilkan form 

7. masukan nama 

pertemuan lalu update. 

Atau pilih hapus untuk 

menghapus pertemuan 

8. simpan update atau 

jalankan perintah hapus 

pertemuan 

 Pada Tabel 3.19 merupakan usecase scenario edit/hapus pertemuan user 

memilih menu edit pertemuan pada halaman pertemuan praktikum, kemudian 

sistem akan menampilkan halaman edit pertemuan. Pada halaman edit pertemuan 

user memilih pertemuan yang akan diedit/hapus. Setelah pertemuan di pilih sistem 

akan menampilkan form edit pertemuan praktikum dimana terdiri dari nama 

pertemuan. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan untuk 

merubah perubahan detail pertemuan atau memilih button hapus untuk 

menghapus pertemuan tersebut. 

Tabel 3.20 Usecase scenario tampilkan list absen pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Tampilkan list absen 

pertemuan praktikum 

mahasiswa 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melihat 

daftar absensi 
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mahasiswa pada 

pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih salah satu 

pertemuan praktikum 

6. tampilkan form list 

mahasiswa dan 

absensinya 

Pada Tabel 3.20 merupakan usecase skenario lihat absen Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 

menampilkan daftar pertemuan praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih pertemuan yang akan ditampilkan 

daftar absensi praktikan. Setelah pertemuan dipilih sistem akan menampilkan 

absen dari Mahasiswa praktikan pada pertemuan tersebut. 

Tabel 3.21 Usecase scenario tampilkan absen pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Tampilkan absen 

pertemuan praktikum  

Aktor Mahasiswa 

Tujuan  User dapat melihat 

absensinya pada 

pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 
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1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list absensi pertemuan 

kelas praktikum 

Pada Tabel 3.21 merupakan usecase scenario lihat absen praktikum oleh 

user Mahasiswa. User akan memilih salah satu kelas praktikum pada halaman 

kelas praktikum, kemudian sistem akan menampilkan daftar absen pertemuan 

praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut kepada user. 

Tabel 3.22 Usecase scenario input absen pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Input absen pertemuan 

praktikum mahasiswa 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat memasukan 

data absensi mahasiswa 

pada pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih salah satu 

pertemuan praktikum 

6. tampilkan form list 

mahasiswa dan 

absensinya 

7. masukan keterangan 

absensi mahasiswa 

8. simpan absen 
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dengan mengklik button 

absen sesuai dengan 

status kehadirannya 

Pada Tabel 3.22 merupakan usecase skenario input absen Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 

menampilkan daftar pertemuan praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih pertemuan yang akan ditampilkan 

daftar absen praktikan. Setelah pertemuan dipilih sistem akan menampilkan data 

Mahasiswa praktikan pada pertemuan tersebut. Kemudian user memilih salah satu 

nama Mahasiswa praktikan, sistem akan menampilkan halaman input absen 

dengan menggunakan button “Hadir”, ”Tidak hadir”, “Izin”. 

Tabel 3.23 Usecase scenario edit/hapus absen pertemuan praktikan 

Identifikasi 

Nama use case Edit/hapus absen 

pertemuan praktikum 

mahasiswa 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat melakukan 

edit/hapus data absensi 

mahasiswa pada 

pertemuan kelas 

praktikum terkait. 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih salah satu 6. tampilkan form list 
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pertemuan praktikum mahasiswa dan 

absensinya 

7. Pilih menu edit, lalu 

pilih nama Mahasiswa 

praktikan. 

8. Tampilkan form 

edit/hapus absen 

9. pilih keterangan absen 

baru untuk update, atau 

pilih hapus untuk 

menghapus absen 

Mahasiswa 

10. Simpan update data 

absen, atau jalankan 

fungsi hapus untuk 

menghapus data absen. 

Pada Tabel 3.23 merupakan usecase skenario edit/hapus absen Mahasiswa 

praktikan yang dilakukan oleh user Admin, Dosen, dan Aslab. user memilih salah 

satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum, kemudian sistem akan 

menampilkan daftar pertemuan praktikum berdasarkan id kelas praktikum tersebut 

kepada user. Pada halaman ini user memilih pertemuan yang akan ditampilkan 

daftar absen praktikan. Setelah pertemuan dipilih sistem akan menampilkan data 

Mahasiswa praktikan pada pertemuan tersebut. User memilih menu edit dan pilih 

salah satu nama Mahasiswa praktikan sistem akan menampilkan halaman 

edit/hapus absen dengan menggunakan button “Hadir”, ”Tidak hadir”, “Izin”dan 

“Hapus”. 

Tabel 3.24 Usecase scenario input absen praktikan dengan scaning KTM 

Identifikasi 

Nama use case Input absen pertemuan 

praktikum mahasiswa 

dengan scan KTM 

Aktor Admin, dosen, aslab 

Tujuan  User dapat memasukan 

data absensi mahasiswa 

pada pertemuan kelas 

praktikum terkait dengan 

scan KTM. 

Identifikasi 
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Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

absensi 

2. Sistem menampilkan 

list  berdasarkan kelas 

praktikum 

3.pilih salah satu kelas 

praktikum 

4. Sistem menampilkan 

list pertemuan kelas 

praktikum 

5. pilih salah satu 

pertemuan praktikum 

6. tampilkan form list 

mahasiswa dan 

absensinya 

7. pilih button scan 

KTM 

8. tampilkan form scan 

KTM 

9. arahkan barcode KTM 

pada kamera smartphone 

10. membaca barcode, 

kemudian simpan 

sebagai absen 

mahasiswa. 

Pada Tabel 3.24 merupakan usecase skenario input absen Mahasiswa 

praktikan melalui scanning barcode KTM yang dilakukan oleh user Admin, 

Dosen, dan Aslab. user memilih salah satu kelas praktikum pada halaman kelas 

praktikum, kemudian sistem akan menampilkan daftar pertemuan praktikum 

berdasarkan id kelas praktikum tersebut kepada user. Pada halaman ini user 

memilih pertemuan yang akan ditampilkan daftar absen praktikan. Setelah 

pertemuan dipilih sistem akan menampilkan data Mahasiswa praktikan pada 

pertemuan tersebut. User memilih button scan KTM, Sistem akan menampilkan 

halaman scanning barcode. Setelah barcode pada KTM dibaca, absen secara 

otomatis di inputkan. 

Tabel 3.25 Usecase scenario lihat transkrip nilai 

Identifikasi 

Nama use case Lihat Transkrip nilai 

Aktor Mahasiswa 

Tujuan  User dapat transkrip 

nilai 
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Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

transkrip 

2. Sistem menampilkan 

transkrip nilai 

berdasarkan kelas 

praktikum 

Pada Tabel 3.25 merupakan usecase scenario lihat transkrip user 

Mahasiswa memilih menu transkrip kemudian sistem akan menampilkan transkrip 

nilai Mahasiswa selama perkuliahan. 

Tabel 3.26 Usecase scenario ganti user mode 

Identifikasi 

Nama use case Ganti user mode 

Aktor Mahasiswa, aslab 

Tujuan  User dapat mengganti 

user mode dari 

mahasiswa ke aslab atau 

sebaliknya 

Identifikasi 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. user memilih button 

aslab mode 

2. Sistem menampilkan 

halaman aslab. 

3. User memilih button 

student mode 

4. sistem menampilkan 

halaman 

student/mahasiswa 

praktikan 

Pada Tabel 3.26 merupakan usecase scenario ganti user mode user 

Mahasiswa memilih menu Aslab mode kemudian sistem akan melakukan validasi 

terhadap id user, jika id user terdaftar sebagai Aslab maka sistem akan 

menampilkan halaman user Aslab. Jika tidak maka sistem akan menampilkan 

pemberitahuan user tidak terdaftar. 

 

3.2.3 Unified Modeling Language (UML) 
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Unified Modeling Language (UML) adalah himpunan struktur dan teknik 

untuk pemodelan desain program berorientasi objek (OOP) serta aplikasinya. 

UML merupakan metodologi untuk mengembangkan sistem OOP dan 

sekelompok perangkat tool untuk mendukung pengembangan sistem tersebut. 

a) Activity diagram 

Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja. 

Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas. Aktifity diagram Admin  meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, 

tambah modul, lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  

tambah pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan 

KTM. 

 
Gambar 3.4 Admin Login dan lihat  praktikum 

Pada Gambar 3.4 merupakan proses login dan menampilkan praktikum 

user sebagai Admin. Dimana langkah yang dilakukan adalah memasukan 

username dan password pada halaman login kemudian pilih button login. Sistem 

akan memeriksa username dan password jika valid maka proses login berhasil 

kemudian sistem menampilkan halaman kelas praktikum. 
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Gambar 3.5 Admin lihat modul 

Pada Gambar 3.5 merupakan proses admin melihat daftar modul dengan 

memilih salah satu kelas praktikum. Kemudian sistem akan menampilkan daftar 

modul pada kelas praktikum tersebut. 

 
Gambar 3.6 Admin tambah modul 

Pada Gambar 3.6 merupakan proses Admin melakukan tambah modul 

dengan memilih button tambah modul pada halaman modul, kemudian sistem 

akan menampilkan form tambah modul praktikum. Setelah user mengisi form, 

user memilih button simpan kemudian modul akan disimpan berdasarkan id kelas 

praktikum. 
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Gambar 3.7 Admin edit modul 

Pada Gambar 3.7 merupakan proses Admin edit modul. Admin memilih 

menu edit modul pada halaman kelas modul, kemudian sistem akan menampilkan 

halaman edit modul. Pada halaman edit modul user memilih modul yang akan di 

edit. Setelah modul di pilih sistem akan menampilkan form edit modul praktikum 

dimana terdiri dari nama modul, bobot, dan deskripsi modul. Setelah user mengisi 

form, user memilih button simpan untuk merubah perubahan detail modul atau 

memilih button hapus untuk menghapus modul tersebut. 

 
Gambar 3.8 Admin hapus modul 

Pada Gambar 3.8 merupakan proses Admin melakukan hapus modul 

dengan memilih button hapus pada form edit modul. 
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Gambar 3.9 Admin lihat nilai mahasiswa 

Pada Gambar 3.9 merupakan proses Admin melihat nilai Mahasiswa 

dengan memilih kelas praktikum dan modul praktikum, kemudian sistem 

menampilkan daftar nilai Mahasiswa. 

 
Gambar 3.10 Admin input nilai mahasiswa 

Pada Gambar 3.10 merupakan proses Admin melakukan input nilai 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman nilai 

modul, kemudian memasukan nilai Mahasiswa kemudia pilih button simpan, 

maka sistem akan menyimpan nilai tersebut. 
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Gambar 3.11 Admin edit nilai mahasiswa 

Pada Gambar 3.11 merupakan proses Admin melakukan edit nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman nilai 

praktikum dan nama Mahasiswa yang akan diedit data nilainya. Kemudian sistem 

akan menampilkan form edit nilai. Admin memasukan nilai baru kemudian 

memilih button simpan, maka sistem akan menyimpan nilai tersebut 

menggantikan nilai sebelumnya. 

 
Gambar 3.12 Admin hapus nilai mahasiswa 

Pada Gambar 3.12 merupakan proses Admin melakukan hapus nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

nilai praktikum yang akan dihapus data nilainya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data nilai telah dihapus. 
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Gambar 3.13 Admin lihat pertemuan 

Pada Gambar 3.13 merupakan proses admin melihat daftar pertemuan 

dengan memilih menu absen kemudian memilih salah satu kelas praktikum. 

Sistem akan menampilkan daftar pertemuan pada kelas praktikum tersebut. 

 
Gambar 3.14 Admin tambah pertemuan 

Pada Gambar 3.14 merupakan proses Admin melakukan tambah 

pertemuan dengan memilih button tambah pertemuan pada halaman pertemuan, 

kemudian sistem akan menampilkan form tambah pertemuan praktikum. Setelah 

user mengisi form, user memilih button simpan kemudian pertemuan akan 

disimpan berdasarkan id kelas praktikum. 
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Gambar 3.15 Admin edit pertemuan 

Pada Gambar 3.15 merupakan proses Admin edit pertemuan. Admin 

memilih menu edit pertemuan pada halaman kelas pertemuan dan memilih 

pertemuan yang akan diedit, sistem akan menampilkan form edit pertemuan 

praktikum. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan untuk merubah 

perubahan detail pertemuan. 

 
Gambar 3.16 Admin hapus pertemuan 

Pada Gambar 3.16 merupakan proses Admin hapus pertemuan. Admin 

memilih button hapus pertemuan pada halaman edit pertemuan praktikum. Maka 

sistem akan menghapus pertemuan tersebut. 
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Gambar 3.17 Admin lihat absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.17 merupakan proses Admin melihat absen Mahasiswa 

dengan memilih menu absen, kelas praktikum dan pertemuan praktikum, 

kemudian sistem menampilkan daftar absen Mahasiswa. 

 
Gambar 3.18 Admin input absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.18 merupakan proses Admin melakukan input absen 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman absen 

pertemuan, kemudian memasukan absen Mahasiswa dengan menggunakan button 

sesuai dengan keterangannya, maka sistem akan menyimpan absen tersebut. 
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Gambar 3.19 Admin edit absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.19 merupakan proses Admin melakukan edit absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman absen 

praktikum dan nama Mahasiswa yang akan diedit data absennya. Kemudian 

sistem akan menampilkan form edit absen. Admin memasukan absen baru dengan 

button sesuai dengan keterangan kehadiran, maka sistem akan menyimpan absen 

tersebut menggantikan absen sebelumnya. 

 

Gambar 3.20 Admin hapus absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.20 merupakan proses Admin melakukan hapus absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

absen praktikum yang akan dihapus data absensinya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data absen telah dihapus. 



53 
 

 
Gambar 3.21 Admin scan KTM 

Pada Gambar 3.21 merupakan proses Admin melakukan input absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara scanning barcode pada KTM Mahasiswa. User 

Admin memilih button scan KTM pada halaman absen praktikum. Setelah 

barcode terbaca secara otomatis absen di inputkan kedalam sistem. 

Aktifity diagram Dosen  meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, 

tambah modul, lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  

tambah pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan 

KTM. 

 
Gambar 3.22 Dosen Login, lihat  praktikum 
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Pada Gambar 3.22 merupakan proses login dan menampilkan praktikum 

user sebagai Dosen. Dimana langkah yang dilakukan adalah memasukan 

username dan password pada halaman login kemudian pilih button login. Sistem 

akan memeriksa username dan password jika valid maka proses login berhasil 

kemudian sistem menampilkan halaman kelas praktikum. 

 
Gambar 3.23 Dosen lihat modul 

Pada Gambar 3.23 merupakan proses Dosen melihat daftar modul dengan 

memilih salah satu kelas praktikum. Kemudian sistem akan menampilkan dafdtar 

modul pada kelas praktikum tersebut. 

 
Gambar 3.24 Dosen tambah modul 

Pada Gambar 3.24 merupakan proses Dosen melakukan tambah modul 

dengan memilih button tambah modul pada halaman modul, kemudian sistem 

akan menampilkan form tambah modul praktikum. Setelah user mengisi form, 
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user memilih button simpan kemudian modul akan disimpan berdasarkan id kelas 

praktikum. 

 
Gambar 3.25 Dosen edit modul 

Pada Gambar 3.25 merupakan proses Dosen edit modul. Dosen memilih 

menu edit modul pada halaman kelas modul, kemudian sistem akan menampilkan 

halaman edit modul. Pada halaman edit modul user memilih modul yang akan di 

edit. Setelah modul di pilih sistem akan menampilkan form edit modul praktikum 

dimana terdiri dari nama modul, bobot, dan deskripsi modul. Setelah user mengisi 

form, user memilih button simpan untuk merubah perubahan detail modul atau 

memilih button hapus untuk menghapus modul tersebut. 

 
Gambar 3.26 Dosen hapus modul 
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Pada Gambar 3.26 merupakan proses Dosen melakukan hapus modul 

dengan memilih button hapus pada form edit modul. 

 
Gambar 3.27 Dosen lihat nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.27 merupakan proses Dosen melihat nilai Mahasiswa 

dengan memilih kelas praktikum dan modul praktikum, kemudian sistem 

menampilkan daftar nilai Mahasiswa. 

 
Gambar 3.28 Dosen input nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.28 merupakan proses Dosen melakukan input nilai 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman nilai 

modul, kemudian memasukan nilai Mahasiswa kemudia pilih button simpan, 

maka sistem akan menyimpan nilai tersebut. 
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Gambar 3.29 Dosen edit nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.29 merupakan proses Dosen melakukan edit nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman nilai 

praktikum dan nama Mahasiswa yang akan diedit data nilainya. Kemudian sistem 

akan menampilkan form edit nilai. Dosen memasukan nilai baru kemudian 

memilih button simpan, maka sistem akan menyimpan nilai tersebut 

menggantikan nilai sebelumnya. 

 
Gambar 3.30 Dosen hapus nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.30 merupakan proses Dosen melakukan hapus nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

nilai praktikum yang akan dihapus data nilainya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data nilai telah dihapus. 
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Gambar 3.31 Dosen lihat pertemuan. 

Pada Gambar 3.31 merupakan proses Dosen melihat daftar pertemuan 

dengan memilih menu absen kemudian memilih salah satu kelas praktikum. 

Sistem akan menampilkan daftar pertemuan pada kelas praktikum tersebut. 

 
Gambar 3.32 Dosen tambah pertemuan. 

Pada Gambar 3.32 merupakan proses Dosen melakukan tambah pertemuan 

dengan memilih button tambah pertemuan pada halaman pertemuan, kemudian 

sistem akan menampilkan form tambah pertemuan praktikum. Setelah user 

mengisi form, user memilih button simpan kemudian pertemuan akan disimpan 

berdasarkan id kelas praktikum. 
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Gambar 3.33 Dosen edit pertemuan. 

Pada Gambar 3.33 merupakan proses Dosen edit pertemuan. Dosen 

memilih menu edit pertemuan pada halaman kelas pertemuan dan memilih 

pertemuan yang akan diedit, sistem akan menampilkan form edit pertemuan 

praktikum. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan untuk merubah 

perubahan detail pertemuan. 

 

Gambar 3.34 Dosen hapus pertemuan. 

Pada Gambar 3.34 merupakan proses Dosen hapus pertemuan. Dosen 

memilih button hapus pertemuan pada halaman edit pertemuan praktikum. Maka 

sistem akan menghapus pertemuan tersebut. 
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Gambar 3.35 Dosen lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.35 merupakan proses Dosen melihat absen Mahasiswa 

dengan memilih menu absen, kelas praktikum dan pertemuan praktikum, 

kemudian sistem menampilkan daftar absen Mahasiswa. 

 
Gambar 3.36 Dosen input absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.36 merupakan proses Dosen melakukan input absen 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman absen 

pertemuan, kemudian memasukan absen Mahasiswa dengan menggunakan button 

sesuai dengan keterangannya, maka sistem akan menyimpan absen tersebut. 



61 
 

 
Gambar 3.37 Dosen edit absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.37 merupakan proses Dosen melakukan edit absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman absen 

praktikum dan nama Mahasiswa yang akan diedit data absennya. Kemudian 

sistem akan menampilkan form edit absen. Dosen memasukan absen baru dengan 

button sesuai dengan keterangan kehadiran, maka sistem akan menyimpan absen 

tersebut menggantikan absen sebelumnya. 

 
Gambar 3.38 Dosen hapus absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.38 merupakan proses Dosen melakukan hapus absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

absen praktikum yang akan dihapus data absensinya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data absen telah dihapus. 
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Gambar 3.39 Dosen scan KTM. 

Pada Gambar 3.39 merupakan proses Dosen melakukan input absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara scanning barcode pada KTM Mahasiswa. User 

Dosen memilih button scan KTM pada halaman absen praktikum. Setelah barcode 

terbaca secara otomatis absen di inputkan kedalam sistem. 

Aktifity diagram Aslab  meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, 

tambah modul, lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  

tambah pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan 

KTM. 
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Gambar 3.40 Aslab Login, lihat  praktikum. 

Pada Gambar 3.40 merupakan proses login dan menampilkan praktikum 

user sebagai Aslab. Dimana langkah yang dilakukan adalah memasukan username 

dan password pada halaman login kemudian pilih button login. Sistem akan 

memeriksa username dan password jika valid maka proses login berhasil, setelah 

itu user memilih mode user Aslab. Sistem akan melakukan valiadasi id user, jika 

berhasil sistem menampilkan halaman kelas praktikum user Aslab. 

 
Gambar 3.41 Aslab lihat modul. 
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Pada Gambar 3.41 merupakan proses Aslab melihat daftar modul dengan 

memilih salah satu kelas praktikum. Kemudian sistem akan menampilkan dafdtar 

modul pada kelas praktikum tersebut. 

 
Gambar 3.42 Aslab tambah modul. 

Pada Gambar 3.42 merupakan proses Aslab melakukan tambah modul 

dengan memilih button tambah modul pada halaman modul, kemudian sistem 

akan menampilkan form tambah modul praktikum. Setelah user mengisi form, 

user memilih button simpan kemudian modul akan disimpan berdasarkan id kelas 

praktikum. 

 
Gambar 3.43 Aslab edit modul. 
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Pada Gambar 3.43 merupakan proses Aslab edit modul. Aslab memilih 

menu edit modul pada halaman kelas modul, kemudian sistem akan menampilkan 

halaman edit modul. Pada halaman edit modul user memilih modul yang akan di 

edit. Setelah modul di pilih sistem akan menampilkan form edit modul praktikum 

dimana terdiri dari nama modul, bobot, dan deskripsi modul. Setelah user mengisi 

form, user memilih button simpan untuk merubah perubahan detail modul atau 

memilih button hapus untuk menghapus modul tersebut. 

 
Gambar 3.44 Aslab hapus modul. 

Pada Gambar 3.44 merupakan proses Aslab melakukan hapus modul 

dengan memilih button hapus pada form edit modul. 

 
Gambar 3.45 Aslab lihat nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.45 merupakan proses Aslab melihat nilai Mahasiswa 

dengan memilih kelas praktikum dan modul praktikum, kemudian sistem 

menampilkan daftar nilai Mahasiswa. 
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Gambar 3.46 Aslab input nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.46 merupakan proses Aslab melakukan input nilai 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman nilai 

modul, kemudian memasukan nilai Mahasiswa kemudia pilih button simpan, 

maka sistem akan menyimpan nilai tersebut. 

 
Gambar 3.47 Aslab edit nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.47 merupakan proses Aslab melakukan edit nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman nilai 

praktikum dan nama Mahasiswa yang akan diedit data nilainya. Kemudian sistem 

akan menampilkan form edit nilai. Aslab memasukan nilai baru kemudian 
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memilih button simpan, maka sistem akan menyimpan nilai tersebut 

menggantikan nilai sebelumnya. 

 
Gambar 3.48 Aslab hapus nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.48 merupakan proses Aslab melakukan hapus nilai 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

nilai praktikum yang akan dihapus data nilainya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data nilai telah dihapus. 

 
Gambar 3.49 Aslab lihat pertemuan 

Pada Gambar 3.49 merupakan proses Aslab melihat daftar pertemuan 

dengan memilih menu absen kemudian memilih salah satu kelas praktikum. 

Sistem akan menampilkan daftar pertemuan pada kelas praktikum tersebut. 
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Gambar 3.50 Aslab tambah pertemuan. 

Pada Gambar 3.50 merupakan proses Aslab melakukan tambah pertemuan 

dengan memilih button tambah pertemuan pada halaman pertemuan, kemudian 

sistem akan menampilkan form tambah pertemuan praktikum. Setelah user 

mengisi form, user memilih button simpan kemudian pertemuan akan disimpan 

berdasarkan id kelas praktikum. 

 
Gambar 3.51 Aslab edit pertemuan. 

Pada Gambar 3.51 merupakan proses Aslab edit pertemuan. Aslab 

memilih menu edit pertemuan pada halaman kelas pertemuan dan memilih 

pertemuan yang akan diedit, sistem akan menampilkan form edit pertemuan 

praktikum. Setelah user mengisi form, user memilih button simpan untuk merubah 

perubahan detail pertemuan. 



69 
 

 
Gambar 3.52 Aslab hapus pertemuan. 

Pada Gambar 3.52 merupakan proses Aslab hapus pertemuan. Aslab 

memilih button hapus pertemuan pada halaman edit pertemuan praktikum. Maka 

sistem akan menghapus pertemuan tersebut. 

 
Gambar 3.53 Aslab lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.53 merupakan proses Aslab melihat absen Mahasiswa 

dengan memilih menu absen, kelas praktikum dan pertemuan praktikum, 

kemudian sistem menampilkan daftar absen Mahasiswa. 
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Gambar 3.54 Aslab input absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.54 merupakan proses Aslab melakukan input absen 

Mahasiswa dengan cara memilih salah satu nama Mahasiswa pada halaman absen 

pertemuan, kemudian memasukan absen Mahasiswa dengan menggunakan button 

sesuai dengan keterangannya, maka sistem akan menyimpan absen tersebut. 

 
Gambar 3.55 Aslab edit absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.55 merupakan proses Aslab melakukan edit absen praktikum 

Mahasiswa dengan cara memilih menu edit pada halaman absen praktikum dan 

nama Mahasiswa yang akan diedit data absennya. Kemudian sistem akan 

menampilkan form edit absen. Aslab memasukan absen baru dengan button sesuai 

dengan keterangan kehadiran, maka sistem akan menyimpan absen tersebut 

menggantikan absen sebelumnya. 
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Gambar 3.56 Aslab hapus absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.56 merupakan proses Aslab melakukan hapus absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara memilih button hapus pada halaman edit detail 

absen praktikum yang akan dihapus data absensinya. Kemudian sistem akan 

menampilkan pemberitahuan bahwa data absen telah dihapus. 

 
Gambar 3.57 Aslab scan KTM. 

Pada Gambar 3.57 merupakan proses Aslab melakukan input absen 

praktikum Mahasiswa dengan cara scanning barcode pada KTM Mahasiswa. User 

Aslab memilih button scan KTM pada halaman absen praktikum. Setelah barcode 

terbaca secara otomatis absen di inputkan kedalam sistem. 
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Aktifity diagram Mahasiswa meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat nilai 

mahasiswa, lihat absen mahasiswa, lihat transkrip nilai, ganti user mode. 

 
Gambar 3.58 Mahasiswa Login dan lihat  praktikum. 

Pada Gambar 3.58 merupakan proses login dan menampilkan praktikum 

user sebagai Mahasiswa praktikan. Dimana langkah yang dilakukan adalah 

memasukan username dan password pada halaman login kemudian pilih button 

login. Sistem akan memeriksa username dan password jika valid maka proses 

login berhasil kemudian sistem menampilkan halaman kelas praktikum. 

 
Gambar 3.59 Mahasiswa lihat nilai. 

Pada Gambar 3.59 merupakan proses Mahasiswa melihat nilai modul 

dengan memilih salah satu kelas praktikum pada halaman kelas praktikum. Sistem 

akan menampilkan nilai Mahasiswa setiap modul. 
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Gambar 3.60 Mahasiswa lihat absen. 

Pada Gambar 3.60 merupakan proses Mahasiswa melihat absen pertemuan 

dengan memilih menu absen kemudian memilih salah satu kelas praktikum pada 

halaman kelas praktikum absensi. Sistem akan menampilkan data absen 

Mahasiswa setiap pertemuan. 

 

 
Gambar 3.61 Mahasiswa ganti user mode. 

Pada Gambar 3.61 merupakan proses Mahasiswa mengubah user mode 

menjadi Aslab dengan memilih menu mode Aslab pada menu. Kemudian sistem 

akan melakukan validasi id user. Jika id valid, maka sistem akan menampilkan 

halaman praktikum Aslab. 

 
Gambar 3.62 Mahasiswa lihat transkrip nilai. 
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Pada Gambar 3.62 merupakan proses Mahasiswa melihat transkrip nilai 

praktikum dengan memilih menu transkrip pada menu. Kemudian sistem akan 

menampilkan transkrip nilai praktikum Mahasiswa. 

 

b) Sequence diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar obyek dan mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek tersebut. 

Sequence diagram Admin meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, tambah 

modul,  lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  tambah 

pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan KTM. 

 

Gambar 3.63 Admin Login, lihat  praktikum. 

Pada Gambar 3.63 menunjukan proses login dimana inputan login berupa 

username dan password dilakukan melalui form login user, kemudian inputan 

tersebut di validasi dengan data yang ada pada database server, jika inputan 

username dan password cocok maka sistem akan mengambil id user pada 

database server dengan menggunakannya sebagai acuan untuk menampilkan kelas 

praktikum. 
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Gambar 3.64 Admin lihat modul. 

Pada Gambar 3.64 menunjukan proses Admin melihat data modul dengan 

memilih salah satu praktikum pada form praktikum. Kemudian control modul 

akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk menampilkan data modul 

berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali melalui form modul. 

 

Gambar 3.65 Admin tambah modul. 

Pada Gambar 3.65 menunjukan proses Admin menambah data modul 

dengan memilih button tambah modul pada form modul. Kemudian control modul 

akan melakukan insert data modul kedalam database sesuai dengan id praktikum. 



76 
 

 

Gambar 3.66 Admin edit/hapus modul. 

Pada Gambar 3.66 menunjukan proses Admin melakukan edit dan hapus 

data modul dengan memilih menu edit modul pada form modul. Kemudian 

control modul akan menggunakan id modul untuk melakukan fungsi update atau 

delete ke database . 

 

Gambar 3.67 Admin lihat nilai Mahasiswa. 

Pada Gambar 3.67 menunjukan proses Admin melihat data nilai 

Mahasiswa dengan memilih salah satu modul praktikum pada form modul. 

Kemudian control detai modul akan menggunakan id dari modul tersebut untuk 

menampilkan data nilai modul praktikum Mahasiswa berdasarkan id praktikum 

dari database yang ditampilkan kembali melalui form detail modul yang 

digunakan untuk menampilkan nilai praktikum. 
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Gambar 3.68 Admin input nilai Mahasiswa. 

Pada Gambar 3.68 menunjukan proses Admin melakukan input nilai 

dengan menggunakan id modul, id Mahasiswa, dan inputan nilai. Kemudian 

control input nilai melakukan penginputan nilai kedalam database berdasarkan id 

dan inputan nilai tersebut. 

 

Gambar 3.69 Admin edit/hapus nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.69 menunjukan proses Admin melakukan edit dan hapus 

nilai Mahasiswa dengan memilih menu edit nilai pada form detail modul yang 

digunakan untuk menampilkan nilai modul praktikum. Kemudian control edit 

nilai akan menggunakan id detail modul yang merupakan nilai Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.70 Admin lihat pertemuan. 

Pada Gambar 3.70 menunjukan proses Admin melihat data pertemuan 

dengan memilih menu absen dan salah satu praktikum pada form praktikum. 

Kemudian control absensi akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk 

menampilkan data pertemuan berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali 

melalui form pertemuan. 

 

Gambar 3.71 Admin tambah pertemuan. 

Pada Gambar 3.71 menunjukan proses Admin melakukan tambah data pertemuan 

dengan memilih button tambah pertemuan pada form pertemuan. Kemudian 

control tambah pertemuan akan melakukan insert data pertemuan kedalam 

database sesuai dengan id praktikum. 
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Gambar 3.72 Admin edit/hapus pertemuan. 

Pada Gambar 3.72 menunjukan proses Admin melakukan edit dan hapus 

data pertemuan dengan memilih menu edit dan salah satu pertemuan pada form 

pertemuan. Kemudian control edit akan menggunakan id dari pertemuan tersebut 

tersebut untuk menjalankan fungsi update dan delete ke dalam database 

berdasarkan id pertemuan. 

 

Gambar 3.73 Admin lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.73 menunjukan proses Admin melihat data absen 

Mahasiswa dengan memilih salah satu pertemuan praktikum pada form 

pertemuan. Kemudian control data absen akan menggunakan id dari pertemuan 

tersebut untuk menampilkan data absensi praktikum Mahasiswa berdasarkan id 

praktikum dari database yang ditampilkan kembali melalui form data absen. 
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Gambar 3.74 Admin input absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.74 menunjukan proses Admin melakukan input absen 

dengan menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan inputan absen. Kemudian 

control input absen melakukan penginputan data absen kedalam database 

berdasarkan id dan inputan keterangan absensi. 

 
Gambar 3.75 Admin edit/hapus absen mahasiswa 

Pada Gambar 3.75 menunjukan proses Admin melakukan edit dan hapus 

absen Mahasiswa dengan memilih menu edit pada form absen yang digunakan 

untuk menampilkan absen pertemuan praktikum. Kemudian control edit absen 

akan menggunakan id absensi yang merupakan data absen Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.76 Admin scan KTM. 

Pada Gambar 3.76 menunjukan proses Admin melakukan input absen 

dengan scanning barcode KTM menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan 

inputan absen pada form scan KTM. Kemudian control input absen melakukan 

penginputan data absen kedalam database berdasarkan id dan inputan keterangan 

absensi secara otomatis. 

Sequence diagram Dosen meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, 

tambah modul, lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  

tambah pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan 

KTM. 

 

Gambar 3.77 Dosen Login, lihat  praktikum. 

Pada Gambar 3.77 menunjukan proses login Dosen dimana inputan login 

berupa username dan password dilakukan melalui form login user, kemudian 

inputan tersebut di validasi dengan data yang ada pada database server, jika 

inputan username dan password cocok maka sistem akan mengambil id user pada 
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database server dengan menggunakannya sebagai acuan untuk menampilkan kelas 

praktikum. 

 

Gambar 3.78 Dosen lihat modul. 

Pada Gambar 3.78 menunjukan proses Dosen melihat data modul dengan 

memilih salah satu praktikum pada form praktikum. Kemudian control modul 

akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk menampilkan data modul 

berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali melalui form modul. 

 

Gambar 3.79 Dosen tambah modul. 

Pada Gambar 3.79 menunjukan proses Admin menambah data modul 

dengan memilih button tambah modul pada form modul. Kemudian control modul 

akan melakukan insert data modul kedalam database sesuai dengan id praktikum. 
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Gambar 3.80 Dosen edit/hapus modul. 

Pada Gambar 3.80 menunjukan proses Dosen melakukan edit dan hapus 

data modul dengan memilih menu edit modul pada form modul. Kemudian 

control modul akan menggunakan id modul untuk melakukan fungsi update atau 

delete ke database. 

 

Gambar 3.81 Dosen lihat nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.81 menunjukan proses Dosen melihat data nilai 

Mahasiswa dengan memilih salah satu modul praktikum pada form modul. 

Kemudian control detai modul akan menggunakan id dari modul tersebut untuk 

menampilkan data nilai modul praktikum Mahasiswa berdasarkan id praktikum 

dari database yang ditampilkan kembali melalui form detail modul yang 

digunakan untuk menampilkan nilai praktikum. 
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Gambar 3.82 Dosen input nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.82 menunjukan proses Dosen melakukan input nilai 

dengan menggunakan id modul, id Mahasiswa, dan inputan nilai. Kemudian 

control input nilai melakukan penginputan nilai kedalam database berdasarkan id 

dan inputan nilai tersebut. 

 
Gambar 3.83 Dosen edit/hapus nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.83 menunjukan proses Dosen melakukan edit dan hapus 

nilai Mahasiswa dengan memilih menu edit nilai pada form detail modul yang 

digunakan untuk menampilkan nilai modul praktikum. Kemudian control edit 

nilai akan menggunakan id detail modul yang merupakan nilai Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.84 Dosen lihat pertemuan. 

Pada Gambar 3.84 menunjukan proses Dosen melihat data pertemuan 

dengan memilih menu absen dan salah satu praktikum pada form praktikum. 

Kemudian control absensi akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk 

menampilkan data pertemuan berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali 

melalui form pertemuan. 

 

Gambar 3.85 Dosen tambah pertemuan. 

Pada Gambar 3.85 menunjukan proses Dosen melakukan tambah data 

pertemuan dengan memilih button tambah pertemuan pada form pertemuan. 

Kemudian control tambah pertemuan akan melakukan insert data pertemuan 

kedalam database sesuai dengan id praktikum. 
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Gambar 3.86 Dosen edit pertemuan. 

Pada Gambar 3.86 menunjukan proses Dosen melakukan edit dan hapus 

data pertemuan dengan memilih menu edit dan salah satu pertemuan pada form 

pertemuan. Kemudian control edit akan menggunakan id dari pertemuan tersebut 

tersebut untuk menjalankan fungsi update dan delete ke dalam database 

berdasarkan id pertemuan. 

 

Gambar 3.87 Dosen lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.87 menunjukan proses Dosen melihat data absen 

Mahasiswa dengan memilih salah satu pertemuan praktikum pada form 

pertemuan. Kemudian control data absen akan menggunakan id dari pertemuan 

tersebut untuk menampilkan data absensi praktikum Mahasiswa berdasarkan id 

praktikum dari database yang ditampilkan kembali melalui form data absen. 
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Gambar 3.88 Dosen input absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.88 menunjukan proses Dosen melakukan input absen 

dengan menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan inputan absen. Kemudian 

control input absen melakukan penginputan data absen kedalam database 

berdasarkan id dan inputan keterangan absensi. 

 
Gambar 3.89 Dosen edit/hapus absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.89 menunjukan proses Dosen melakukan edit dan hapus 

absen Mahasiswa dengan memilih menu edit pada form absen yang digunakan 

untuk menampilkan absen pertemuan praktikum. Kemudian control edit absen 

akan menggunakan id absensi yang merupakan data absen Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.90 Dosen scan KTM. 

Pada Gambar 3.90 menunjukan proses Dosen melakukan input absen 

dengan scanning barcode KTM menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan 

inputan absen pada form scan KTM. Kemudian control input absen melakukan 

penginputan data absen kedalam database berdasarkan id dan inputan keterangan 

absensi secara otomatis. 

Sequence diagram Aslab meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat modul, 

tambah modul, lihat nilai mahasiswa,  input nilai mahasiswa,  lihat pertemuan,  

tambah pertemuan,  lihat absen mahasiswa, dan  input absen mahasiswa,  scan 

KTM. 

 

Gambar 3.91 Aslab Login, lihat  praktikum. 



89 
 

Pada Gambar 3.91 menunjukan proses login dimana inputan login berupa 

username dan password dilakukan melalui form login user Aslab, kemudian 

inputan tersebut di validasi dengan data yang ada pada database server, jika 

inputan username dan password cocok maka sistem akan mengambil id user pada 

database server dengan menggunakannya sebagai acuan untuk menampilkan kelas 

praktikum. Kemudian pada menu user memilih Aslab mode, control aslab mode 

akan melakukan validasi id user, jika valid maka akan ditampilkan halaman user 

Aslab. 

 

Gambar 3.92 Aslab lihat modul. 

Pada Gambar 3.92 menunjukan proses Aslab melihat data modul dengan 

memilih salah satu praktikum pada form praktikum. Kemudian control modul 

akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk menampilkan data modul 

berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali melalui form modul. 

 

Gambar 3.93 Aslab tambah modul. 



90 
 

Pada Gambar 3.93 menunjukan proses Aslab menambah data modul 

dengan memilih button tambah modul pada form modul. Kemudian control modul 

akan melakukan insert data modul kedalam database sesuai dengan id praktikum. 

 
Gambar 3.94 Aslab edit modul. 

Pada Gambar 3.94 menunjukan proses Aslab melakukan edit dan hapus 

data modul dengan memilih menu edit modul pada form modul. Kemudian 

control modul akan menggunakan id modul untuk melakukan fungsi update atau 

delete ke database . 

 

Gambar 3.95 Aslab lihat nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.95 menunjukan proses Aslab melihat data nilai Mahasiswa 

dengan memilih salah satu modul praktikum pada form modul. Kemudian control 

detai modul akan menggunakan id dari modul tersebut untuk menampilkan data 

nilai modul praktikum Mahasiswa berdasarkan id praktikum dari database yang 

ditampilkan kembali melalui form detail modul yang digunakan untuk 

menampilkan nilai praktikum. 
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Gambar 3.96 Aslab input nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.96 menunjukan proses Aslab melakukan input nilai 

dengan menggunakan id modul, id Mahasiswa, dan inputan nilai. Kemudian 

control input nilai melakukan penginputan nilai kedalam database berdasarkan id 

dan inputan nilai tersebut. 

 
Gambar 3.97 Aslab edit/hapus nilai mahasiswa. 

Pada Gambar 3.97 menunjukan proses Aslab melakukan edit dan hapus 

nilai Mahasiswa dengan memilih menu edit nilai pada form detail modul yang 

digunakan untuk menampilkan nilai modul praktikum. Kemudian control edit 

nilai akan menggunakan id detail modul yang merupakan nilai Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.98 Aslab lihat pertemuan. 

Pada Gambar 3.98 menunjukan proses Aslab melihat data pertemuan 

dengan memilih menu absen dan salah satu praktikum pada form praktikum. 

Kemudian control absensi akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk 

menampilkan data pertemuan berdasarkan id praktikum yang ditampilkan kembali 

melalui form pertemuan. 

 

Gambar 3.99 Aslab tambah pertemuan. 

Pada Gambar 3.99 menunjukan proses Aslab melakukan tambah data 

pertemuan dengan memilih button tambah pertemuan pada form pertemuan. 

Kemudian control tambah pertemuan akan melakukan insert data pertemuan 

kedalam database sesuai dengan id praktikum. 
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Gambar 3.100 Aslab edit/hapus pertemuan. 

Pada Gambar 3.100 menunjukan proses Aslab melakukan edit dan hapus 

data pertemuan dengan memilih menu edit dan salah satu pertemuan pada form 

pertemuan. Kemudian control edit akan menggunakan id dari pertemuan tersebut 

tersebut untuk menjalankan fungsi update dan delete ke dalam database 

berdasarkan id pertemuan. 

 

Gambar 3.101 Aslab lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.101 menunjukan proses Aslab melihat data absen 

Mahasiswa dengan memilih salah satu pertemuan praktikum pada form 

pertemuan. Kemudian control data absen akan menggunakan id dari pertemuan 

tersebut untuk menampilkan data absensi praktikum Mahasiswa berdasarkan id 

praktikum dari database yang ditampilkan kembali melalui form data absen. 
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Gambar 3.102 Aslab input absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.102 menunjukan proses Aslab melakukan input absen 

dengan menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan inputan absen. Kemudian 

control input absen melakukan penginputan data absen kedalam database 

berdasarkan id dan inputan keterangan absensi. 

 
Gambar 3.103 Aslab edit/hapus absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.103 menunjukan proses Aslab melakukan edit dan hapus 

absen Mahasiswa dengan memilih menu edit pada form absen yang digunakan 

untuk menampilkan absen pertemuan praktikum. Kemudian control edit absen 

akan menggunakan id absensi yang merupakan data absen Mahasiswa untuk 

melakukan fungsi update atau delete ke database. 
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Gambar 3.104 Aslab scan KTM. 

Pada Gambar 3.104 menunjukan proses Aslab melakukan input absen 

dengan scanning barcode KTM menggunakan id pertemuan, id Mahasiswa, dan 

inputan absen pada form scan KTM. Kemudian control input absen melakukan 

penginputan data absen kedalam database berdasarkan id dan inputan keterangan 

absensi secara otomatis. 

Sequence diagram Mahasiswa meliputi  Login, lihat  praktikum, lihat nilai 

mahasiswa, lihat absen mahasiswa, lihat transkrip, ganti user mode. 

 

Gambar 3.105 Mahasiswa Login, lihat  praktikum, 

Pada Gambar 3.105 menunjukan proses login dimana inputan login berupa 

username dan password dilakukan melalui form login user Mahasiswa praktikan, 

kemudian inputan tersebut di validasi dengan data yang ada pada database server, 

jika inputan username dan password cocok maka sistem akan mengambil id user 

pada database server dengan menggunakannya sebagai acuan untuk menampilkan 

kelas praktikum. 
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Gambar 3.106 Mahasiswa lihat nilai mahasiswa, 

Pada Gambar 3.106 menunjukan proses Mahasiswa praktikan melihat data 

modul dengan memilih salah satu praktikum pada form praktikum. Kemudian 

control nilai praktikan akan menggunakan id dari praktikum tersebut untuk 

menampilkan data nilai modul praktikum berdasarkan id praktikum yang 

ditampilkan kembali melalui form nilai praktikum. 

 

Gambar 3.107 Mahasiswa lihat absen mahasiswa. 

Pada Gambar 3.107 menunjukan proses Mahasiswa praktikan melihat data 

absen pertemuan dengan memilih menu absen dan salah satu praktikum pada form 

praktikum. Kemudian control absensi akan menggunakan id dari praktikum 

tersebut untuk menampilkan data absen pertemuan berdasarkan id praktikum yang 

ditampilkan kembali melalui form pertemuan. 



97 
 

 

Gambar 3.108 Mahasiswa lihat transkrip. 

Pada Gambar 3.108 menunjukan proses Mahasiswa praktikan melihat data 

transkrip nilai dengan memilih menu transkrip pada form praktikum. Kemudian 

control transkrip akan menggunakan id dari user praktikan tersebut untuk 

menampilkan data transkrip nilai dari database melalui form transkrip. 

 

Gambar 3.109 Mahasiswa ganti user mode. 

Pada Gambar 3.109 menunjukan proses Mahasiswa praktikan mengubah 

user mode dengan memilih menu Aslab mode pada form list praktikan kemudian 

control user mode akan melakukan validasi id user pada database, jika id user 

valid maka sistem akan menampilkan form praktikum Aslab. 

 

c. Class diagram 

Diagram kelas adalah diagram UML yang menggambarkan kelas-kelas 

dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lain, serta 

dimasukkan pula atribut dan operasi. 

 Kelas Diagram Admin, Dosen, dan Aslab 
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Gambar 3.110 Class diagram user Admin, Dosen, Aslab. 

Pada Gambar 3.110 menunjukan model class diagram untuk aplikasi user 

Admin, Dosen, dan Aslab. Dimana class diagram terdiri dari class login, jadwal, 

modul, tambah modul, update modul, nilain input nilai, update nilai, pertemuan, 

tambah pertemuan, update pertemuan, absen, input absen, update absen, dan 

scan_KTM. 

 Class Diagram Mahasiswa 
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Gambar 3.111 Class diagram Mahasiswa. 

Pada Gambar 3.111 menunjukan model class diagram untuk aplikasi user 

Mahasiswa. Dimana class diagram terdiri dari class login, jadwal, lihat_nilai, 

lihat_absen, transkrip, dan Aslab mode. 

3.2.4   Desain database 

Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan file (table) 

yang saling berhubungan (dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer) 

dan sekumpulan program (DBMS) yang memungkinkan beberapa pemakai dan 

atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi file-file (table-tabel) 

tersebut[9].  

A. CDM (Conceptual Data Model) 

Sebuah Conceptual Data Model yang digunakan untuk menggambarkan 

secara keseluruhan konsep struktur basis data yang dirancang untuk suatu 

program atau aplikasi. 
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Gambar 3.112 Desain struktur CDM 

Pada Gambar 3.112 menunjukan model CDM database yang digunakan 

pada sistem informasi akademik Lab. Informatika UMM. Dimana database terdiri 

dari 12 tabel di antaranya adalah tabel user, user_student, user_asisstant, 

user_admin, user_student_class, user_asisstant_class, class, presence, task, 

presence_student, task_detail, dan grade_final.  

 

B. PDM (Physical Data Model) 

Physical Data Model merupakan hasil penjabaran dari Conceptual Data 

Model 

user student

user asistan lab

user admin

class user student

class user asisstan lab

student grade taskstudent presence

Relationship_9

Relationship_10

Relationship_11

Relationship_12

Relationship_13

Relationship_14

User

id

full_name

user_name

password

birth_place

birth_date

gender

address

address_now

phone

<pi> Variable characters (25)

Variable characters (30)

Variable characters (30)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (10)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Number (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

class

id_kelas

full_name

short_name

active

Attribute_14

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (30)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

<Undefined>

<M>

Identifier_1 <pi>

user_student

id_user_student

active

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

user_asisstant

id_user_asisstant

active

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

user_admin

id_user_admin

active

section

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

user_student_class

id_user_student_class

table_number

<pi> Variable characters (20)

Number (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

user_asisstant_class

id_user_asisstant_class <pi> Variable characters (20) <M>

Identifier_1 <pi>

presence

id_presence

activity

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (30)

<M>

Identifier_1 <pi>

task

id_task

tittle

percentage

description

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

Number (20)

Variable characters (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

presence_student

id_presence_student

type

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

Identifier_1 <pi>

task_detail

id_task_detail

grade

<pi> Variable characters (20)

Number (10)

<M>

Identifier_1 <pi>

grade_final

id_grade_final

nim

school_years_from

school_years_to

grade

semester

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

Number (20)

Number (20)

Number (10)

Number (10)

<M>

Identifier_1 <pi>
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Gambar 3.113 Desain struktur PDM 

Pada Gambar 3.113 menunjukan model PDM database yang digunakan 

pada sistem informasi akademik Lab. Informatika UMM. Adapun spesifikasi 

tabel-tabel yang digunakan dalam sistem informasi akademik Lab. IT UMM 

sebagai berikut. 

Tabel 3.27 Tabel user 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

User_name Varchar 35  

Passowrd Varchar 35  

Email Varchar 35  

Full_name Varchar 35  

Birth_places Varchar 35  

Birth_date Date   

FK_USER_STU_RELATIONS_USER

FK_USER_ASI_RELATIONS_USER

FK_USER_ADM_RELATIONS_USER

FK_USER_STU_RELATIONS_USER_STU

FK_USER_ASI_RELATIONS_USER_ASI

FK_TASK_DET_RELATIONS_USER_STU

FK_PRESENCE_RELATIONS_USER_STU

FK_PRESENCE_RELATIONS_CLASS

FK_TASK_RELATIONS_CLASS

FK_PRESENCE_RELATIONS_PRESENCE

FK_TASK_DET_RELATIONS_TASK

FK_USER_STU_RELATIONS_CLASS

FK_USER_ASI_RELATIONS_CLASS

User

id

full_name

user_name

password

birth_place

birth_date

gender

address

address_now

phone

varchar(25)

varchar(30)

varchar(30)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(50)

varchar(10)

varchar(50)

varchar(50)

numeric(20)

<pk>

class

id_kelas

full_name

short_name

active

Attribute_14

varchar(20)

varchar(30)

varchar(20)

varchar(20)

<Undefined>

<pk>

user_student

id_user_student

id

active

varchar(20)

varchar(25)

varchar(20)

<pk>

<fk>

user_asisstant

id_user_asisstant

id

active

varchar(20)

varchar(25)

varchar(20)

<pk>

<fk>

user_admin

id_user_admin

id

active

section

varchar(20)

varchar(25)

varchar(20)

varchar(20)

<pk>

<fk>

user_student_class

id_user_student_class

id_kelas

id_user_student

table_number

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

numeric(20)

<pk>

<fk2>

<fk1>

user_asisstant_class

id_user_asisstant_class

id_user_asisstant

id_kelas

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

<pk>

<fk1>

<fk2>

presence

id_presence

id_kelas

activity

varchar(20)

varchar(20)

varchar(30)

<pk>

<fk>

task

id_task

id_kelas

tittle

percentage

description

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

numeric(20)

varchar(20)

<pk>

<fk>
presence_student

id_presence_student

id_user_student_class

id_presence

type

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

<pk>

<fk1>

<fk2>

task_detail

id_task_detail

id_task

id_user_student_class

grade

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

numeric(10)

<pk>

<fk2>

<fk1>

grade_final

id_grade_final

nim

school_years_from

school_years_to

grade

semester

varchar(20)

varchar(20)

numeric(20)

numeric(20)

numeric(10)

numeric(10)

<pk>
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Gender Tiny integer 1  

Address Varchar 50  

Address_now Varchar 50  

Phone Number 20  

Pada Tabel 3.27 merupakan tabel user yang digunakan untuk menyimpan 

seluruh data user. data yang disimpan pada tabel ini berupa data id, username, 

password, email, nama lengkap user, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, 

alamat, dan nomor telepon. 

Tabel 3.28 Tabel user_student 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

User_id Varchar 35 Foreign_key 

Active Tiny int 1  

Pada Tabel 3.28 merupakan tabel user_student yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh data user sebagai Mahasiswa praktikan. data yang disimpan 

pada tabel ini berupa data id, user_id, dan keterangan aktif. 

Tabel 3.29 Tabel user Assistant 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

User_id Varchar 35 Foreign_key 

Active Tiny Int 1  

Pada Tabel 3.29 merupakan tabel user_asisstant yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh data user sebagai Aslab. data yang disimpan pada tabel ini 

berupa data id, user_id, dan keterangan aktif. 

Tabel 3.30 Tabel user admin 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

User_id Varchar 35 Foreign_key 

Section Varchar 35  

Active Tiny int 1  
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Pada Tabel 3.30 merupakan tabel user_admin yang digunakan untuk 

menyimpan seluruh data user sebagai Admin. data yang disimpan pada tabel ini 

berupa data id, user_id, section, dan keterangan aktif. 

Tabel 3.31 Tabel class 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Full_name Varchar 35  

Short_name Varchar 35  

Pada Tabel 3.31 merupakan tabel class yang digunakan untuk menyimpan 

seluruh kelas praktikum. data yang disimpan pada tabel ini berupa data id, nama 

lengkap kelas, dan nama pendek kelas. 

Tabel 3.32 Tabel user student class 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_class Integer 11 Foreign key 

Id_student Integer 11 Foreign key 

Table number Number 11  

Pada Tabel 3.32 merupakan tabel user_student_class yang digunakan 

untuk menyimpan seluruh data user sebagai Mahasiswa praktikan yang tergabung 

kedalam kelas praktikum. data yang disimpan pada tabel ini berupa data id, id 

kelas, id praktikan dan nomor meja. 

Tabel 3.33 Tabel user asisstant class 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_class Integer 11 Foreign key 

Id_asisstant Integer 11 Foreign key 

Active Tiny int 1  

Pada Tabel 3.33 merupakan tabel user_asisstant_class yang digunakan 

untuk menyimpan seluruh data Aslab yang tergabung kedalam kelas praktikum. 

data yang disimpan pada tabel ini berupa data id, id kelas, id aslab dan keterangan 

keaktifan. 

Tabel 3.34 Tabel Presence 
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Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_class Integer 11 Foreign key 

Tittle  Varchar 30  

Pada Tabel 3.34 merupakan tabel presence yang digunakan untuk 

menyimpan data pertemuan kelas praktikum. data yang disimpan pada tabel ini 

berupa data id, id kelas, dan nama pertemuan praktikum. 

Tabel 3.35 Tabel_presence_student 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_presence Integer 11 Foreign key 

Id_student Integer  11 Foreign key 

Type Varchar 10  

Pada Tabel 3.35 merupakan tabel presence yang digunakan untuk 

menyimpan data absensi Mahasiswa praktikan. data yang disimpan pada tabel ini 

berupa data id, id presensi, id praktikan dan keterangan absen praktikan. 

Tabel 3.36 Tabel Task 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_class Integer 11 Foreign key 

Tittle  Varchar  30  

Description  Varchar 100  

Percentage  Integer  10  

Pada Tabel 3.36 merupakan tabel task yang digunakan untuk menyimpan 

data modul kelas praktikum. data yang disimpan pada tabel ini berupa data id, id 

kelas, nama modul, deskripsi dan bobot persen. 

Tabel 3.37 Tabel task detail 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

Id_task Integer 11 Foreign key 

Id_user_student integer  11 Foreign key 
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Grade Integer 10  

Pada Tabel 3.37 merupakan tabel task_detail yang digunakan untuk 

menyimpan data nilai modul praktikum Mahasiswa praktikan. data yang disimpan 

pada tabel ini berupa data id, id task, id praktikan dan nilai. 

Tabel 3.38 Tabel grade final 

Field Type Size Keterangan 

Id  Integer 11 Primerykey 

NIM Integer 11  

School_years_from integer  11  

School_years_to Integer 10  

Semester  Number 10  

Grade  Integer  10  

Pada Tabel 3.38 merupakan tabel grade final yang digunakan untuk 

menyimpan data nilai akhir praktikum Mahasiswa praktikan. data yang disimpan 

pada tabel ini berupa data id, NIM Mahasiswa, Tahun belajar, semester dan nilai. 

 

3.2.5 Perancangan antar muka ( Interfaces ) 

Desain interfaces dari aplikasi sistem informasi yang akan di kembangkan 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

  

                  (A) 

 

                  (C) 
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                 (B) 

 

                  (D) 

 

                   (E) 

 

                  (G) 

 
                   (I) 

 

                  (F) 
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                 (H) 

 
                  (J) 

 

                 (K) 

 

                 (M) 

 
                 (O) 

 

                  (L) 
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                  (N) 

 
                 (P) 

 

                   (Q) 

 

                 (S) 

 
 

 

 

 

 

 

 

(R)  

 

                   (T)
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Keterangan dari gambar desain interfaces aplikasi dapat dilihat pada Tabel 

3.20 berikut: 

Tabel 3.39 Tabel desain interfaces 

Gambar Keterangan 

A Gambar desain interfaces user melakukan login 

B Gambar desain interfaces menu Admin/Dosen. 

C Gambar desain interfaces menu Mahasiswa. 

D Gambar desain interfaces menampilkan kelas praktikum 

E Gambar desain interfaces menampilkan modul. 

F Gambar desain interfaces menampilkan nilai Mahasiswa 

G Gambar desain interfaces tambah modul 

H Gambar desain interfaces input nilai 

I Gambar desain interfaces edit/hapus modul 

J Gambar desain interfaces edit/hapus nilai 

K Gambar desain interfaces menampilkan pertemuan 

L Gambar desain interfaces lihat absen 

M Gambar desain interfaces tambah pertemuan 

N Gambar desain interfaces input absen 

O Gambar desain interfaces edit/hapus pertemuan 

P Gambar desain interfaces edit/hapus absen 

Q Gambar desain interfaces scan KTM 

R Gambar desain interfaces Mahasiswa lihat absen. 

S Gambar desain interfaces Mahasiswa lihat nilai 

T Gambar desain interfaces Mahasiswa lihat Transkrip nilai 

 


