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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar 

penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah 

secara umum. Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Metodologi yang digunakan 

Pada Gambar 3.1 ditunjukkan metodologi yang digunakan meliputi 

beberapa tahapan, yaitu inisiasi, desain, implementasi, dan testing. Penjabaran 

untuk tahapan inisiasi dan implementasi telah dijelaskan pada bab I dan bab II. 
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Adapun alur proses dari sistem yang dibuat dapat dilihat pada flowchart di 

bawah ini: 

 

Gambar 3.2 Perancangan alur sistem 

 
Pada Gambar 3.2 telah dijelaskan pada metodologi penelitian ini yang 

menunjang berhasilnya pembuatan sistem. Untuk modul dan nilai faktor-faktor 

yang diinputkan dilakukan oleh manajer proyek. Perhitungan yang terdapat pada 

sistem dilakukan oleh sistem. Pada metode Scrum semua stakeholder terlibat 

yaitu manajer proyek, master scrum, sistem analis, programmer, dan penguji. Dan 

yang menentukan apakah proyek sesuai dengan requirements adalah produk 

owner. Sistem diatas bertujuan untuk membantu dalam manajemen proyek 

pembuatan website dimana akan mengetahui estimasi waktu dan biaya, dan setiap 

stakeholder mengerti akan tugasnya sehingga menghasilkan produk yang 

berkualitas. Pada alur tersebut juga dijelaskan bahwa programmer dapat 

melakukan pemilihan modul dan dilakukan tracking. 
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1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil pengamatan, diperlukan aplikasi manajemen proyek yang 

dapat membantu para manajer proyek agar mudah menentukan biaya proyek, 

menentukan waktu pengerjaan proyek, sekaligus memanajemen proses pengerjaan 

proyek. Maka dari itu penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Belum tersedianya media yang dapat mempermudah dalam menampung 

informasi data proyek setiap perusahaan. 

2. Minimnya dokumentasi proses pengerjaan proyek setiap waktu yang 

ditentukan. 

3. Tidak semua manajer proyek IT tahu bagaimana memanajemen proyek, 

menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek yang baik. 

 

1.2 Analisa Sistem 

Aplikasi manajemen proyek perangkat lunak yang ini merupakan media 

berbasis web yang responsive untuk perangkat mobile yang digunakan sebagai 

media bantu untuk memanajemen proyek oleh manajer proyek IT, sehingga 

manajer proyek lebih mudah dalam mengetahui informasi perkembangan 

pengerjaan proyek. Aplikasi yang dirancang mempunyai beberapa pengguna 

antara lain: 

1. Pengguna 

Pengguna merupakan user yang memiliki jabatan berbeda dalam suatu 

perusahaan diantaranya: Manajer Proyek, Master Scrum, Analis, Programmer, 

dan Customer (Produk Owner). Anggota dapat mengakses beberapa fitur yang 

dikhususkan untuk anggota berdasarkan jabatan yang dimiliki setelah melakukan 

login. Untuk manajer proyek bisa mendaftar sendiri di sistem dengan 

menginputkan data diri dan data perusahaan. Anggota selain Manajer Proyek 

hanya bisa didaftarkan oleh Manajer Proyek. 

2. Admin 

Admin merupakan orang yang mengendalian beberapa aktivitas atau 

sebagai pengelola aplikasi manajemen proyek perangkat lunak dengan mengatur 

beberapa aktivitas pada aplikasi ini. 
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1.2.1 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan bertujuan untuk menganalisa kebutuhan-kebutuhan 

dalam proses pembuatan sistem. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi Kebutuhan 

Fungsional dan Non Fungsional. 

 

a. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Pada tahap ini membahas aktivitas dan layanan yang harus disediakan oleh 

sistem. Kebutuhan fungsional yang terdapat pada Aplikasi Manajemen Proyek 

Perangkat Lunak adalah: 

1. Sistem menampilkan halaman utama yang didalamnya terdapat menu 

pilihan yang sesuai dengan level user melalui sistem login. 

2. Sistem menyimpan semua data dengan bantuan database. 

3. Sistem dapat membantu semua pengguna untuk mengelola data yang 

sesuai dengan level user. 

4. Sistem dapat membantu manajer proyek untuk mengelola proyek serta 

menghitung biaya dan waktu pelaksanaan proyek. 

5. Sistem dapat membantu master scrum untuk menentukan jadwal rapat 

dan memonitoring proses Scrum pada proyek. 

6. Sistem dapat membantu analis untuk memberikan analisa berupa 

perancangan database dan flowchart. 

7. Sistem dapat membantu programmer untuk memilih modul pada 

proyek sekaligus memanajemen tugas-tugas yang akan dikerjakan. 

8. Sistem dapat membantu Manajer Proyek, Master Scrum, Analis, 

Programmer untuk mengelola tugas-tugas pada proses Scrum proyek. 

9. Sistem dapat membantu Customer untuk memberikan informasi progres 

pengerjaan proyek. 

10. Sistem dapat membantu pengguna keluar dari halaman utama melalui 

sistem logout. 

Dari kebutuhan fungsional yang telah dijabarkan akan kedalam bentuk 

perancangan sistem UML (Unified Modeling Language) yaitu Use Case Diagram 

dan Activity Diagram. 
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Use Case Diagram merupakan model fungsional sebuah sistem yang 

menggunakan actor dan use case. Berikut akan dijelaskan use case diagram 

dalam perancangan aplikasi manajemen proyek perangkat lunak. 

1) Use Case Diagram Admin 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh admin dapat dilihat pada use case 

diagram Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Use Case Diagram Admin 

Tabel 3.1 Narasi use case diagram Login (Admin) 

Nama use case Login 
Aktor yang terlibat Admin 

Deskripsi singkat Admin akan login dengan memasukkan username dan 
password di halaman login admin 

Trigger Admin ingin masuk ke sistem 
Precondition Membuka aplikasi 
Action Controller/admin/vip.php 
Postcondition Admin masuk ke sistem sebagai admin 

 

Tabel 3.2 Narasi use case diagram Kelola Data User (Admin) 

Nama use case Kelola Data User 
Aktor yang terlibat Admin 

Deskripsi singkat Admin menambahkan, meng-update, atau menghapus 
data user sesuai id user 

Trigger Admin ingin mengelola data user 
Precondition Admin login dan membuka menu user 
Action Controller/admin/user.php 

Postcondition 
Data user telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 
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Tabel 3.3 Narasi use case diagram Kelola Data Proyek (Admin) 

Nama use case Kelola Data Proyek 
Aktor yang terlibat Admin 

Deskripsi singkat Admin menambahkan, meng-update, atau menghapus 
data proyek sesuai id proyek 

Trigger Admin ingin mengelola data proyek 
Precondition Admin login dan membuka menu proyek 
Action Controller/admin/proyek.php 

Postcondition 
Data proyek telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 

 

Tabel 3.4 Narasi use case diagram Kelola Data Perusahaan (Admin) 

Nama use case Kelola Data Perusahaan 
Aktor yang terlibat Admin 

Deskripsi singkat Admin menambahkan, meng-update, atau menghapus 
data perusahaan sesuai id 

Trigger Admin ingin mengelola data perusahaan 
Precondition Admin login dan membuka menu perusahaan 
Action Controller/admin/perusahaan.php 

Postcondition 
Data perusahaan telah ditambahkan, di-update, atau 
dihapus dalam database 

.  

Tabel 3.5 Narasi use case diagram Melihat Grafik Pengguna (Admin) 

Nama use case Melihat Grafik Pengguna 
Aktor yang terlibat Admin 
Deskripsi singkat Peningkatan jumlah pengguna setiap bulan 
Trigger Admin ingin melihat grafik pengguna 
Precondition Admin login 
Action Controller/admin/home.php 
Postcondition Data grafik ditampilkan pada dashboard 

 

Tabel 3.6 Narasi use case diagram Melihat Grafik Proyek (Admin) 

Nama use case Melihat Grafik Proyek 
Aktor yang terlibat Admin 
Deskripsi singkat Peningkatan jumlah proyek setiap bulan 
Trigger Admin ingin melihat grafik proyek 
Precondition Admin login 
Action Controller/admin/home.php 
Postcondition Data grafik ditampilkan pada dashboard 
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2) Use Case Diagram Manajer Proyek 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh manajer proyek dapat dilihat pada use 

case diagram Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Use Case Diagram Manajer Proyek 

Tabel 3.7 Narasi use case diagram Kelola Data User (Manajer) 

Nama use case Daftar 
Aktor yang terlibat Manajer Proyek 

Deskripsi singkat Manajer proyek mendaftarkan identitas diri dan 
perusahaan 

Trigger Manajer proyek ingin memiliki akun di aplikasi 
Precondition Manajer proyekmemilih menu daftar 
Action Controller/manajer/home.php 

Postcondition 
Data manajer dan perusahaan telah ditambahkan dalam 
database 

 

Tabel 3.8 Narasi use case diagram Login (Manajer) 

Nama use case Login 
Aktor yang terlibat Manajer Proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek akan login dengan memasukkan 
username dan password di halaman login 

Trigger Manajer proyek ingin masuk ke sistem 
Precondition Membuka aplikasi 
Action Controller/welcome.php 

Postcondition 
Manajer proyek masuk ke sistem sebagai manajer 
proyek 
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Tabel 3.9 Narasi use case diagram Rapat dan Grafik Proyek (Manajer) 

Nama use case Melihat Jadwal Rapat dan Grafik Proyek 

Aktor yang terlibat Manajer Proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer Proyek melihat jadwal rapat dan peningkatan 

jumlah proyek setiap bulan 

Trigger 
Manajer Proyek ingin melihat jadwal rapat dan grafik 

proyek 

Precondition Manajer Proyek login 

Action Controller/manajer/home.php 

Postcondition 
Data jadwal rapat dan grafik ditampilkan pada 

dashboard 

 

Tabel 3.10 Narasi use case diagram Kelola Data Perusahaan (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Perusahaan 
Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat Manajer proyek meng-update data perusahaan 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data perusahaan 

Precondition 
Manajer proyek login dan membuka menu 

perusahaan 

Action Controller/manajer/perusahaan.php 

Postcondition Data proyek telah di-update dalam database 

 

Tabel 3.11 Narasi use case diagram Melihat Grafik Pendapatan (Manajer) 

Nama use case Melihat Grafik Pendapatan 

Aktor yang terlibat Manajer Proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer Proyek melihat peningkatan jumlah 

pendapatan setiap bulan 

Trigger Manajer Proyek ingin melihat grafik pendapatan 

Precondition Manajer Proyek membuka menu perusahaan 

Action Controller/manajer/perusahaan.php 

Postcondition Data grafik ditampilkan pada dashboard 
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Tabel 3.12 Narasi use case diagram Kelola Data Type Proyek (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Type Proyek 

Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek menambahkan, meng-update, atau 

menghapus data type proyek sesuai id 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data type proyek 

Precondition Manajer proyek membuka menu perusahaan 

Action Controller/manajer/perusahaan.php 

Postcondition 
Data proyek telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 

dalam database 

 

Tabel 3.13 Narasi use case diagram Kelola Data Proyek (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Proyek 
Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek menambahkan, meng-update, atau 
menghapus data proyek sesuai id proyek 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data proyek 
Precondition Manajer proyek login dan membuka menu proyek 
Action Controller/manajer/proyek.php 

Postcondition 
Data proyek telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 

 

Tabel 3.14 Narasi use case diagram Kelola Data Pegawai (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Pegawai 

Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek menambahkan, meng-update, atau 

menghapus data pegawai sesuai id user 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data pegawai 

Precondition Manajer proyek login dan membuka menu pegawai 

Action Controller/manajer/pegawai.php 

Postcondition 
Data team telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 

dalam database 
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Tabel 3.15 Narasi use case diagram Kelola Data Team (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Team 
Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat Manajer proyek menambahkan atau menghapus data 
team sesuai id user 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data team 
Precondition Manajer proyek login dan membuka menu team 
Action Controller/manajer/team.php 

Postcondition 
Data team telah ditambahkan atau dihapus dalam 
database 

 

Tabel 3.16 Narasi use case diagram Anggaran Proyek (Manajer) 

Nama use case Menghitung Anggaran Proyek 

Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek menghitung anggaran proyek dengan 

memasukkan data sebagai parameter untuk menghitung 

Trigger 
Manajer proyek ingin mendapatkan nilai anggaran biaya 

proyek 

Precondition Manajer proyek membuka menu proyek 

Action Controller/manajer/cocomo.php 

Postcondition Data anggaran biaya telah ditambahkan dalam database 

 

Tabel 3.17 Narasi use case diagram Waktu Pengerjaan Proyek (Manajer) 

Nama use case Menghitung Waktu Pengerjaan Proyek 
Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 
Manajer proyek menghitung waktu pengerjaan proyek 
dengan memasukkan data sebagai parameter untuk 
menghitung 

Trigger 
Manajer proyek ingin mendapatkan waktu pengerjaan 
proyek 

Precondition Manajer proyek membuka menu proyek 
Action Controller/manajer/cocomo.php 

Postcondition 
Data waktu pengerjaan telah ditambahkan dalam 
database 
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Tabel 3.18 Narasi use case diagram Kelola Modul Pengerjaan (Manajer) 

Nama use case Kelola Modul Pengerjaan 

Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat 

Manajer proyek kelola modul pengerjaan proyek dengan 

menambahkan, meng-update, atau menghapus data 

modul sesuai dengan user stories dari customer 

Trigger Manajer proyek ingin kelola modul proyek 

Precondition Manajer proyek membuka menu detail proyek 

Action Controller/manajer/proyek.php 

Postcondition 
Data team telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 

dalam database 

 

Tabel 3.19 Narasi use case diagram Kelola Taskboard Scrum (Manajer) 

Nama use case Kelola Data Taskboard Scrum 
Aktor yang terlibat Manajer proyek 

Deskripsi singkat Manajer proyek menambahkan, meng-update, atau 
menghapus data task sesuai id 

Trigger Manajer proyek ingin mengelola data taskboard 
Precondition Manajer proyek membuka menu taskboard 
Action Controller/manajer/taskboard.php 

Postcondition 
Data task telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 

 

3) Use Case Diagram Master Scrum 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh master scrum dapat dilihat pada use case 

diagram Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Use Case Diagram Master Scrum 
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Tabel 3.20 Narasi use case diagram Login (Master Scrum) 

Nama use case Login 

Aktor yang terlibat Master Scrum 

Deskripsi singkat 
Master scrum akan login dengan memasukkan 

username dan password di halaman login 

Trigger Master scrum ingin masuk ke sistem 

Precondition Membuka aplikasi 

Action Controller/welcome.php 

Postcondition Master scrum masuk ke sistem sebagai Master scrum 

 

Tabel 3.21 Narasi use case diagram Rapat dan Grafik Proyek (Master 

Scrum) 

Nama use case Melihat Jadwal Rapat dan Grafik Proyek 

Aktor yang terlibat Master Scrum 

Deskripsi singkat 
Master Scrum melihat jadwal rapat dan peningkatan 

jumlah proyek setiap bulan 

Trigger 
Master Scrum ingin melihat jadwal rapat dan grafik 

proyek 

Precondition Master Scrum login 

Action Controller/master_scrum/home.php 

Postcondition Data ditampilkan pada dashboard 

  

Tabel 3.22 Narasi use case diagram Menentukan Rapat (Master Scrum) 

Nama use case Menentukan Jadwal Rapat 

Aktor yang terlibat Master Scrum 

Deskripsi singkat 
Master scrum akan menentukan rapat scrum dan akan 

di-publish ke semua team 

Trigger Master scrum ingin mem-publish waktu rapat 

Precondition Memilih waktu rapat 

Action Controller/master_scrum/rapat.php 

Postcondition Data waktu rapat telah ditambahkan dalam database 
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Tabel 3.23 Narasi use case diagram Taskboard Scrum (Master Scrum) 

Nama use case Kelola Data Taskboard Scrum 
Aktor yang terlibat Master Scrum 

Deskripsi singkat Master Scrum menambahkan, meng-update, atau 
menghapus data task sesuai id  

Trigger Master Scrum ingin mengelola data taskboard 
Precondition Master Scrum membuka menu taskboard 
Action Controller/master_scrum/taskboard.php 

Postcondition 
Data task telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 

 

4) Use Case Diagram Analis 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh analis dapat dilihat pada use case 

diagram Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Use Case Diagram Analis 

Tabel 3.24 Narasi use case diagram Login (Analis) 

Nama use case Login 

Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat 
Analis akan login dengan memasukkan username dan 

password di halaman login 

Trigger Analis ingin masuk ke sistem 

Precondition Membuka aplikasi 

Action Controller/welcome.php 

Postcondition Analis masuk ke sistem sebagai Analis 
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Tabel 3.25 Narasi use case diagram Rapat dan Grafik Proyek (Analis) 

Nama use case Melihat Jadwal Rapat dan Grafik Proyek 

Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat 
Analis melihat jadwal rapat dan peningkatan jumlah 

proyek setiap bulan 

Trigger Analis ingin melihat jadwal rapat dan grafik proyek 

Precondition Analis login 

Action Controller/analis/home.php 

Postcondition Data ditampilkan pada dashboard 

 

Tabel 3.26 Narasi use case diagram Upload Gambar Flowchart (Analis) 

Nama use case Upload Gambar Flowchart 

Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat 
Analis akan memilih flowchart yang akan diupload 

dengan type gambar (.jpg, .jpeg, dll) 

Trigger Analis ingin mengupload gambar flowchart 

Precondition Memilih gambar flowchart di local disk 

Action Controller/analis/proyek.php 

Postcondition 
Data flowchart telah ditambahkan atau dihapus dalam 

database 

 

Tabel 3.27 Narasi use case diagram Upload Database (Analis) 

Nama use case Upload Database 

Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat 
Analis akan memilih file database yang akan diupload 

dengan type .sql 

Trigger Analis ingin mengupload database 

Precondition Memilih file database di local disk 

Action Controller/analis/proyek.php 

Postcondition Data file database telah ditambahkan dalam database 
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Tabel 3.28. Narasi use case diagram Taskboard Scrum (Analis) 

Nama use case Kelola Data Taskboard Scrum 
Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat Analis menambahkan, meng-update, atau menghapus 
data task sesuai id proyek 

Trigger Analis ingin mengelola data proyek 
Precondition Analis login dan membuka menu proyek 
Action Controller/manajer/proyek.php 

Postcondition 
Data task telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 
dalam database 

 

5) Use Case Diagram Programmer 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh programmer dapat dilihat pada use case 

diagram Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Use Case Diagram Programmer 

Tabel 3.29 Narasi use case diagram Login (Programmer) 

Nama use case Login 

Aktor yang terlibat Programmer 

Deskripsi singkat 
Programmer akan login dengan memasukkan username 

dan password di halaman login 

Trigger Programmer ingin masuk ke sistem 

Precondition Membuka aplikasi 

Action Controller/welcome.php 

Postcondition Programmer masuk ke sistem sebagai Programmer 
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Tabel 3.30 Narasi use case diagram Rapat dan Grafik Proyek (Programmer) 

Nama use case Melihat Jadwal Rapat dan Grafik Proyek 
Aktor yang terlibat Programmer 

Deskripsi singkat Programmer melihat jadwal rapat dan peningkatan 
jumlah proyek setiap bulan 

Trigger 
Programmer ingin melihat jadwal rapat dan grafik 
proyek 

Precondition Programmer login 
Action Controller/analis/programmer.php 
Postcondition Data ditampilkan pada dashboard 

 

Tabel 3.31 Narasi use case diagram Memilih Modul (Programmer) 

Nama use case Memilih Modul 

Aktor yang terlibat Programmer 

Deskripsi singkat 
Programmer akan memilih modul yang ingin dikerjakan 

sesuai dengan kemampuannya 

Trigger Programmer ingin memilih modul 

Precondition Membuka menu proyek dan memilih modul 

Action Controller/programmer/proyek.php 

Postcondition 
Data modul telah di-update dalam database sesuai id 

user programmer yang mengambil modul tersebut 

 

Tabel 3.32 Narasi use case diagram Taskboard Scrum (Programmer) 

Nama use case Kelola Data Taskboard Scrum 

Aktor yang terlibat Analis 

Deskripsi singkat 
Analis menambahkan, meng-update, atau menghapus 

data task sesuai id proyek 

Trigger Analis ingin mengelola data taskboard 

Precondition Analis login dan membuka menu taskboard 

Action Controller/programmer/taskboard.php 

Postcondition 
Data task telah ditambahkan, di-update, atau dihapus 

dalam database 

 

 

 



39 
 

6) Use Case Diagram Customer 

Aktivitas yang bisa dilakukan oleh admin dapat dilihat pada use case 

diagram Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.8 Use Case Diagram Customer 

Tabel 3.33 Narasi use case diagram Login (Customer) 

Nama use case Login 

Aktor yang terlibat Customer 

Deskripsi singkat 
Customer akan login dengan memasukkan username 

dan password di halaman login 

Trigger Customer ingin masuk ke sistem 

Precondition Membuka aplikasi 

Action Controller/welcome.php 

Postcondition Customer masuk ke sistem sebagai Customer 

 

Tabel 3.34 Narasi use case diagram Melihat Hasil Scrum (Customer) 

Nama use case Melihat Hasil Scrum 

Aktor yang terlibat Customer 

Deskripsi singkat 
Customer akan melihat hasil dari pengerjaan proyek 

dengan scrum 

Trigger Customer ingin melihat hasil pengerjaan 

Precondition Memilih menu proyek 

Action Controller/customer/proyek.php 

Postcondition Menampilkan data hasil scrum proyek 

 

Use case diagram diatas berdasarkan beberapa aktor yaitu Admin, Manajer 

Proyek, Master Scrum, Analis, Programmer, dan Customer. Dari setiap case pada 

masing-masing use case merupakan proses yang bisa dilakukan oleh aktor dimana 

setiap case memiliki deskripsi bagai mana proses case tersebut terjadi. 
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Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja 

(workflow) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Fungsi diagram ini 

menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, 

memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem berdasarkan proses yang 

terjadi dalam setiap case. 

 

1) Activity Diagram Login 

Aktivitas login ini merupakan aktivitas dimana semua pengguna melakukan 

otentifikasi data untuk masuk ke sistem dengan menggunakan username dan 

password yang dimiliki setiap pengguna. Jika tidak memiliki akun yang sesuai 

maka pengguna tersebut tidak bisa masuk ke dalam sistem. 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Login 

Gambar 3.9 menggambarkan rangkaian proses semua pengguna melakukan 

login, dimulai dengan memasukkan username dan password yang dimiliki setiap 

pengguna, setelah menginputkan data akun pengguna akan klik tombol Login atau 

menekan tombol Enter pada keyboard maka sistem langsung melakukan validasi 

terhadap akun yang digunakan untuk login. Jika data yang digunakan login sesuai 

dengan yang tersedia pada database maka login berhasil dan menampilkan 

halaman utama sesuai jabatan user. 
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2) Activity Diagram Kelola Data User (Admin) 

Aktivitas kelola data user ini merupakan aktivitas dimana data user bisa 

ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.10 Activity Diagram Kelola Data User 

Gambar 3.10 menggambarkan  rangkaian proses admin mengelola data 

user yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih proses 

tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, admin akan memasukkan 

data user dimana sebelumnya akan dilakukan pengecekan ketersediaan username 

sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih edit, admin akan merubah data 

sesuai id data sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih hapus, sistem 

akan menghapus data sesuai id data. 
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3) Activity Diagram Melihat Grafik Pengguna (Admin) 

Aktivitas melihat grafik pengguna merupakan aktivitas dimana admin 

melihat jumlah pengguna setiap bulannya. 

 
Gambar 3.11 Activity Diagram Melihat Grafik Pengguna 

Gambar 3.11 menggambarkan rangkaian proses admin melihat grafik 

pengguna dimana sebelumnya admin harus login dan akan sampai pada halaman 

dashboard yang terdapat grafik pengguna. 

 

4) Activity Diagram Melihat Grafik Proyek (Admin) 

Aktivitas melihat grafik pengguna merupakan aktivitas dimana admin 

melihat jumlah proyek setiap bulannya. 

 
Gambar 3.12 Activity Diagram Melihat Grafik Proyek 

Gambar 3.12 menggambarkan rangkaian proses admin melihat grafik 

proyek dimana sebelumnya admin harus login dan akan sampai pada halaman 

dashboard yang terdapat grafik proyek. 
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5) Activity Diagram Kelola Data Proyek (Admin) 

Aktivitas kelola data proyek ini merupakan aktivitas dimana data proyek 

bisa ditambah dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.13 Activity Diagram Kelola Data Proyek 

Gambar 3.13 menggambarkan  rangkaian proses admin mengelola data 

proyek yaitu tambah dan hapus. Dimulai dengan user memilih proses tambah  

atau hapus. Ketika memilih tambah, admin akan memasukkan data proyek sampai 

dilakukan simpan data. Pada saat ketika memilih hapus, sistem akan menghapus 

data sesuai id data. Admin hanya bisa tambah dan hapus data proyek tidak bisa 

meng-update data proyek, karena untuk mengurangi resiko admin yang kurang 

bertanggung jawab dan data yang tidak sesuai dengan perusahaan yang memiliki 

proyek tersebut. Selain itu, jika data yang diubah merupakan data yang dapat 

dilihat oleh customer dari proyek tersebut maka akan mengakibatkan turunnya 

kepercayaan terhadap perusahaan yang mengerjakan proyek dan dapat 

mengakibatkan batalnya proyek. Dilihat dari kasus tersebut maka admin tidak 

dapat merubah atau meng-update data proyek. 
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6) Activity Diagram Kelola Data Perusahaan (Admin) 

Aktivitas kelola data perusahaan ini merupakan aktivitas dimana data 

perusahaan bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.14 Activity Diagram Kelola Data Perusahaan 

Gambar 3.14 menggambarkan  rangkaian proses admin mengelola data 

perusahaan yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih proses 

tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, admin akan memasukkan 

data perusahaan sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih edit, Admin 

akan merubah data sesuai id data sampai dilakukan simpan data. Pada saat 

memilih hapus, sistem akan menghapus data sesuai id data. 
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7) Activity Diagram Daftar (Manajer Proyek) 

Aktivitas daftar merupakan aktivitas dimana manajer proyek melakukan 

daftar agar bisa memiliki akun untuk masuk ke sistem dan menggunakan aplikasi.  

 
Gambar 3.15 Activity Diagram Daftar 

Gambar 3.15 menggambarkan  rangkaian proses manajer proyek mendaftar 

sebagai pengguna baru dengan  memasukkan data manajer dan perusahaannya. 

Data manajer proyek yaitu username, nama lengkap, nomor telepon, dan 

password. Data perusahaan yaitu nama perusahaan, nomor telepon perusahaan, 

dan alamat perusahaan. Setelah memasukkan semua data sistem akan mengecek 

ketersediaan username pada data manajer proyek. Jika username tersedia maka 

data akan di simpan. Jika username tidak tersedia maka sistem akan 

mengembalikan ke halaman daftar sampai manajer proyek menemukan username 

yang tersedia dan dilakukannya proses simpan data oleh sistem. Setelah manajer 

proyek terdaftar maka manajer proyek bisa login ke sistem menggunakan 

username dan password yang didaftarkan oleh manajer proyek. Proses daftar 

hanya bisa dilakukan oleh manajer proyek karena manajer proyek yang akan 

mengatur data perusahaan sampai data tim pengembang dari perusahaan tersebut. 

Jadi untuk tim pengembang yang akan mendaftarkan untuk mendapatkan akses 

masuk ke sistem adalah manajer proyek. 
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8) Activity Diagram Melihat  Jadwal dan  Grafik Proyek (Manajer Proyek) 

Aktivitas melihat jadwal rapat dan grafik proyek merupakan aktivitas 

dimana manajer proyek melihat jadwal dan  jumlah proyek setiap bulannya. 

 
Gambar 3.16 Activity Diagram Melihat Grafik Proyek 

Gambar 3.16 menggambarkan rangkaian proses manajer proyek melihat 

jadwal rapat dan grafik proyek dimana sebelumnya manajer proyek harus login 

dan akan sampai pada halaman dashboard yang terdapat grafik proyek. 

 

9) Activity Diagram Melihat Grafik Pendapatan (Manajer Proyek) 

Aktivitas melihat grafik pendapatan  merupakan aktivitas dimana manajer 

proyek melihat jumlah pendapatan perusahaan setiap bulannya. 

 
Gambar 3.17 Activity Diagram Melihat Grafik Pendapatan 

Gambar 3.17 menggambarkan rangkaian proses manajer proyek melihat 

grafik pendapatan dimana sebelumnya manajer harus memilih menu perusahaan 

untuk melihat grafik pendapatan. 
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10) Activity Diagram Kelola Data Type Proyek (Manajer Proyek) 

Aktivitas kelola data type proyek ini merupakan aktivitas dimana data type 

proyek bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.18 Activity Diagram Kelola Data Type Proyek 

Gambar 3.18 menggambarkan  rangkaian proses manajer proyek mengelola 

data type proyek yaitu  tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih 

proses tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, manajer akan 

memasukkan data type proyek sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih 

edit, pengguna atau manajer proyek akan merubah data sesuai id data sampai 

dilakukan simpan data. Pada saat memilih hapus, sistem akan menghapus data 

sesuai id data. 
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11) Activity Diagram Kelola Data Proyek (Manajer Proyek) 

Aktivitas kelola data proyek ini merupakan aktivitas dimana data proyek 

bisa ditambah, di-update dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.19 Activity Diagram Kelola Data Proyek 

Gambar 3.19 menggambarkan  rangkaian proses manajer proyek mengelola 

data proyek yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih proses 

tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, manajer akan 

memasukkan data proyek sampai dilakukan simpan data. Data proyek yaitu nama 

proyek, tanggal pemesanan proyek, dan customer yang memesan proyek. Pada 

saat memilih edit, pengguna atau  manajer akan merubah data sesuai id data 

sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih hapus, sistem akan menghapus 

data sesuai id data. 
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12) Activity Diagram Menghitung Anggaran Biaya Proyek (Manajer 

Proyek) 

 
Gambar 3.20 Activity Diagram Menghitung Anggaran Biaya Proyek 

Gambar 3.20 menggambarkan rangkaian proses Manajer Proyek 

menghitung anggaran biaya dimana dengan memasukkan parameter untuk 

menghitung anggaran biaya proyek. 

 

13) Activity Diagram Menghitung Waktu Pengerjaan Proyek (Manajer 

Proyek)  

 
Gambar 3.21 Activity Diagram Menghitung Waktu Pengerjaan Proyek 

Gambar 3.21 menggambarkan rangkaian proses Manajer Proyek 

menghitung waktu dimana dengan memasukkan parameter untuk menghitung 

anggaran waktu pengerjaan proyek. 
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14) Activity Diagram Kelola Modul Proyek (Manajer Proyek) 

Aktivitas kelola data modul proyek ini merupakan aktivitas dimana data 

modul proyek bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.22 Activity Diagram Kelola Modul Proyek 

Gambar 3.22 menggambarkan  rangkaian proses manajer proyek mengelola 

data modul proyek yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih 

proses tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, Manajer akan 

memasukkan data modul proyek sampai dilakukan simpan data. Pada saat 

memilih edit, Manajer akan merubah data sesuai id data sampai dilakukan simpan 

data. Pada saat memilih hapus, sistem akan menghapus data sesuai id data. 
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15) Activity Diagram Kelola Data Pegawai (Manajer Proyek) 

Aktivitas kelola data pegawai ini merupakan aktivitas dimana data pegawai 

bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.23 Activity Diagram Kelola Data Pegawai 

Gambar 3.23 menggambarkan  rangkaian proses manajer proyek mengelola 

data pegawai  yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih 

proses tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, manajer akan  

memasukkan data pegawai sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih edit, 

Manajer akan merubah data sesuai id data sampai dilakukan simpan data. Pada 

saat memilih hapus, sistem akan menghapus data sesuai id data. 
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16) Activity Diagram Kelola Data Team (Manajer Proyek) 

Aktivitas kelola data team ini merupakan aktivitas dimana data team bisa 

ditambah dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.24 Activity Diagram Kelola Data Team 

Gambar 3.24 menggambarkan rangkaian proses manajer proyek mengelola 

data team yaitu tambah dan hapus. Dimulai dengan user memilih proses tambah 

atau hapus. Ketika memilih tambah, Manajer akan  memilih nama beserta jabatan 

pegawai yang akan dijadikan sebagai data team  sampai dilakukan simpan data. 

Pegawai yang telah dipilih tidak dapat dipilih kembali untuk proyek yang sama. 

Pada saat memilih hapus, sistem akan menghapus data sesuai id data. Pada proses 

kelola data team ini manajer tidak dapat meng-update data team karena data team 

hanya untuk mengelompokkan pegawai yang masuk dari setiap proyek dan data 

pegawai hanya dapat di-update di menu pegawai. 
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17) Activity Diagram Kelola Data Taskboard (Seluruh Pengguna) 

Aktivitas kelola data taskboard ini merupakan aktivitas dimana data 

taskboard bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.25 Activity Diagram Kelola Data Taskboard 

Gambar 3.25 menggambarkan rangkaian proses seluruh Pengguna 

mengelola data taskboard yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user 

memilih proses tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, 

Pengguna akan memasukkan data task sampai dilakukan simpan data. Pada saat 

memilih Go, Complete, atau Need Attention sistem akan merubah status task 

menjadi in progress atau complete atau need attention  sampai dilakukan simpan 

data. Dan ketika memilih hapus, Sistem akan menghapus data sesuai id data. 
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18) Activity Diagram Menentukan Jadwal Rapat (Master Scrum) 

Aktivitas kelola data jadwal rapat ini merupakan aktivitas dimana data 

jadwal rapat bisa ditambah, di-update, dan dihapus sesuai dengan kebutuhan. 

 
Gambar 3.26 Activity Diagram Menentukan Jadwal Rapat 

Gambar 3.26 menggambarkan rangkaian proses master scrum mengelola 

data jadwal rapat yaitu tambah, update dan hapus. Dimulai dengan user memilih 

proses tambah atau update atau hapus. Ketika memilih tambah, master scrum 

akan memasukkan data rapat sampai dilakukan simpan data. Pada saat memilih 

edit, master scrum akan merubah data sesuai id data sampai dilakukan simpan 

data. Pada saat memilih hapus, sistem akan menghapus data sesuai id data. 
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19) Activity Diagram Upload Gambar Flowchart (Analis) 

 
Gambar 3.27 Activity Diagram Upload Gambar Flowchart 

Gambar 3.27 menggambarkan rangkaian proses Analis melakukan upload 

gambar flowchart. Dimulai dengan memilih gambar yang akan di-upload 

kemudian sistem akan melakukan cek type file .jpg / .jpeg / .png sampai dilakukan 

simpan data. 

20) Activity Diagram Upload Database (Analis) 

 
Gambar 3.28 Activity Diagram Upload Database 

Gambar 3.28 menggambarkan rangkaian proses analis melakukan upload 

file database. Dimulai dengan memilih file yang akan di-upload kemudian sistem 

akan melakukan cek type file .sql sampai dilakukan simpan data. 
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21) Activity Diagram Memilih Modul Proyek (Programmer) 

 
Gambar 3.29 Activity Diagram Memilih Modul Proyek 

Gambar 3.29 menggambarkan rangkaian proses programmer memilih 

modul proyek. Dimulai dengan membuka menu detail proyek dan akan muncul 

list modul. Programmer akan memilih modul yang sesuai sampai dilakukan 

simpan data. 

22) Activity Diagram Melihat Hasil Scrum (Customer) 

 
Gambar 3.30 Activity Diagram Melihat Hasil Scrum 

Gambar 3.30 menggambarkan rangkaian proses customer memilih modul 

proyek. Dimulai dengan membuka menu detail proyek dan akan muncul list 

modul. Programmer akan memilih modul yang sesuai sampai dilakukan simpan 

data. 
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b. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Pada tahap ini membahas batasan-batasan yang ada pada sistem. Adapun 

kebutuhan fungsional yang terdapat pada Aplikasi Manajemen Proyek Perangkat 

Lunak adalah: 

1) Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web responsive yang 

mendukung pada perangkat mobile. 

2) Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menggunakan framework 

CodeIgniter dan database MySQL. 

3) Aplikasi ini hanya tersedia offline. 

4) Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menerapkan Scrum dan CoCoMo I. 

 

1.3 Analisa Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data proyek yang sedang 

dikerjakan dan yang telah selesai dikerjakan yang berasal dari kantor swasta dan 

dinas pemerintahan. Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara 

mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami 

dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis 

data dimulai dengan mencatat hasil wawancara sesuai dengan informasi dari 

informan.  

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut, selanjutnya peneliti harus 

membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti 

membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan 

mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian 

atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya 

saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan. 

 

1.4 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini membahas tentang prosedur sistem yang akan diterapkan 

pada aplikasi berbentuk UML (Unified Modeling Language) yaitu Sequence 

Diagram dan Class Diagram. 
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1.4.1 Perancangan Sequence Diagram 

Sequence Diagram  merupakan suatu diagram yang memperlihatkan atau 

menampilkan interaksi-interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun dalam 

sebuah urutan atau rangkaian waktu. Interaksi antar onjek tersebut termasuk 

pengguna, display, dan sebagainya yang berupa pesan. Sequence Diagram 

digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai sebuah respondari suatu kejadian/even untuk menghasilkan 

output tertentu. Sequence Diagram diawali dari apa yang me-trigger aktivitas 

tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa 

yang dihasilkan. 

 

a. Sequence Diagram Admin dan Pengguna Login 

Proses alur login oleh admin dan pengguna dapat dilihat pada gambar 3.31.  

 
Gambar 3.31 Sequence Diagram Admin dan Pengguna Login 

Gambar 3.31 menjelaskan rangkaian proses login yang dilakukan oleh 

admin dan pengguna sebagai aktor. Proses dimulai ketika user meng-input-kan 

username dan password yang kemudian akan direspon oleh sistem dengan 

validasi data inputan ke database. Kemudian sistem menampilkan halaman 

dashboard dari setiap jabatan user. 
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b. Sequence Diagram Admin dan Manajer Proyek Kelola User 

Proses alur kelola data user oleh admin dan manajer proyek dapat dilihat 

pada Gambar 3.32. 

 
Gambar 3.32 Sequence Diagram Admin dan Manajer Proyek Kelola User 

Gambar 3.32 menjelaskan rangkaian proses pengelolaan data user yang 

dilakukan oleh Admin dan Manajer Proyek sebagai aktor. Proses dimulai ketika 

Admin dan Manajer Proyek memilih tampil menu “user” yang kemudian akan 

direspon oleh sistem dengan mencari data ke database. Kemudian sistem 

menampilkan halaman “user” beserta list daftar data user. Dalam list ini juga 

terdapat tombol untuk tambah, edit, dan hapus. Admin dan Manajer Proyek akan 

memulai proses yang diinginkannya dengan memilih salah satu tombol hingga 
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sistem akan menampilkan form inputan data. Setelah permintaan proses data 

dilakukan, sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data ke database. 

 

c. Sequence Diagram Admin dan Manajer Proyek Kelola Data Proyek 

Proses alur kelola data proyek oleh admin dan manajer proyek dapat dilihat 

pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Sequence Diagram Admin dan Manajer Proyek Kelola Proyek  

Gambar 3.33 menjelaskan rangkaian proses pengelolaan data proyek yang 

dilakukan oleh Admin dan Manajer Proyek sebagai aktor. Proses dimulai ketika 

Admin dan Manajer Proyek memilih tampil menu “proyek” yang kemudian akan 

direspon oleh sistem dengan mencari data ke database. Kemudian sistem 
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menampilkan halaman “proyek” beserta list daftar data proyek. Dalam list ini juga 

terdapat tombol untuk tambah, edit, dan hapus. Admin dan Manajer Proyek akan 

memulai proses yang diinginkannya dengan memilih salah satu tombol hingga 

sistem akan menampilkan form inputan data. Setelah permintaan proses data 

dilakukan, sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data ke database. 

 

d. Sequence Diagram Pengguna Kelola Data Taskboard 

Proses alur kelola data taskboard oleh semua pengguna dapat dilihat pada 

Gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Sequence Diagram Pengguna Kelola Data Taskboard 
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Gambar 3.34 menjelaskan rangkaian proses pengelolaan data taskboard 

yang dilakukan oleh pengguna sebagai aktor. Proses dimulai ketika pengguna 

memilih tampil menu “Taskboard” yang kemudian akan direspon oleh sistem 

dengan mencari data ke database. Kemudian sistem menampilkan halaman 

“Taskboard” beserta list daftar data proyek. Dalam list ini juga terdapat tombol 

untuk tambah, edit, dan hapus sesuai jabatan user. Pengguna akan memulai proses 

yang diinginkannya dengan memilih salah satu tombol hingga sistem akan 

menampilkan form inputan data. Setelah permintaan proses data dilakukan, sistem 

akan melakukan validasi dan menyimpan data ke database. 

 

e. Sequence Diagram Manajer Proyek Menghitung Biaya dan Waktu 

Proses alur menghitung biaya dan waktu oleh manajer proyek dapat dilihat 

pada Gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Sequence Diagram Manajer Proyek Biaya dan Waktu 

Gambar 3.35 menjelaskan rangkaian proses menghitung biaya anggaran 

dan waktu pengerjaan proyek yang dilakukan oleh Manajer Proyek sebagai aktor. 

Proses dimulai ketika manajer proyek meng-input-kan parameter yang dijadikan 

sebagai acuan menghitung yang kemudian akan direspon oleh sistem dengan 

validasi data inputan ke database. Kemudian sistem menghitung dengan 

menggunakan rumus dari CoCoMo I dan hasil perhitungan akan disimpan ke 

database. Setelah berhasil disimpan ke database, sistem akan menampilkan hasil 

perhitungan biaya proyek dan waktu pengerjaan proyek. 
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f. Sequence Diagram Master Scrum Menentukan Jadwal Rapat 

Proses alur menentukan jadwal oleh master scrum dapat dilihat pada 

Gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Sequence Diagram Master Scrum Menentukan Jadwal Rapat  

Gambar 3.36 menjelaskan rangkaian proses pengelolaan data jadwal rapat 

yang dilakukan oleh Master Scrum sebagai aktor. Proses dimulai ketika Master 

Scrum memilih tampil menu “rapat” yang kemudian akan direspon oleh sistem 

dengan mencari data ke database. Kemudian sistem menampilkan halaman 

“rapat” beserta list daftar data jadwal rapat. Dalam list ini juga terdapat tombol 

untuk tambah, edit, dan hapus. Pengguna akan memulai proses yang 

diinginkannya dengan memilih salah satu tombol hingga sistem akan 

menampilkan form inputan data. Setelah permintaan proses data dilakukan, sistem 

akan melakukan validasi dan menyimpan data ke database. 
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g. Sequence Diagram Analis Upload Flowchart dan Database  

Proses alur upload flowchart dan database oleh analis dapat dilihat pada 

Gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37 Sequence Diagram Analis Upload Flowchart dan Database 

Gambar 3.37 menjelaskan rangkaian proses analis melakukan upload 

gambar flowchart dan file database. Dimulai dengan memilih file yang akan di-

upload kemudian sistem akan melakukan cek type file .jpg/.jpeg/.png untuk 

flowchart dan type file .sql untuk database sampai dilakukan simpan data. 

 

h. Sequence Diagram Programmer Memilih Modul 

 

Gambar 3.38 Sequence Diagram Programmer Memilih Modul 

Gambar 3.38 menjelaskan rangkaian proses Programmer memilih modul 

proyek. Dimulai dengan membuka menu detail proyek dan akan muncul list 
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modul. Programmer akan memilih modul dengan mengklik button Pilih dan 

sistem akan merespon melakukan update data modul berdasarkan nama 

programmer yang memilih. 

 

i. Sequence Diagram Customer Melihat Hasil Scrum  

Proses alur melihat hasil Scrum oleh customer dapat dilihat pada Gambar 

3.39. 

 

Gambar 3.39 Sequence Diagram Customer Melihat Hasil Scrum 

Gambar 3.39 menggambarkan rangkaian proses customer melihat hasil 

Scrum. Dimulai dengan login menggunakan akun yang telah didaftarkan oleh 

manajer proyek. Setelah melalui proses login pada sistem lalu akan muncul 

halaman dashboard yang didalamnya terdapat hasil dari Scrum proyek. Semua 

data informasi dari Scrum mulai dari apa yang akan dilakukan, apa yang sedang 

dikerjakan, dan apa yang telah selesai dikerjakan akan ditampilkan dan 

diperlihatkan kepada customer. Dari hasil scrum juga dapat diambil data 

informasi berupa progress bar beserta persentase pengerjaan proyek. 
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1.4.2 Perancangan Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan struktur dan 

penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Class diagram juga menjelaskan 

hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat dan bagaimana 

caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Class 

juga memiliki 3 area pokok (utama) yaitu : nama,atribut,dan operasi. Nama 

berfungsi untuk member identitas pada sebuah kelas, atribut fungsinya adalah 

untuk member karakteristik pada data yang dimiliki suatu objek di dalam kelas, 

sedangkan operasi fungsinya adalah memberikan sebuah fungsi ke sebuah objek. 

Class Diagram yang diusulkan pada sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 3.40 Class Diagram Model 
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1.4.3 Perancangan Database 

Database dalam aplikasi manajemen proyek perangkat lunak ini digunakan 

untuk menyimpan data dari sistem informasi pengolahan data dimana desain 

database pada aplikasi ini akan ditunjukkan pada Gambar 3.41. 

 
Gambar 3.41 Perancangan Desain Database 

Pada Gambar 3.41 digambarkan hubungan relasi antar tabel sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing tabel. Pada tabel user dan proyek berelasi dengan tabel 

perusahaan karena untuk menunjukkan sebagai pegawai dan proyek disuatu 

perusahaan, tabel proyek_detail dan iterasi_detail berelasi dengan tabel user untuk 

mengatahui siapa yang mengambil modul dan task, dan berelasi dengan tabel 

proyek dan tabel iterasi sebagai detail tabel tersebut, tabel type proyek berelasi 

dengan perusahaan karena setiap perusahaan memiliki jenis jasa berbeda, tabel 

proyek dengan tabel rapat untuk menentukan jadwal rapat setiap proyek, tabel 

proyek dengan tabel proyek_team untuk menentukan pegawai yang menangani 
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proyek tersebut, dan tabel proyek dengan tabel cocomo untuk mengetahui biaya  

dan waktu pengerjaan setiap proyek. 

 

1.4.4 Perancangan Antar Muka Pengguna (User Interface) 

Berikut ini akan dijelaskan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi 

manajemen proyek perangkat lunak. 

a. Desain Interface Halaman Login Pengguna dan Admin 

Tampilan dari halaman login untuk semua pengguna dimana didalamnya 

terdapat form untuk memasukkan username dan password. 

 
Gambar 3.42 Desain Interface Halaman Login 

 

b. Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Tampil Data  

Tampilan halaman menampilkan data untuk semua penggunadimana didalamnya 

terdapat tombol tambah, edit, dan hapus. 

 
Gambar 3.43 Desain Interface Halaman Tampil Data Pengguna dan Admin 
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c. Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Form Tambah 

Tampilan halaman form tambah untuk semua pengguna dimana didalamnya 

terdapat textbox dan tombol simpan dan batal. 

 
Gambar 3.44 Desain Interface Halaman Form Tambah 

 

d. Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Form Edit 

Tampilan halaman form edit untuk semua pengguna dimana didalamnya 

terdapat textbox yang telah terisi data sesuai dengan data yang akan di-update 

berdasarkan id nya dan terdapat tombol simpan dan batal. 

 
Gambar 3.45 Desain Interface Halaman Form Edit 
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e. Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Taskboard Scrum 

Tampilan halaman taskboard untuk semua pengguna dimana didalamnya 

terdapat kolom to do, in progress, needs attention, dan complete. Selain itu juga 

terdapat tombol Go untuk memulai task, hapus (X) untuk menghapus task, dan 

Complete untuk menyatakan task sudah selesai. 

 
Gambar 3.46 Desain Interface Taskboard 

 

f. Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Detail Data 

Tampilan halaman detail data untuk semua pengguna dimana didalamnya 

terdapat data-data yang disusun berdasarkan id data. 

 
Gambar 3.47 Desain Interface Pengguna dan Admin Halaman Detail 
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g. Desain Interface Admin Halaman Dashboard 

Tampilan halaman dashboard untuk admin dimana didalamnya terdapat dua 

grafik yaitu grafik pengguna yang merupakan laporan peningkatan pengguna 

aplikasi setiap bulannya dan grafik proyek yang merupakan laporan peningkatan 

proyek setiap bulannya. 

 
Gambar 3.48 Desain Interface Admin Halaman Dashboard 

 

h. Desain Interface Pengguna Halaman Dashboard 

Tampilan halaman dashboard untuk pengguna dimana didalamnya terdapat 

kalender jadwal rapat setiap bulan dan terdapat grafik proyek yang merupakan 

laporan peningkatan proyek setiap bulan dari masing-masing perusahaan. 

 
Gambar 3.49 Desain Interface Pengguna Halaman Dashboard 
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1.4.5 Perancangan Pengujian 

 

 

 

Gambar 3.50 Rancangan Pengujian 

 

Pengujian functionality adalah pengujian berdasarkan kasus/case yang akan 

diberikan pada suatu komponen, modul atau fitur yang akan di uji. Pengujian 

functionality dilakukan dengan cara memberikan input-an pada komponen, modul 

atau fitur kemudian memeriksa hasil output nya. Apabila output yang dihasilkan 

sesuai dengan harapan artinya benar, apabila tidak sesuai maka bagian tersebut 

terdapat error. Untuk melakukan pengujian functionality dapat dilakukan secara 

manual atau secara langsung oleh manusia yang biasa disebut dengan tester. 

Pengujian functionality meliputi bagaimana sistem melaksanakan fungsi 

yang seharusnya untuk menjalankan perintah, termasuk pengguna, manipulasi 

data, riset dan proses bisnis, layar pengguna, dan integrasi. Walaupun pengujian 

functionality sering dilakukan di bagian akhir dari siklus pengembangan, masing-

masing komponen dan proses dapat diuji pada awal pengembangan, bahkan 

sebelum sistem berfungsi, pengujian ini dapat dilakukan pada seluruh sistem. 

Pengujian Scrum merupakan pengujian untuk mengetahui apakah alur dari 

proses Scrum telah berjalan sesuai dengan semestinya. Dan pengujian CoCoMo I 

merupakan untuk mengetahui perbedaan antara penentuan biaya dan waktu 

berdasarkan perkiraan dan berdasarkan algoritma CoCoMo I. Kedua pengujian ini 

menggunakan skenario dimana permasalahan, nilai dan parameter yang telah 

ditetapkan oleh penulis. 

Stakholder yang berhubungan dengan pengujian diantaranya:  

a) Customer, orang atau perusahaan yang mengontrak pengembang untuk 

mengembangkan perangkat lunak. 

b) Pengguna , kelompok yang akan menggunakan perangkat lunak. 

c) Pengembang perangkat lunak,  tim yang membangun perangkat lunak. 

d) Tim  Pengujian  perangkat  lunak,  tim  yang  bertugas  untuk  menguji  fungsi-

fungsi pada perangkat lunak tetapi sering dilakukan oleh manajer proyek.  

Functionality Scrum CoCoMo I 
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Pada tahap pengujian yang pertama dilakukan adalah pengujian 

functionality dimana aplikasi akan diuji menggunakan instrumen pengujian yang 

berfokus pada kesesuaian satu set fungsi untuk dapat melakukan tugas-tugas 

tertentu. Setelah semua fungsi berjalan dengan sesuai akan dilakukan pengujian 

Scrum dan CoCoMo I sesuai skenario yang telah ditentukan pada sistem. Skenario 

dibangun berdasarkan tujuan dari penelitian, yaitu menentukan variabel yang 

berpengaruh pada penelitian (Suharso, Djunaidy, & Sukolilo, 2012). 

Pengembangan skenario ini dapat dijadikan pengujian pada aplikasi ini. 

 

a. Instrumen Pengujian Functionality 

Pada instrumen pengujian functionality ini menggunakan beberapa kode 
yang berfungsi untuk menjawab dari skenario yang ditentukan, diantaranya: 
 V (Valid) : menunjukkan bahwa komponen memiliki nilai yang benar atau 

valid, sehingga membuat sistem sukses. 
 I (Invalid) : menunjukkan bahwa komponen memiliki nilai yang salah atau 

invalid, sehingga membuat sistem menjalankan skenario alternatifnya. 
 NA (Not Access) : menunjukkan bahwa komponen tersebut tidak memiliki 

peranan atau tidak bisa diakses pada saat tertentu di dalam skenario itu sendiri. 
 

Tabel 3.35 Intrumen Pengujian Functionality 

ID Use Case Nama Skenario 
SP-11 

Login 
Login sukses 

SP-12 Login gagal, 2 field kosong 
SP-13 Login gagal, username field kosong 
SP-21 

Kelola Data User (Admin) 

Berhasil tambah data user 
SP-22 Gagal, username sudah terdaftar 
SP-23 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-24 Gagal, Confirm Password tidak sama dengan 

Password 
SP-25 Berhasil edit data user 
SP-26 Gagal, username sudah terdaftar 
SP-27 Gagal, salah satu field kosong 
SP-28 Gagal, Confirm Password tidak sama dengan 

Password 
SP-29 Berhasil menghapus user 
SP-30 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-31 

Kelola Data Perusahaan 
(Admin) 

Berhasil tambah data perusahaan 
SP-32 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-33 Berhasil edit data perusahaan 
SP-34 Gagal, salah satu field kosong 
SP-35 Berhasil menghapus perusahaan 
SP-36 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-41 Kelola Data Proyek 

(Admin) 

Berhasil tambah data proyek 
SP-42 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-43 Berhasil edit data proyek 
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Tabel 3.36 Instrumen Pengujian Functionality (2) 

ID Use Case Nama Skenario 
SP-44  Gagal, salah satu field kosong 
SP-45 Berhasil menghapus proyek 
SP-46 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-51 Kelola Data Perusahaan 

(Manajer Proyek) 
Berhasil edit data perusahaan 

SP-52 Gagal, salah satu field kosong 
SP-61 

Kelola Data Type Proyek 
(Manajer Proyek) 

Berhasil tambah data type proyek 
SP-62 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-63 Berhasil edit data type proyek 
SP-64 Gagal, salah satu field kosong 
SP-65 Berhasil menghapus type proyek 
SP-66 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-71 

Kelola Data Pegawai 
(Manajer Proyek) 

Berhasil tambah data pegawai 
SP-72 Gagal, username sudah terdaftar 
SP-73 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-74 Gagal, Confirm Password tidak sama dengan 

Password 
SP-75 Berhasil edit data pegawai 
SP-76 Gagal, username sudah terdaftar 
SP-77 Gagal, salah satu field kosong 
SP-78 Gagal, Confirm Password tidak sama dengan 

Password 
SP-79 Berhasil menghapus pegawai 
SP-80 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-81 Kelola Data Team 

(Manajer Proyek) 

Berhasil tambah data team 
SP-82 Berhasil menghapus team 
SP-83 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-91 

Kelola Data Proyek 
(Manajer Proyek) 

Berhasil tambah data proyek 
SP-92 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-93 Berhasil edit data proyek 
SP-94 Gagal, salah satu field kosong 
SP-95 Berhasil menghapus proyek 
SP-96 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-101 

Kelola Data Taskboard 
(Manajer Proyek) 

Berhasil tambah data task 
SP-102 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-103 Berhasil edit status in progress 
SP-104 Berhasil edit status complete 
SP-105 Berhasil edit status need attention 
SP-106 Berhasil menghapus proyek 
SP-107 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-111 

Kelola Data Rapat  
(Master Scrum) 

Berhasil tambah data rapat 
SP-112 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-113 Berhasil edit data rapat 
SP-114 Gagal, salah satu field kosong 
SP-115 Berhasil menghapus rapat 
SP-116 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-121 

Kelola Data Taskboard 
(Master Scrum) 

Berhasil tambah data task 
SP-122 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-123 Berhasil edit status in progress 
SP-125 Berhasil edit status need attention 
SP-126 Berhasil menghapus proyek 
SP-127 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-131 Kelola Data Upload 

Database (Analis) 
Berhasil upload file database .sql 

SP-132 Gagal, file selain .sql 
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Tabel 3.37 Instrumen Pengujian Functionality (3) 

ID Use Case Nama Skenario 
SP-133  Berhasil menghapus file database 
SP-134 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-141 

Kelola Data Upload 
Flowchart (Analis) 

Berhasil upload file gambar .jpg , .jpeg, .png 
SP-142 Gagal, file selain .jpg, .jpeg, .png 
SP-143 Berhasil menghapus file flowchart 
SP-144 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-151 

Kelola Data Taskboard 
(Analis) 

Berhasil tambah data task 
SP-152 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-153 Berhasil edit status in progress 
SP-154 Berhasil menghapus proyek 
SP-155 Gagal, dibatalkan oleh user 
SP-161 Pilih Modul (Programmer) Berhasil pilih modul 
SP-162 Berhasil batal pilih modul 
SP-171 

Kelola Data Taskboard 
(Programmer) 

Berhasil tambah data task 
SP-172 Gagal, salah satu field  kosong 
SP-173 Berhasil edit status in progress 
SP-174 Berhasil menghapus proyek 
SP-175 Gagal, dibatalkan oleh user 

 
 
b. Instrumen Pengujian Scrum 

Pengujian Scrum dilakukan berdasarkan skenario yang telah ditentukan 

berdasarkan kasus yang terjadi pada proses Scrum, yaitu: 

1. Skenario 1 

Pada skenario 1 dilakukan uji coba untuk mengetahui langkah pada 

proses Scrum jika pada task yang dikerjakan oleh tim pengembang 

terjadi masalah atau tidak selesai tepat waktu. 

2. Skenario 2 

Pada skenario 2 dilakukan uji coba untuk mengetahui langkah pada 

proses Scrum jika terdapat task yang belum mulai dikerjakan pada 

tanggal atau hari tersebut. 

3. Skenario 3 

Pada skenario 3 dilakukan uji coba untuk mengetahui langkah pada 

proses Scrum jika terdapat task yang telah berstatus complete namun 

ternyata masih terdapat bugs atau harus dilakukan perubahan. 

Penjelasan dari skenario diatas dapat dilihat pada Tabel 3.38 dimana setiap 

skenario memiliki keluaran yang diharapkan sebagai hasil pengujian Scrum yang 

dilakukan.  
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Tabel 3.38 Instrumen Pengujian Scrum 

No Skenario Keluaran yang diharapkan 

1 
Bagaimana jika task dalam tahap “in 

progress” tidak dapat diselesaikan? 

Task akan berganti status 

menjadi “need attention” 

2 

Bagaimana jika task dalam tahap “to 

do” tidak bisa dikerjakan pada iterasi 

hari atau tanggal saat itu? 

Task akan otomatis terpindah 

saat terdapat iterasi baru 

3 

Bagaimana jika task sudah complete 

namun ternyata terdapat bugs atau 

harus dilakukan perubahan? 

Task akan berganti status “in 

progress” kembali 

 

c. Instrumen Pengujian CoCoMo 

Instrumen yang digunakan adalah pengujian CoCoMo I yang 

membandingkan selisih harga modul dari setiap proyek setelah dihitung dengan 

CoCoMo I yang selanjutnya akan dilakukan analisa dari perbedaan selisih harga 

tersebut. 

Tabel 3.39 Instrumen Pengujian CoCoMo I 

Proyek Modul 
Harga 

Real 

Estimasi 

Harga 

CoCoMo I 

Waktu 

Real 

Estimasi 

Waktu 

CoCoMo I 

Proyek 1      

Proyek 2      

Proyek 3      

Proyek n      

 
 


