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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisa dan perancangan sistem. 

Analisa sistem merupakan tahap untuk mendeskripsikan sistem yang akan dibuat 

dan menentukan kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sistem. Langkah-

langkah pada analisa sistem adalah deskripsi umum sistem yang berisi penjelasan 

dari sistem yang akan dibuat, analisa kebutuhan yang berisi tentang kebutuhan 

fungsionalitas dan kebutuhan non fungsionalitas yang ada pada sistem, use case 

diagram yang berisi tentang penggambaran fitur yang terdapat pada sistem, dan use 

case scenario yang berisi penjelasan alur sistem yang akan dibuat. Sedangkan 

perancangan sistem meliputi activity diagram yang menggambarkan proses yang 

akan berjalan pada sistem, sequence diagram yang menggambarkan interaksi yang 

terjadi antara sistem dengan pengguna, class diagram, rancangan antarmuka sistem 

yang menggambarkan tampilan dari sistem yang akan dibuat dan desain database 

yang berisi rancangan database yang ada pada sistem. 

3.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem dibutuhkan dalam pengembangan sebuah sistem yang baik, 

karena untuk mengembangkan sebuah sistem yang baik dibutuhkan beberapa 

tahapan agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan, sistem dapat berfungsi 

dengan baik dan layak untuk digunakan. Analisa sistem dilakukan dengan 

menggunakan notasi - notasi UML (Unified Modeling Language) yang bertujuan 

agar memudahkan pada proses perancangan dan proses pengembangan. 

3.1.1 Analisa Sistem PPG 

Sistem PPG yang berjalan saat ini masih dikelola dengan cara yang manual, 

mulai dari proses pendataan / administrasi data santi dan ustad yang masih manual, 

penyebaran informasi / berita yang kurang maksimal karena terhalang oleh jarak 

yang cukup jauh,  transparansi dana bantuan per TPQ dan keuangan PPG masih 

belum ada, dan penyebaran file - file penting (surat, undangan, himbauan dll) juga 

masih manual, sehingga bisa dikatakan sistem TPQ yang berjalan saat ini masih 

belum efisien dan efektif karena masih diproses dengan cara lama atau manual.  
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Atas dasar permasalahan tersebut, dibangunlah sistem informasi TPQ 

terintegrasi sekota Batu merupakan sebuah sistem informasi untuk mendukung 

proses informasi / berita yang up to date, administrasi data santri dan ustad yang 

terkomputerisasi dan secara kontinyu dipantau setiap semester, transparansi dana 

bantuan dari tiap TPQ, sistem upload dan download file penting, dan grafik 

pencapaian TPQ sebagai bahan evaluasi TPQ agar lebih baik. 

3.1.2 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan sistem yang harus disediakan, 

bagaimana sistem beraksi pada input tertentu. Kebutuhan fungsional dalam sistem 

ini ada beberapa: 

1. Admin dapat kelola data lengkap santri dan ustad yang selalu di cek dan update 

setiap semester. 

2. Admin dapat mendownload file penting yang diberikan oleh Super admin. 

3. Admin dapat chatting / memberikan komentar kepada Super admin untuk 

evaluasi. 

4. Super admin dapat mungupdate berita / informasi portal. 

5. Super admin dapat mengkonfirmasi laporan sumbangan yang masuk sehingga 

Admin dapat melihat transparasi sumbangan. 

6. Super admin dapat mengupload file penting. 

3.1.3 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional termasuk batasan layanan fungsi yang di 

tawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses standarisasi, 

dalam pengembangan sistem ini, yang termasuk dalam kebutuhan non fungsional: 

1. Operasional. 

a. Sistem dijalankan pada semua sistem operasi / multiplatform.  

b. Sistem dijalankan pada browser. 

c. Sistem dijalankan menggunakan koneksi internet. 

2. Keamanan data. 

a. Sistem menggunakan username dan password untuk login ke sistem admin. 

b. Sistem menggunakan enkripsi md5 pada password. 
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3.1.4 Arsitektur Sistem Informasi  

Sistem informasi yang akan dibangun memiliki gambaran umum seperti gambar 

berikut ini: 

 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem. 

User / orang umum dapat melihat berita, informasi, pengumuman, profil, 

visi misi, dan sejarah PPG pada website yang isi / konten diatur oleh super admin 

selaku pengurus PPG. Admin selaku pengurus masing-masing TPQ dapat 

mengelola data administrasi santri, ustad, dan TPQ. Admin dapat menambahkan 

saran / masukkan kepada masing-masing santri, admin juga bisa memasukkan nilai 

ujian santri. Admin juga bisa chat kepada super admin, untuk mempermudah 

komunikasi. Super admin selaku pengurus PPG mengelola isi / konten website, 

mengelola data TPQ, konfirmasi laporan sumbangan, upload file penting dan chat 

kepada admin. 

3.1.5 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang 

disediakan oleh sistem. Dengan kata lain , use case menggambarkan bagaimana 

seseorang menggunakan sistem. Use case meliputi semua yang ada dalam sistem. 

aktor meliputi semua yang ada di luar sistem. Use case dan actor menggambarkan 

ruang lingkup sistem yang sedang dibangun. 
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Gambar 3.2 Use case diagram. 

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa terdapat 3 aktor, yaitu user, admin dan 

super admin. Untuk user hanya bisa melihat berita / informasi portal. Admin dapat 

mengelola data santri, mengelola data ustad, melihat laporan sumbangan, chatting, 

download file, melihat info kemampuan santri dan info progres santri. Sedangkan 

super admin memiliki beberapa tambahan fitur yaitu: mengelola berita / informasi 

portal, mengelola data admin, mengelola data TPQ, dan bisa upload file.  

3.1.6 Use Case Scenario 

Use case scenario merupakan penjabaran alur kerja atau step-step yang 

akan dilakukan pada setiap use case. Berikut merupakan use case scenario sistem 

berdasarkan pada use case diagram pada gambar 3.2 

3.1.6.1 User 

1. Use case melihat berita / informasi portal. 

Pre condition : aktor membuka dan menggunakan sistem. 

Post condition : aktor dapat melihat berita / informasi portal website. 

Description : aktor dapat melihat berita / informasi yang up to date dan 

penting yang sudah di sediakan oleh pengurus PPG kota 

Batu. 
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Tabel 3. 1 Use case melihat berita / informasi portal. 

User Sistem 

1. membuka website 2. sistem akan menampilkan berita / 

informasi portal pada website. 

 

3.1.6.2 Admin 

1. Use case kelola data santri 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu data 

santri. 

Description : aktor dapat melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 

dan mecetak data  santri pada masing-masing TPQ secara 

kontinyu setiap semester sekali. 

Tabel 3. 2 Use case kelola data santri 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama admin.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu data santri, dan 

admin dapat mengelola data santri 

7. Keluar dari sistem 
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secara kontinyu. Apabila telah selesai, 

dapat menekan tombol logout. 

2. Use case kelola data ustad 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu data 

ustad. 

Description : aktor dapat melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 

dan mecetak data  ustad pada masing-masing TPQ secara 

kontinyu setiap semester sekali. 

Tabel 3. 3 Use case kelola data ustad 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai, akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu data ustad, dan admin 

dapat mengelola data ustad secara 

kontinyu. Apabila telah selesai, dapat 

menekan tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 
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3. Use case laporan sumbangan 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu laporan 

sumbangan. 

Description : aktor dapat memantau secara transparan laporan 

sumbangan yang telah di berikan kepada pengurus pusat 

PPG, agar tidak terjadi penyelewengan dana. 

Tabel 3. 4 Use case laporan sumbangan 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu laporan sumbangan, 

dan admin dapat melaporkan dan 

memantau data sumbangan tiap bulan. 

Apabila telah selesai, dapat menekan 

tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

4. Use case chatting 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 
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Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu 

chatting. 

Description : dapat melakukan chat dengan Super admin, yang bertujuan 

agar bisa memberikan pertanyaan, saran maupun kritik 

kepada Super admin. 

Tabel 3. 5 Use case chatting 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu chatting. Admin 

dapat memberikan pertanyaan, saran 

maupun kritik kepada Super admin.  

Apabila telah selesai, dapat menekan 

tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

5. Use case info kemampuan santri 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu 

kemampuan santri. 

Description : aktor dapat melaporkan hasil ujian masing-masing santri 

tiap semester, dan bisa melihat grafik kemampuan santri, 
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yang digunakan untuk evaluasi TPQ apakah sudah sesuai 

dengan standart pengajaran PPG kota Batu. 

Tabel 3. 6 Use case info kemampuan santri 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu kemampuan santri. 

Admin dapat melaporkan hasil ujian 

masing-masing santri tiap semester, 

dan bisa melihat grafik kemampuan 

santri.  Apabila telah selesai, dapat 

menekan tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

6. Use case keterangan progress santri 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu progress 

santri. 

Description : aktor dapat memberikan laporan progress, saran maupun 

kritikan kemampuan masing-masing santri, agar dapat 

mempermudah evaluasi dimasa mendatang. 
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Tabel 3. 7 Use case keterangan progress santri 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu progress santri. 

Admin dapat memberikan laporan 

progress, saran maupun kritikan 

kemampuan masing-masing santri.  

Apabila telah selesai, dapat menekan 

tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

7. Use case download file 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu file. 

Description : aktor dapat dengan mudah mendownload file penting 

(program kerja, kurikulum, materi, jadwal, berkas ujian, dll) 

yang sudah diupload oleh pengurus pusat dengan mudah. 

Tabel 3. 8 Use case download file 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 
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2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu download file.  

Admin dapat dengan mudah 

mendownload file penting yang 

disediakan. Apabila telah selesai, dapat 

menekan tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

3.1.6.3 Super Admin 

1. Use case kelola berita / informasi portal. 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu file. 

Description : aktor dapat melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 

dan mengelola berita / informasi mengenai kegiatan yang 

diselenggarakan atau berita lainnya yang akan di sebarkan. 

Tabel 3. 9 Use case kelola berita / informasi portal 

Super Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  
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 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu kelola portal. Super 

admin dapat merubah berita /informasi 

yang ada pada portal web. Apabila 

telah selesai, dapat menekan tombol 

logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

2. Use case kelola data admin. 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu data 

admin. 

Description : aktor dapat melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 

dan mecetak data  admin pada masing-masing TPQ 

Tabel 3. 10 Use case kelola data admin 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai, akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu data admin, dan super 

admin dapat mengelola data admin  

7. Keluar dari sistem 
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3. Use case kelola data TPQ. 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu file. 

Description : aktor dapat melihat, menambahkan, mengubah, menghapus 

dan mengelola berita / informasi mengenai kegiatan yang 

diselenggarakan atau berita lainnya yang akan di sebarkan. 

Tabel 3. 11 Use case kelola data TPQ 

Super Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu kelola data TPQ. 

Super admin dapat mengelola data 

TPQ secara kontinyu. Apabila telah 

selesai, dapat menekan tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

4. Use case upload file. 

Pre condition : aktor belum login kedalam sistem dan akan menggunakan 

sistem. Setelah selesai menggunakan, aktor dapat logout dari 

sistem. 

Post condition : aktor berhasil login pada sistem dan memilih menu file. 

Description : aktor dapat dengan mudah mengupload file penting  

(program kerja, kurikulum, materi, jadwal, berkas ujian, dll) 

yang akan disebarkan kepada TPQ yang ada. 
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Tabel 3. 12 Use case upload file 

Admin  Sistem  

1. Mengisikan username, password 

pada halaman login. 

 

2. Menekan tombol login. 3. Melakukan pengecekan username 

dan password pada database 

 4. Jika sesuai, sistem akan masuk ke 

menu utama.  

 5. Jika tidak sesuai,akan muncul pesan 

kesalahan dan kembali ke nomor 1. 

6. Memilih menu upload file.  Super 

admin dapat dengan mudah meng-

upload file penting. Apabila telah 

selesai, dapat menekan tombol logout. 

7. Keluar dari sistem 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Bagian ini akan menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun. Perancangan sistem terdiri dari: activity diagram, sequence diagram, 

perancangan database, desain antarmuka sistem. 

3.2.1 Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran aktivitas 

dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana urutan masing - masing aliran 

berawal, decision (percabangan) yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka 

berakhir. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam 

suatu proses.  
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3.2.1.1 Activity Diagram melihat berita / informasi portal 

 
Gambar 3. 3 Activity Diagram melihat berita / informasi portal 

Gambar 3.3 menunjukkan activity diagram melihat berita / informasi portal. 

Dimulai dari user membuka web / sistem, kemudian web / sistem akan memuat 

konten berita / informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang 

dilakukan atau kagiatan yang akan dilakukan yang sebelumnya telah disediakan 

oleh super admin dari database yang sudah dipersiapkan. 

3.2.1.2 Activity Diagram kelola data santri 

 
Gambar 3. 4 Activity Diagram kelola data santri 

Gambar 3.4 menunjukkan activity diagram kelola data santri. Dimulai dari 

sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi username dan password 

yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk menentukan 
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level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak sesuai, admin akan 

diarahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai. Setelah berhasil 

login, admin dapat memilih menu data santri dan admin bisa mengelola data santri 

secara kontinyu yang ada pada sistem. Setelah selesai, admin bisa logout dari 

sistem. 

3.2.1.3 Activity Diagram kelola data ustad 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram kelola data ustad 

Gambar 3.5 menunjukkan activity diagram kelola data ustad. Dimulai dari 

sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi username dan password 

yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk menentukan 

level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak sesuai, admin akan 

diarahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai. Setelah berhasil 

login, admin dapat memilih menu data ustad dan admin bisa mengelola data ustad 

secara kontinyu yang ada pada sistem. Setelah selesai, admin bisa logout dari 

sistem. 
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3.2.1.4 Activity Diagram laporan sumbangan 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram laporan sumbangan 

Gambar 3.6 menggambarkan proses laporan sumbangan dari TPQ ke PPG 

Kota Batu. Dimulai dari sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi 

username dan password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan 

autentikasi untuk menentukan level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. 

Jika tidak sesuai, admin akan diarahkan untuk mengisi username dan password 

yang sesuai. Setelah berhasil login, admin dapat memilih menu laporan sumbangan 

dan admin dapat melaporkan dan memantau data sumbangan tiap bulan. Data 

laporan dari admin akan tampil pada sistem setelah mendapatkan konfirmasi dari 

super admin selaku pengurus PPG, sehingga laporan keuangan terkoordinasi 

dengan baik dan transparant. Setelah selesai, admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.5 Activity Diagram chatting 

 

Gambar 3. 7 Activity Diagram chatting 

Gambar 3.7 menggambarkan proses chat antara admin selaku pengurus 

TPQ dan super admin selaku pengurus PPG. Dimulai dari sistem menampilkan 

login form. Kemudian admin mengisi username dan password yang telah terdaftar 

disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk menentukan level user. Jika 

sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak sesuai, admin akan diarahkan untuk 

mengisi username dan password yang sesuai. Setelah berhasil login, admin dapat 

memilih menu chatting dan admin dapat memberikan pertanyaan, saran maupun 

kritik kepada super admin dan sebaliknya. Setelah selesai, admin bisa logout dari 

sistem. 
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3.2.1.6 Activity Diagram info kemampuan santri 

 

Gambar 3. 8 Activity Diagram info kemampuan santri  

Gambar 3.8 menggambarkan informasi kemampuan santri. Dimulai dari 

sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi username dan password 

yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk menentukan 

level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak sesuai, admin akan 

diarahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai. Setelah berhasil 

login, admin dapat memilih menu kemampuan santri dan admin dapat melaporkan 

hasil ujian masing-masing santri tiap semester, dan bisa melihat grafik kemampuan 

santri. Setelah selesai, admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.7 Activity Diagram keterangan progress santri 

 

Gambar 3. 9 Activity Diagram keterangan progress santri  

Gambar 3.9 menggambarkan activity diagram keterangan progress santri. 

Dimulai dari sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi username 

dan password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi 

untuk menentukan level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak 

sesuai, admin akan diarahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai. 

Setelah berhasil login, admin dapat memilih menu progress santri dan admin dapat 

memberikan laporan progress, saran maupun kritikan kemampuan masing-masing 

santri. Setelah selesai, admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.8 Activity Diagram download file 

 

Gambar 3. 10 Activity Diagram download file 

Gambar 3.10 menggambarkan activity diagram download file. Dimulai dari 

sistem menampilkan login form. Kemudian admin mengisi username dan password 

yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk menentukan 

level user. Jika sesuai, maka admin berhasil login. Jika tidak sesuai, admin akan 

diarahkan untuk mengisi username dan password yang sesuai. Setelah berhasil 

login, admin dapat memilih menu download file dan admin dapat dengan mudah 

mendownload file penting yang disediakan. Setelah selesai, admin bisa logout dari 

sistem. 
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3.2.1.9 Activity Diagram kelola berita / informasi portal 

 

Gambar 3. 11 Activity Diagram kelola berita / informasi portal 

Gambar 3.11 menggambarkan activity diagram kelola berita / informasi portal. 

Dimulai dari sistem menampilkan login form. Kemudian super admin mengisi 

username dan password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan 

autentikasi untuk menentukan level user. Jika sesuai, maka super admin berhasil 

login. Jika tidak sesuai, super admin akan diarahkan untuk mengisi username dan 

password yang sesuai. Setelah berhasil login, super admin dapat memilih menu 

kelola portal dan super admin dapat merubah berita /informasi yang ada pada portal 

web. Setelah selesai, super admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.10 Activity Diagram kelola data admin 

 

Gambar 3. 12 Activity Diagram kelola data admin 

 Gambar 3.12 menunjukkan Activity Diagram kelola data admin. Dimulai 

dari sistem menampilkan login form. Kemudian super admin mengisi username dan 

password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk 

menentukan level user. Jika sesuai, maka super admin berhasil login. Jika tidak 

sesuai, super admin akan diarahkan untuk mengisi username dan password yang 

sesuai. Setelah berhasil login, super admin dapat memilih menu kelola data admin 

dan super admin dapat mengelola data admin secara kontinyu. Setelah selesai, super 

admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.11 Activity Diagram kelola data TPQ 

 

Gambar 3. 13 Activity Diagram kelola data TPQ 

 Gambar 3.13 menggambarkan activity diagram kelola data TPQ. Dimulai 

dari sistem menampilkan login form. Kemudian super admin mengisi username dan 

password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk 

menentukan level user. Jika sesuai, maka super admin berhasil login. Jika tidak 

sesuai, super admin akan diarahkan untuk mengisi username dan password yang 

sesuai. Setelah berhasil login, super admin dapat memilih menu kelola data TPQ 

dan super admin dapat mengelola data TPQ secara kontinyu. Setelah selesai, super 

admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.1.12 Activity Diagram upload file 

 

Gambar 3. 14 Activity Diagram upload file 

Gambar 3.14 menggambarkan activity diagram upload file. Dimulai dari 

sistem menampilkan login form. Kemudian super admin mengisi username dan 

password yang telah terdaftar disistem. Sistem akan melakukan autentikasi untuk 

menentukan level user. Jika sesuai, maka super admin berhasil login. Jika tidak 

sesuai, super admin akan diarahkan untuk mengisi username dan password yang 

sesuai. Setelah berhasil login, super admin dapat memilih menu upload file dan 

super admin dapat dengan mudah meng-upload file penting. Setelah selesai, super 

admin bisa logout dari sistem. 

3.2.2 Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan 

sekitar sistem berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram 

terdiri antar dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek yang terkait). 

Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian 

langkah - langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk 

menghasilkan output tertentu.  
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3.2.2.1 Sequence Diagram melihat berita / informasi portal 

 

Gambar 3. 15 Sequence diagram melihat berita / informasi portal 

Gambar 3.15 menggambarkan sequence diagram melihat berita / informasi 

portal. User secara bebas dan dengan mudah untuk melihat berita / informasi yang 

terbaru mengenai PPG, hanya dengan membuka web PPG, yang mana web tersebut 

mengambil data berita dari database.   

3.2.2.2 Sequence Diagram kelola data santri 

 
Gambar 3. 16 Sequence diagram kelola data santri 

Gambar 3.16 menggambarkan sequence diagram kelola data santri. Dimulai 

dengan admin membuka halaman login, kemudian admin memasukkan username 

dan password yang sesuai dengan level user admin. Kemudian sistem akan 
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melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka sistem akan 

menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu admin. 

Admin memilih menu kelola data santri, admin dapat menambahkan data santri 

baru, mengubah data santri, dan juga menghapus data santri. Setelah selesai admin 

dapat logout dari sistem. 

3.2.2.3 Sequence Diagram kelola data ustad 

 

Gambar 3. 17 Sequence diagram kelola data ustad 

Kelola data ustad dimulai dengan admin membuka halaman login, 

kemudian admin memasukkan username dan password yang sesuai dengan level 

user admin. Kemudian sistem akan melakukan autentikasi, jika username dan 

password tidak sesuai maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai 

maka sistem masuk ke menu admin. Admin memilih menu kelola data ustad, yang 

memungkinkan untuk menambahkan data ustad baru, mengubah data ustad dan 

menghapus data ustad. Setelah selesai admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.4 Sequence Diagram laporan sumbangan 

 

Gambar 3. 18 Sequence diagram laporan sumbangan 

Sequence diagram pada gambar 3.18 dimulai dengan admin membuka 

halaman login, kemudian admin memasukkan username dan password yang sesuai 

dengan level user admin. Kemudian sistem akan melakukan autentikasi, jika 

username dan password tidak sesuai maka sistem akan menampilkan pesan 

kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu admin. Admin memilih menu 

laporan sumbangan agar dapat melihat laporan sumbangan, keuangan, dan dapat 

melaporkan sumbangan yang diberikan kepada PPG tiap bulan nya. Data laporan 

dari admin akan tampil pada sistem setelah mendapatkan konfirmasi dari super 

admin selaku pengurus PPG, sehingga laporan keuangan terkoordinasi dengan baik 

dan transparant. Setelah selesai, admin bisa logout dari sistem. 
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3.2.2.5 Sequence Diagram chatting 

 

Gambar 3. 19 Sequence diagram chatting 

Gambar 3.19 menunjukkan sequence diagram chatting. Dimulai dengan 

admin membuka halaman login, kemudian admin memasukkan username dan 

password yang sesuai dengan level user admin. Kemudian sistem akan melakukan 

autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka sistem akan 

menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu admin. 

Admin memilih menu chatting sehingga admin dapat memberikan pertanyaan, 

melaporkan berita, atau memberikan kritik maupun saran kepada super admin 

selaku pengurus PPG. Chatting yang dilakukan tidak bersifat terbuka, namun 

bersifat chat privat / langsung kepada super admin tanpa bisa dilihat oleh admin 

lain, dan sebaliknya. Setelah selesai, admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.6 Sequence Diagram info kemampuan santri 

 

Gambar 3. 20 Sequence diagram info kemampuan santri 

Dimulai dengan admin membuka halaman login, kemudian admin 

memasukkan username dan password yang sesuai dengan level user admin. 

Kemudian sistem akan melakukan autentikasi, jika username dan password tidak 

sesuai maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem 

masuk ke menu admin. Admin memilih menu info kemampuan santri, admin dapat 

melaporkan hasil ujian masing-masing santri tiap semester, dan bisa melihat grafik 

kemampuan santri pada akhir semester, sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan 

target PPG yang sudah dicapai oleh masing – mesing TPQ. Setelah selesai, admin 

dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.7 Sequence Diagram keterangan progress santri 

 

Gambar 3. 21 Sequence diagram keterangan progress santri 

Sequence diagram keterangan progress santri dimulai dengan admin 

membuka halaman login, kemudian admin memasukkan username dan password 

yang sesuai dengan level user admin. Kemudian sistem akan melakukan 

autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka sistem akan 

menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu admin. 

Admin memilih menu progress santri dan admin dapat memberikan laporan 

progress, saran maupun kritikan kemampuan masing-masing santri, yang bertujuan 

untuk membuat catatan yang dapat digunakan untuk evaluasi kedepanya bagi 

masing-masing santri dari ustad yang mengajar santri tersebut. Catatan tersebut 

ditulis mengikuti perkembangan dari santri secara kontinyu. Setelah selesai, admin 

dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.8 Sequence Diagram download file 

 

Gambar 3. 22 Sequence diagram download file 

Gambar 3.22 menunjukkan sequence diagram download file. Dimulai 

dengan admin membuka halaman login, kemudian admin memasukkan username 

dan password yang sesuai dengan level user admin. Kemudian sistem akan 

melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka sistem akan 

menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu admin. 

Admin memilih menu download file dan bisa melihat daftar file penting yang sudah 

terlampir dari super admin selaku pengurus PPG. Penyebaran file seperti undangan, 

berita, informasi atau rencana kegiatan dari pengurus PPG menjadi terpusat dan 

menjadi lebih mudah. Setelah selesai, admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.9 Sequence Diagram kelola berita / informasi portal 

 

Gambar 3. 23 Sequence diagram kelola berita / informasi portal 

Kelola bertita / informasi portal dimulai dengan super admin selaku pengurus 

PPG membuka halaman login, kemudian super admin memasukkan username dan 

password yang sesuai dengan level user super admin. Kemudian sistem akan 

melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka sistem akan 

menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu super 

admin. Super admin memilih menu kelola berita / informasi portal dan super admin 

dapat memberikan dan memperbarui berita / informasi untuk user mengenai acara, 

kegiatan yang akan dilakukan, hasil kegiatan atau laporan yang berkaitan dengan 

acara PPG, sehingga untuk penyebaran berita menjadi lebih mudah dan cepat. 

Setelah selesai, super admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.10 Sequence Diagram kelola data admin 

 

Gambar 3. 24 Sequence diagram kelola data admin 

Gambar 3.24 menggambarkan sequence diagram kelola data admin selaku 

pengurus TPQ yang dilakukan oleh super admin selaku pengurus PPG. Dimulai 

dengan super admin membuka halaman login, kemudian super admin memasukkan 

username dan password yang sesuai dengan level user super admin. Kemudian 

sistem akan melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka 

sistem akan menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu 

super admin. Super admin memilih menu kelola data admin, super admin dapat 

menambahkan data admin baru, mengubah data admin, dan juga menghapus data 

admin. Setelah selesai admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.11 Sequence Diagram kelola data TPQ 

 

Gambar 3. 25 Sequence diagram kelola data TPQ 

Gambar 3.25 menggambarkan sequence diagram kelola data TPQ. Dimulai 

dengan super admin membuka halaman login, kemudian super admin memasukkan 

username dan password yang sesuai dengan level user super admin. Kemudian 

sistem akan melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka 

sistem akan menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu 

super admin. Super admin memilih menu kelola data TPQ, super admin dapat 

menambahkan data TPQ yang baru bergabung, mengubah data TPQ, dan juga 

menghapus data TPQ. Setelah selesai admin dapat logout dari sistem. 
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3.2.2.12 Sequence Diagram upload file 

 

Gambar 3. 26 Sequence diagram upload file  

Gambar 3.26 menggambarkan sequence diagram upload file. Dimulai 

dengan super admin membuka halaman login, kemudian super admin memasukkan 

username dan password yang sesuai dengan level user super admin. Kemudian 

sistem akan melakukan autentikasi, jika username dan password tidak sesuai maka 

sistem akan menampilkan pesan kesalahan, jika sesuai maka sistem masuk ke menu 

super admin. Super admin memilih menu upload file, admin dapat dengan mudah 

menyebarkan file seperti undangan, berita, informasi atau rencana kegiatan dari 

pengurus PPG kepada admin selaku pengurus TPQ. Setelah selesai admin dapat 

logout dari sistem. 

 

3.2.3 Class Diagram  

Class diagram merupakan penggambaran kelas-kelas yang ada. Yang mana 

pada masing-masing kelas memiliki atribut dan method. Berikut merupakan class 

diagram dari sistem yang akan dibuat. 
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Gambar 3. 27 Class Diagram sistem 

3.2.4 Perancangan Database 

Perancangan data pada aplikasi ini digambarkan dengan ER-Diagram 

(Entity Relation Diagram). ER-Diagram adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan hubungan / relasi antar entitas (entity), dan setiap entitas terdiri 

atas satu atau lebih Atribut yang mempresentasikan seluruh kondisi atau fakta dari 

“Dunia Nyata” yang ditinjau. (winarko, 2006) 

ERD juga didefinisikan suatu diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem database yang digunakan. ER-Diagram terdiri dari tabel, 

view, dan relasi. ERD digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas 

dengan database dan objek–objek (himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan 

dalam sebuah database dan bagaimana hubungan yang terjadi diantara objek-objek 

tersebut. ERD yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan 

relasi yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa atribut yang 

mempersentasikan seluruh fakta yang ditinjau dari keadaan yang nyata. Sehingga 

dapat digambarkan secara lebih sistematis dengan menggunakan ERD. 
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Gambar 3. 28 Entity Relationship Diagram (Conseptual Data Model) 

 

 

Gambar 3. 29 Entity Relationship Diagram (Phisical Data Model) 

3.2.5 Desain Antarmuka 

Desain antarmuka merupakan merupakan acuan utama dalam pembuatan 

tampilan website sistem informasi TPQ terintegrasi se-Kota Batu. Perancangan 

desain antarmuka berdasarkan dari  wawancara analisa kebutuhan sistem dengan 

Bapak Nur Abdurrahman selaku pengurus PPG Kota Batu.  
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Berikut tabel hasil analisa / wawancara kebutuhan sistem dengan pihak PPG: 

Tabel 3. 13 Hasil analisa kebutuhan sistem 

Kebutuhan 

portal  

1 Menampilkan profil PPG 
2 Menampilkan visi dan misi PPG 
3 Menampilkan sejarah PPG 
4 Menampilkan pengumuman dari PPG 
5 Menampilkan artikel PPG 

Kebutuhan 

admin  

1 Login 
2 Menampilkan data ustad masing - masing TPQ 
3 Tambah, ubah, hapus data ustad 
4 Menampilkan data santri masing - masing TPQ 
5 Tambah, ubah, hapus data santri 
6 Tambah, ubah, hapus saran untuk masing - masing santri 
7 Tambah, ubah, hapus nilai ujian santri  
8 Menampilkan data sumbangan dari TPQ 
9 Kirim data sumbangan TPQ 
10 Menampilkan grafik pencapaian TPQ 
11 Menampilkan file dari PPG 
12 Download file dari PPG 
13 Chat / pesan kepada PPG dan TPQ lain 

Kebutuhan 

super admin   

1 Login  
2 Kelola portal web 
3 Ubah data / gambar banner 
4 Ubah data profil PPG 
5 Ubah data visi dan misi PPG 
6 Ubah data sejarah PPG 
7 Ubah data sambutan portal PPG 
8 Ubah data pengumuman PPG 
9 Tambah, ubah, hapus artikel PPG 
10 Menampilkan data user / admin masing - masing TPQ 
11 Tambah, ubah, hapus data user / admin 
12 Menampilkan data TPQ 
13 Tambah, ubah, hapus data TPQ 
14 Menampilkan data ustad masing - masing TPQ 
15 Tambah, ubah, hapus data ustad 
16 Menampilkan data santri masing - masing TPQ 
17 Ubah, hapus data santri 
18 Menampilkan data keuangan PPG 
19 Tambah, ubah, hapus data keuangan 
20 Menampilkan data sumbangan dari TPQ 
21 Kirim data sumbangan TPQ 
22 Menampilkan grafik pencapaian TPQ 
23 Menampilkan file dari PPG 
24 Upload file untuk TPQ 
25 Chat / pesan kepada TPQ lain 
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Berdasarkan tabel 3.13 diatas, maka dirancang desain antarmuka sebagai berikut: 

1. Tampilan portal web 

Portal  adalah tahap dimana user dapat mendapatkan berita / informasi penting, 

informasi terbaru, artikel, pengumuman, dan laporan kegiatan yang sudah 

diselenggarakan oleh PPG Kota Batu. Berita / informasi yang disediakan adalah 

berita yang dapat diperbarui secara kontinyu oleh super admin selaku pengurus 

PPG Kota Batu. Pemberitahuan melalui web portal akan mempermudah dan 

membantu PPG Kota Batu sebagai salah satu cara penyebaran berita / informasi. 

 
Gambar 3. 30 Antarmuka portal web 

2. Tampilan login 

Tahap ini adalah tahap dimana admin dan super admin dapat masuk kedalam 

sistem dengan mengisikan username dan password yang sebelumnya telah terdaftar 

di sistem. Sistem akan melakukan autentikasi username dan password yang sesuai 

dan menentukan level user admin atau super admin, halaman menu admin dan super 

admin berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 

 
Gambar 3. 31 Antarmuka login 



61 
 

3. Tampilan menu data santri 

Tahap ini adalah tahap pengguna setelah login kedalam sistem selaku admin 

atau super admin. Pengguna dapat melihat data santri yang sudah ada dan dapat 

mengelola data santri, menambahkan data santri, mengubah data santri, maupun 

menghapus data santri. Data santri secara kontinyu diperbarui atau dikontrol setiap 

semester.   

 

Gambar 3. 32 Antarmuka menu data santri 

4. Tampilan menu data ustad 

Tahap ini adalah tahap pengguna setelah login kedalam sistem selaku admin 

atau super admin. Pengguna dapat melihat data ustad selaku pengajar yang aktif 

pada masing-masing TPQ dan dapat mengelola data ustad, menambahkan data 

ustad, mengubah data ustad, maupun menghapus data ustad. Data ustad secara 

kontinyu diperbarui atau dikontrol setiap semester.   

 

Gambar 3. 33 Antarmuka menu data ustad 
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5. Tampilan grafik 

Tahap ini adalah tahap dimana pengguna telah login kedalam sistem selaku 

admin atau super admin. Pengguna dapat melihat grafik pencapaian TPQ pada tiap 

semester sebagai salah satu informasi pencapain TPQ dari target PPG. Grafik juga 

bisa digunakan sebagai bahan perbaikan / evaluasi TPQ untuk kedepannya.  

 

Gambar 3. 34 Antarmuka grafik 

6. Tampilan menu laporan keuangan 

Tahap ini merupakan tahap dimana pengguna telah login kedalam sistem selaku 

admin atau super admin. Admin selaku pengurus TPQ bisa melaporkan sumbangan 

yang telah disetorkan tiap bulannya, mengetahui dan memantau laporan keluar 

masuk keuangan PPG Kota Batu. Laporan sumbangan tiap bulan dari masing-

masing TPQ akan tampil pada web setelah di konfirmasi oleh pengurus PPG Kota 

Batu. Laporan sumbangan ditampilkan setiap bulan sebagai salah satu cara 

pemantauan / transparansi keuangan PPG Kota Batu, agar dana tidak 

diselewengkan / disalahgunakan oleh PPG Kota Batu. 

 

Gambar 3. 35 Antarmuka menu laporan sumbangan 
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7. Tampilan menu chatting 

Menu chatting adalah tahapan dimana pengguna telah login kedalam sistem 

selaku admin atau super admin. Menu chat diperuntukkan sebagai salah satu cara 

mempermudah komunikasi secara langsung antara admin selaku pengurus TPQ dan 

super admin selaku pengurus PPG Kota Batu. Admin dapat memberikan 

pertanyaan, melaporkan berita, atau memberikan kritik maupun saran kepada super 

admin selaku pengurus PPG.  

 

Gambar 3. 36 Antarmuka menu chatting 

8. Tampilan menu download file 

Tahap ini adalah tahap dimana admin maupun super admin telah login kedalam 

sistem. Admin dapat dengan mudah men-download file dan bisa melihat daftar file 

penting yang sudah terlampir dari super admin selaku pengurus PPG. Penyebaran 

file seperti undangan, berita, informasi atau rencana kegiatan dari pengurus PPG 

diharapkan menjadi terpusat dan menjadi lebih mudah. 

 

Gambar 3. 37 Antarmuka menu download file 
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9. Tampilan menu kelola portal 

Tahap ini adalah tahap dimana super admin telah login kedalam sistem. Super 

admin selaku penggurus PPG Kota Batu dapat mengelola berita / informasi yang 

berhubungan dengan kegiatan yang akan dilakukan, hasil kegiatan atau laporan 

yang berkaitan dengan acara PPG Kota Batu. 

 

Gambar 3. 38 Antarmuka menu kelola portal  

10. Tampilan menu kelola data admin 

Tahap ini adalah tahap pengguna setelah login kedalam sistem khusus super 

admin. Pengguna dapat melihat data admin selaku pengurus masing-masing TPQ 

dan dapat mengelola data admin, menambahkan data admin, mengubah data admin, 

maupun menghapus data admin. Data admin secara kontinyu diperbarui atau 

dikontrol setiap semester.   

 

Gambar 3. 39 Antarmuka menu kelola data admin 


