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III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas tentang analisa kebutuhan system dan  rancang bangun 

aplikasi. Meliputi analisa system, kebutuhan dan perancangan system. 

3.1 Analisa Sistem 

3.1.1 Deskripsi Umum Sistem 

System API ini merupakan system yang akan berjalan pada aplikasi desktop maupun 

android dan di ujikan pada smartphone android. System ini dibuat untuk para developer 

agar memudahkan dan membantu para calon mahasiswa baru dalam melakukan proses 

pendaftaran di Universitas Muhammadiyah Malang dalam bentuk aplikasi dengan 

menggunakan library atau fungsi yang sudah dibuat sebelumnya. fitur fitur yang akan 

disediakan dalam API ini adalah agar camaba bisa melihat informasi jurusan dan fakultas, 

melakukan konfirmasi pembayaran, melakukan proses pendaftaran dan melihat status 

pendaftaran camaba. dengan beberapa fitur tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah 

kemudahan kepada camaba dalam melakukan proses pendaftaran karena camaba tidak 

perlu lagi datang ke tempat untuk melakukan prendaftaran secara manual. 

3.1.2 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan bertujuan untuk memahami kebutuhan dari system yang sedang 

dibuat atau dikembangkan. Selain itu juga untuk memilah mana kebutuhan atau keinginan 

yang akan diterapkan pada system. 

3.1.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang 

nantinya dilakukan oleh system. Berikut adalah kebutuhan fungsional sistem : 

1. API memiliki fungsi yang dapat menampilkan informasi jurusan, fakultas,

akreditas, biaya DPP dan SPP.

2. API mempunyai fungsi konfirmasi pembayaran.

3. API mempunyai fungsi melakukan proses pendaftaran mahasiswa baru.

4. API memiiliki fungsi melihat status pendaftaran
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3.1.2.2 Kebutuhan non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan diluar kebutuhan fungsional 

sistem. Meliputi : 

1. Usability  

Aplikasi dibuat semudah mungkin dalam penggunaannya 

2. Keamanan 

API menerapkan enkripsi metode AES 

3. Informasi  

Digunakan oleh developer guna membantu dalam pembuatan aplikasi  

3.2.1 Use Case Diagram 

Use-case menggambarkan bagaimana seorang aktor menggunakan sistem untuk 

tujuan tertentu. Gambar berikut merupakan use-case diagram sistem: 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.1 use-case diagram 

Pada Usecase diagram di atas memiliki satu aktor, yaitu developer yang bertugas 

untuk membuat aplikasi informasi jurusan, konfirmasi pembayaran, daftar mahasiswa baru 

dan cek status untuk camaba dengan memanfaatkan API yang telah disediakan, lalu ada 

user yang hanya bisa menggunakan aplikasi lihat informasi,.daftar mahasiswa baru, cek 

status, kemudia yang terakhir yaitu admin yang hanya bisa menggunakan aplikasi 

konfirmasi 
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3.3.1 Activity Diagram API 

Activity diagram ini menjelaskan tentang proses aliran kerja dari system API. 

Aktivity diagram ini lebih berfokus pada ativitas apa saja yang dilakukan oleh system API 

bukan apa yang dilakukan oleh aktor.  

3.3.1.1  Lihat informasi  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 activity diagram API informasi 

Gambar 3.2 menjelaskan proses aliran data dari seorang developer yang menggunakan API 

lihat informasi jurusan dan fakultas. Developer ketika menggunakan API maka pertama 

yang akan dilakukan adalah memilih informasi jurusan dan fakultas ketika developer 

selesai memilih setelah itu API akan mengakses informasi pada database dan API akan 

menampilkan fungsi – fungsi dari informasi jurusan  
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3.3.1.2 Konfirmasi  

 

         Gambar 3.3 activity diagram API konfirmasi  

Gambar 3.3 menjelaskan tentang proses aktivitas developer menjalankan method 

konfirmasi maka API akan memproses dan mengkonfirmasikan data dan setelah itu API 

langsung mengirim data terupdate ke database  

 

3.3.1.3 Daftar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram API daftar  

Gambar 3.4 menjelaskan proses aktivitas developer menjalankan method daftar mahasiswa 

baru setelah itu data akan dikirim ke API untuk diproses kemudian API mengirimkan data 

ke database untuk disimpan. 



18 
 

3.3.1.4 Cek status  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.5 activity diagram API cek status 

Gambar 3.5 menjelaskan developer menjalankan method cek status setelah itu masuk pada 

tampilan status pendaftaran setelah menerima data pembayaran database akan mengirim 

mengembalikan data dan API akan menampilkan status pembayaran. Developer akan 

masuk pada status kelengkapan biodata kemudian API memproses data dan mengirim pada 

database setelah itu database menampilkan status kelengkapan biodata. Developer masuk 

pada status kelengkapan berkas dan menerima data database kemudian menampilkan status 

kelenkapan berkas. Developer masuk pada status cetak kartu dan API memproses data 

kemudian mengirimkannya kepada database, setelah menerima data database 

mengembalikan data dan menampilkan status cetak kartu.  
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3.3.2 Activity Diagram Aplikasi  

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses aliran kerja dari suatu 

sistem. Activity diagram lebih berfokus pada aktivitas apa saja yang dapat dilakukan olehg 

sistem bukan apa yang dilakukan oleh aktor.  

3.3.2.1 Lihat informasi   

  

Gambar 3.6 Activity diagram aplikasi informasi  

Gambar 3.6 menggambarkan tentang proses user menggunakan aplikasi pendaftaran 

mahasiswa baru dengan case informasi jurusan dan fakultas. Setelah menjalankan  aplikasi 

user akan memilih antara informasi jurusan atau informasi fakultas, setelah itu  system akan 

mengambil data informasi dari database dan database akan menampilkan data 

informasijurusan atau fakultas kepada user.  
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3.3.2.2       konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram aplikasi konfrimasi  

Gambar 3.7 menggambarkan tentang aktivitas sistem dari admin yang menjalankan 

aplikasi untuk case konfirmasi pembayaran. Untuk menggunakan aplikasi konfirmasi 

pembayaran admin pertama memilih camaba yang mau dikonfirmasikan datanya setelah 

itu system akan meminta data dari database dan system menampilkan data camaba, setelah 

itu admin melakukan konfirmasi dan system melakukan konfirmasi pembayaran dan 

mengirim data ke database.  

3.3.2.2 Daftar 

 

Gambar 3.8 Activity Diagram aplikasi daftar 
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Gambar 3.8 ini menjelaskan Aliran aktivitas dari user saat menggunakan aplikasi case 

pendaftaran. Untuk pendaftaran pertama tama user akan menginput data pada form yang 

disedikan lalu user mengklik daftar dan system akan melakukan penyimpanan data user 

pada database yang telah disediakan.  

3.3.2.2 Cek status 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 Gambar 3.9 Activity Diagram aplikasi status  

Gambar 3.9 diatas menjelaskan aktivitas system pada aplikasi case status pendaftaran.  

User pertama tama akan menginput data pada form login setelah itu system akan 

melakukan proses login serta mengecek data user pada database setelah selesai system 

akan menampilkan tampilan status pendaftaran, kemudian user memilih status 
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pembayaran pada status pembayaran ini admin yang akan melakukan konfirmasi 

pembayaran melalui system dan database akan menyimpan data pembayaran tersebut dan 

akan menampilkan informasi status pembayaran. Setelah itu user memilih status 

kelengkapan biodata, pada status ini user akan masuk pada halaman baru untuk 

melengkapi biodata setelah selesai system akan mengirim data ke database kemudian 

database memberikan respon status terbaru user. Setelah itu user akan melakukan 

kelengkapan berkas, proses ini sama seperti konfirmasi pembayaran dimana admin yang 

akan melakukan konfirmasi kelengkapa berkas melalui system dan menirim data 

konfirmasi pada database jika telah selesai maka database memberikan respon terbaru 

pada user. Terakhir user melakukan cetak kartu, disini user akan masuk pada tampilan 

baru untuk melakukan inputan jika selesai maka system akan menyimpan pada database 

dan memberikan respon terbaru kepada user. 

 

3.4.1  Sequence Diagram API 

Sequence diagram API merupakan sebuah gambar yang menunjukkan, untuk 

sebuah skenario use case, event-event yang dibangkitkan oleh developer, urutannya, dan 

event-event di dalam API. 

3.4.1.1 Sequence diagram informasi  

    Gambar 3.10 sequence diagram API informasi  

           

Gambar 3.10 menjelaskan tentang diagram berurutan dari proses seorang aktor yaitu 

developer menjalankan method. Pertama developer menjalankan method informasi jurusan 

setelah itu API akan mengambil data ke database dan database mengembalikan serta 

menampilkan data kemudian developer kembali menjalankan method informasi fakultas 
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dan API akan mengambil data ke database setelah itu database mengembalikan data dan 

menampilkan data.  

3.4.1.2  Sequence diagram konfirmasi  

 

Gambar 3.11 sequence diagram API konfirmasi  

Gambar 3.11 menjelaskan proses sequence diagram konfirmasi pembayaran. Developer 

menjalankan method konfirmasi pembayaran kemudian API megambil data pada database 

dan menampilkan data konfirmasi pemabayaran.  

3.4.1.3  Sequence diagram daftar 

    Gambar 3.12 sequence diagram API pendaftaran 

Gambar 3.12 menjelaskan ketika seorang developer menjalankan method pendaftaran 

setelah itu API akan menambil data pada database dan menampilkan data  
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3.4.1.4 Sequence diagram cek status  

 

   Gambar 3.13 sequence diagram API cek status  

Gambar 3.13 menjelaskan sequence diagram status pendaftaran. Pada case ini di dalamnya 

terdapat lima objek. Developer menjalankan method status pendaftaran selanjutnya akan 

masuk pada control status pembayaran disini database hanya akan menerima data dari luar 

Karena data diinput secara manual oleh pihak pmb setelah itu database akan menampilkan 

status pembayaran lalu dilanjutkan ke kelengkapan biodata, disini API akan mengirim data 

kelengkapan biodata pada database kemudian mengembalikan dan menampilkan data 

status kelengkapan biodata, setelah itu dilanjutkan ke status kelengkapan berkas pada 

method ini sama seperti method status pembayaran database menerima data dari luar dan 

menampilkan status kelengkapan berkas, dan yang terakhir status cetak kartu, sama seperti 

pada method status biodata pertama API mengirim data pada database kemudian database 

mengembalikan data dan API menampilkan method status pendaftaran 
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3.4.2 Sequence Diagram Aplikasi 

Sequence diagram Aplikasi merupakan sebuah gambar yang menunjukkan, untuk 

sebuah skenario use case, event-event yang dibangkitkan oleh user, urutannya, dan event-

event di dalam Aplikasi 

3.4.2.1  Sequence diagram informasi  

 

    Gambar 3.14 sequence diagram aplikasi informasi  

Gambar 3.14 menjelaskan seorang user yang menjalankan aplikasi. Pertama user membuka 

tampilan menu informasi kemudian mensubmit informasi jurusan dan system mengambil 

data pada database setelah itu database memverifikasi data dan system menampilkan data 

informasi jurusan kemudian user mensubmit pada informasi fakultas lalu mengambil data 

pada database setelah itu database memverifikasi data dan system menampilkan data pada 

kepada user 
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3.4.2.2  Sequence diagram konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.15 sequence diagram aplikasi konfirmasi  

Gambar 3.15 menjelaskan urutan sequence diagram dimana admin menggunakan aplikasi 

konfirmasi pemabayaran. Setelah admin membuka aplikasi admin akan memilih camaba 

setelah itu system akan mengambil data camaba pada database dan mengembalikan data 

pada tampilan konfirmasi pemabayaran kemudian setelah itu admin mensubmit konfitmasi 

dan data tersimpan pada database. 

3.4.2.3  Sequence diagram daftar  

 

  Gambar 3.16 sequence diagram aplikasi daftar 

Gambar 3.16 menjelaskan tentang proses user menjalankan aplikasi pendaftaran. User 

membuka form pendaftaran kemudian user menginput setelah itu user mensubmit inputan 

pada system dan system menyimpan hasil inputan user pada database.  
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3.4.2.4  Sequence diagram cek status  

 

   Gambar 3.17 sequence diagram aplikasi cek status 

Gambar 3.17 menjelaskan proses user menjalankan aplikasi dimulai dari user melakukan 

login kemudian system memproses login ke database setelah itu database mengkonfirmasi 

data user dan user masuk pada tampian status pendaftaran setelah selesai login user 

membuka status pembayaran disini user akan mendapatkan respon terbaru ketika admin 

telah melakukan konfirmasi pembayaran dan mengirimkan data ke database maka 

database akan mengupdate status pembayaran user. Setelah itu user masuk pada status 

kelengkapan biodata kemudian pada tampilan kelengkapan bioada user akan menginput 

from kelengkapan biodata dan system akan mengirim data ke database dan database 

menampilkan update status kelengkapan biodata. Setelah itu user masuk pada status 

kelengkapan berkas dan prosesnya sama seperti status pembayaran Karena konfirmasi 

berkas juga dilakukan untuk oleh admin dan ketika selesai maka system akan mengirim 

data ke database dan database menampilkan update status kelengkapan berkas. Masuk 

pada tahap akhir yaitu status cetak kartu, disini user akan masuk pada tampilan ceak kartu 

dan user akan menginput data pada form cetak kartu setelah selasai system akan mengirim 

data ke database dan database akan mengirim update status cetak kartu ke tampilan menu 

utama statsu pendaftaran. 
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3.5.1 Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dari sebuah 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat. Tujuan dari class 

diagram adalah untuk menggambarkan kelas – kelas dalam model (memodelkan 

kelas). Berikut class diagram dari system 

 

Gambar 3.18 class diagram sistem 

Gambar 3.18 diatas merupakan desain dari class diagram yang akan diimplementasikan 

pada tahap berikutnya. Pada class diagram untuk sistem API ini terdapat 9 buah class. 

Class-class tersebut adalah info jurusan fakultas, main menu, login, konfirmasi 

pembayaran, status kelengkapan biodata, status pendaftaran, main status pendaftaran dan 

status cetak kartu. Untuk class informasi jurusan fakultas tidak memiliki hubungan Karena 

database yang memang disendirikan sedangkan untuk class pendaftaran, class login, class 

konfirmsi pembayaran memiliki hubungan one to one. Setelah itu class info jurusan 

fakultas, pendaftaran, konfirmasi pembayaran, status pendaftaran memiliki hubungan one 

to one.  Sedangkan hubungan pertabel antara class status pendaftaran status, kelengkapan 

biodata, status cetak kartu, status kelengkapa berkas memiliki hubungan one to one. Hanya 

status pendaftan dan main status pendaftaran yang hubungannya many to one.  
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3.6.1 Perancangan basis data 

 

Gambar 3.19 desain database 

Basis data digunakan untuk menyimpan data yang akan menghasilkan informasi. 

Desain basis data yang akan digunakan pada sistem seperti pada gambar 3.19. berdasarkan 

pada gambar diatas, terdapat 5 buah table yang akan digunakan, yaitu table camaba, biodata 

_orangtua kuisioner table_fakultas, table_jurusan.  
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3.7.1 Perancangan antarmuka 

Antarmuka diperlukan untuk menghubungkan pengguna dengan sistem. Pengguna 

melakukan input dan dapat melihat hasilnya dengan antarmuka ini. 

3.7.1.1 Tampilan Home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 3.20 desain home  

Pada tampilan home ini aplikasi memiliki empat tombol yang pertama informasi dan 

fakultas kedua konfirmasi pembayaran yang ketiga pendaftaran dan yang terakhir status 

pendaftaran.  

3.7.1.2 Tampilan informasi  

 

 

 

 

   

   

 Gambar 3.21 desain tampilan informasi  
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Pada tampilan informasi jurusan ini terdapat dua tombol utama yaitu tombol informasi 

jurusan dan tombol informasi fakultas yang masing – masing memiliki fungsi untuk 

memanggil data dari database untuk ditampilkan pada deskripsi. 

3.7.1.3  Tampilan konfirmasi  

 

 

 

 

 

 

    Gambar 3.22 desain tampilan konfrimasi 

Gambar 3.22 menjelaskan tentang desain tampilan konfirmasi yang digunakan oleh admin 

untuk menjalankan konfirmasi pembayaran dan berkas camaba. Ketika dijalankan system 

akan menamilkan nama nama camaba yang belum dikonfirmasi  

3.7.1.4 Tampilan pendaftaran  

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3.23 desain tampilan pendaftaran  

Gambar 3.23 menjelaskan tentang tampilan pendaftaran untuk user dimana form – form 

ini nantinya di isi oleh user saat akan mendaftar sebagai mahasiswa baru  
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3.7.1.5 Tampilan login 

 

 

 

 

 

Gambar 3.24 tampilan login  

Tampilan ini akan muncul ketika user masuk pada status pendaftaran, untuk bisa 

mengakses pertama user harus menjalani proses mendaftar untuk mendapat no peserta dan 

PIN.  

 

3.7.1.6 Tampilan cek status              

              Gambar 3.25 desain tampilan status pendaftaran 

Gambar 3.23 menjelaskan tentang tampilan dari status pendaftaran dimana ketika user 

telah berhasil melakukan login maka user dapat membuka tampilan ini. Tampilan status 

pendaftaran ini berguna untuk user ketika ingin mengetahui tentang progress user saat 

pendaftaran.  


