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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini menjelaskan tentang bagian analisa dan perancangan sistem. 

Analisa sistem dilakukan dengan mendeskripsikan, kebutuhan perangkat lunak 

yang meliputi use case dan arsitektur “Perancangan Kuisoner Evaluasi Mutu 

Berbasis Mobile Web Application Menggunakan PWA (Progressive Web 

Application) (Studi kasus : Simutu.umm.ac.id), sedangkan untuk bagian 

perancangan diagram UML (Unified Modelling Languange) yang terdiri dari use 

case diagram, activity diagram dan context diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan perancangan sistem 

 

3.1 Pengumpulan Data 

Dalam langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. 

Pengumpulan data dalam tahap ini bisa dilakukan dengan meminta data SIMUTU 
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di bagian BKMA yang terdiri beberapa yaitu, source code, alur sistem, database 

akun mahasiswa dan report data.  

Selain mengumpulkan data secara langsung, peneliti juga membutuhkan 

wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan yang 

bertanggung jawab di kantor BKMA yang bertugas mengolah data SIMUTU untuk 

mendapatkan kelengkapan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan. 

Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dapat berupa entitas diagram, 

flowchart, use case diagram dan fitur evaluasi dalam SIMUTU yang berguna untuk 

menunjang pengembangan pada sistem yang baru. 

 

3.2 Analisa Data  

“Perancangan Kuisoner Evaluasi Mutu Berbasis Mobile Web Application 

Menggunakan PWA (Progressive Web Application)“ merupakan sistem  

implementasi SPMI di Universitas Muhammadiyah Malang, di dalam 

pelaksanaannya mahasiswa berperan penting dalam menjalankan sistem ini. Untuk 

menunjang kelancaran sistem ini dibangunlah SIMUTU dengan menggunakan 

PWA (Progressive Web Application) agar sistem lebih effisien dalam penggunaan 

memori dan proses loading yang cepat. Di dalam sistem ini terdapat beberapa 

teknologi yang akan diterapkan, salah satunya layanan REST API (Application 

Programming Interface). Kelebihan penggunaan teknologi REST dalam pertukaran 

data lebih cepat dan ringan dibanding SOAP dan cocok digunakan dalam penerapan 

Progressive Web Application. 

 

3.3 Analisa Kebutuhan Fungsional  

Definisi sebelumnya sudah dibahas permasalahan sistem secara umum. 

Untuk membuat SIMUTU berbasis mobile web application , dibangunlah API 

(Application Programming Interface) yang akan digunakan pada sitem ini. Untuk 

merealisasikan program tersebut diperlukan fungsionalitas untuk dapat mendukung 

agar sistem berjalan dengan baik. Pengertian dari kebutuhan fungsionalitas adalah 
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pernyataan layanan sistem yang harus disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada 

situasi tertentu. Berikut adalah hasil analisa kebutuhan fungsional : 

a. Sistem harus mampu melakukan proses evaluasi kuisioner 

Layanan evaluasi pengisian kuisioner ini ditujukan kepada aktor mahasiswa. 

Dalam layanan ini sistem akan menampilkan beberapa pertanyaan kuisioner yang 

akan diisi oleh aktor mahasiswa yang nantinya akan tersimpan di cache aktor dan 

database sistem. 

b. Sistem dapat diakses secara offline 

Beberapa keunggulan SIMUTU menggunakan PWA ini salah satunya sistem 

dapat diakses dalam keadaan sinyal buruk maupun offline. Dengan menggunakan 

teknologi service worker yang dapat menyimpan data ke dalam chace sistem tidak 

perlu mengambil data melalui database server. 

 

3.3.1 Use Case Diagram SIMUTU PWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Use case Diagram SIMUTU PWA 

Pada penelitian ini hanya memfokuskan satu evaluasi pembelajaran sehingga 

Use Case dari sistem sebagai berikut: Aktor Badan Kendali Mutu Akademik 

(BKMA) memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan instrumen evaluasi. 

Seperti menambah aspek petanyaan, menambah pertanyaan, menentukan subyek 

dan obyek evaluasi seperti mahasiswa mengevaluasi dosen, dosen mengevaluasi 

dirinya sendiri dan lain – lain. Aktor Mahasiswa dan Dosen hanya mengisi evaluasi 

mutu yang telah ditetapkan BKMA. Analisis kebutuhan juga mensyaratkan 
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beberapa kebutuhan data primer SIMUTU bersumber dari berbagai database, 

sehingga perlu dirumuskan kebutuhan data seperti pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kebutuhan data SIMUTU 

 

3.3.2 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan gambaran dari interaksi antar obyek yang 

menjelaskan komunikasi obyek -obyek tertentu dan menunjukkan pesan yang 

dipertukarkan oleh obyek – obyek tersebut dalam melakukan suatu tugas atau aksi. 

Berikut adalah Sequence Diagram yang terdapat pada tugas akhir yang 

dibangun : 

1. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram Login 

Pada gambar 3.3 Sequence Diagram Login saat mahasiswa memasukkan PIC 

dan username maka sistem akan mengecek ke database apakah benar atau salah, 

selanjutnya jika benar maka mahasiswa akan masuk ke halaman utama, dan jika 

salah akan tetap pada halaman login dan mendapatkan peringatan.  
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2. Sequence Diagram Isi Kuisoner 

 

Gambar 3.4 Sequence Diagram Isi Kuisoner 

Pada gambar 3.4 Sequence Diagram Isi Kuisoner, pada halaman utama akan 

ditampilkan menu untuk mengisi kuisoner yang dapat diisi dipilih mahasiswa pada 

pilihan “aksi” setelah mahasiswa mengisi data tersebut akan tersimpan di database 

dan cache. Status akan berubah ketika mahasiswa telah mengisi semua  pertanyaan, 

status yang ditampilkan yaitu “sudah” dan “belum”. 

 

3.3.3 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan bentuk dari state machine yang bertujuan untuk 

memodelkan komputasi – komputasi dan aliran – aliran kerja yang terjadi dalam 

sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan dalam state  pada diagram 

aktifitas merepresentasikan state dari komputasi yang dieksekusi.[2] 

Berikut adalah activity diagram yang terdapat pada tugas akhir yang 

dibangun : 
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Gambar 3.5 Activity diagram Login 

Pada gambar 3.5 activity diagram login aktor mahasiswa melakukan login 

dengan menggunakan nim dan password, setelah login mahasiswa akan masuk ke 

menu utama evaluasi pembelajaran namun jika salah maka akan mendapat 

pemberitahuan dan mengulang login. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram Isi Kuisioner 
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Pada gambar 3.6 Activity diagram isi kuisoner mahasiswa setelah berhasil 

melakukan login maka mahasiswa akan masuk ke menu utama evaluasi 

pembelajaran dan mahasiswa dapat mengisi evaluasi mutu sampai selesai. 

 

3.4 Analisa Kebutuhan non Fungsional 

Pengertian kebutuhan non fungsional adalah batasan layanan atau fungsi 

yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasa pengembangan proses dan 

standarisasi. Kebutuhan non-fungsional lebih kritis daripada kebutuhan fungsional. 

Berikut adalah analisa kebutuhan non fungsional  pada tugas akhir yang 

dibangun : 

a. Interface 

Fitur utama dari sistem ini adalah menyediakan proses evaluasi mutu 

menggunakan kuisioner. Namun untuk sistem yang akan dibangun harus 

lebih jelas detail evaluasi nya dan juga diperlukan tampilan yang menarik 

agar mahasiswa tidak bosan dalam mengisi kuisioner tersebut. Sedangkan 

untuk detail status juga harus jelas untuk mengingatkan aktor mahasiswa 

poin mana yang sudah dan belum diisi. 

b. Internet 

Sistem yang dibangun tetap membutuhkan koneksi internet yang digunakan 

untuk mengisi evaluasi kuisioner Dan berguna untuk update data yang telah 

diupload admin. 

c. Sistem Operasi 

Sistem yang akan dibangun pada tugas akhir ini berbasis mobile web, jadi 

sistem dapat diakses menggunakan komputer maupun mobile. Tidak ada 

batasan sistem pada aplikasi ini hanya membutuhkan Google Chrome. 

c. Sistem dapat diakses dengan kecepatan kurang dari 1 detik 

Berbeda dengan SIMUTU versi sebelumnya, sistem yang akan dibangun ini 

menggunakan teknologi Application Shell Architecture. Teknologi ini 

berguna untuk mendapatkan konten yang akan diakses oleh aktor mahasiswa 

secara cepat karena aktor tidak perlu memuat tampilan namun hanya 

konten/informasi sehingga jalannya sistem lebih cepat. 
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3.4.1 Arsitektur Sistem 

Pada penelitian ini, sistem yang akan dibuat menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuerry dan JSON. Integrasi sistem 

SIMUTU dengan PWA akan dijelaskan pada alur kerja sistem berikut : 

 

 

Gambar 3.7  Arsitektur Sistem menggunakan PWA 

Pada gambar 3.7 diatas menjelaskan arsitektur sistem menggunakan 

Progressive Web Application dimana ketika aktor mahasiswa akan mengupdate 

data, service worker akan mengontrol data yang akan disimpan di cache dan di 

database. Pada saat jaringan dalam keadaan offline atau buruk, maka service worker 

hanya akan mengambil data yang telah tersimpan di cache, sehingga aktor/klien 

dapat membuka sistem berupa first load page yang akan menampilkan konten yang 

telah tersimpan sebelumnya. 

 

3.4.2 Perancangan Database 

Hasil perancangan dan pengembangan database prototype SIMUTU dapat 

dilihat pada Gambar 3.8 Jenis evaluasi (tabel sim_jenis_evaluasi) dibedakan 

berdasarkan subyek dan obyek evaluasi,  untuk  evaluasi  pembelajaran subyek  
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evaluasinya  adalah  mahasiswa, sedangkan obyek  evaluasinya  adalah  dosen.  

Model  kuisioner  (tabel  sim_model_kuisioner) dibedakan menjadi 2 model 

kinerja dan layanan. Untuk kebutuhan pemenuhan client, aspek pertanyaan (tabel 

sim_aspek_pertanyaan) dan pertanyaan (tabel sim_pertanyaan) dapat di 

mutakhirkan setiap saat, sesuai dengan sikuls SPMI. Hasil evaluasi langsung 

dianalisis secara otomatis (tabel sim_hasil_ev_pembelajaran_dosen & tabel 

sim_rekap_aspek_ev_Pembelajaran_dosen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Bagan Database prototype SIMUTU 

Pada gambar 3.8 diatas menunjukkan relasi antar tabel yang telah dibuat. 

Tabel Mahasiswa mempunyai realasi satu ke banyak dengan kelas, jawaban. 

Sedangkan kelas mempunyai realasi dengan tabel dosen dan mahasiwa karena 

memanggil id dosen dan mahasiwa. Tabel jawaban mempunyai relasi dengan 

pertanyaan yang termasuk tabel evaluasi. 

 

3.4.3 Bisnis Proses 

Pengembangan SIMUTU model prototyping bertujuan untuk memperoleh 

bussines proses yang ideal dalam penyusunan instrumen evaluasi pelaksanaan 
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standar mutu PT. Secara manual pelaksanaan tahapan evaluasi dilaksanakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 kiri: .Bussines process SPMI, kanan :Bussines process evaluasi 

pelaksanaan standar PT 

Pada gambar 3.9 diatas menggambarkan tentang bussines process SPMI dan 

evaluasi secara manual. Pada bussines process evaluasi BKMA masih melakukan 

evaluasi secara manual, maka dari itu peneliti membuat prototype terbatas guna 

membuat evaluasi secara otomatis menggunakan sistem SIMUTU. 
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3.4.4 Integrasi Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Integrasi sistem menggunakan PWA 

Pada gambar diatas menjelaskan tentang integrasi sistem dengan PWA. 

Pada bagian yang bergaris merah merupakan pengembangan teknologi yang 

mendukung PWA. Progressive Web App membutuhkan API web service yang 

nantinya merubah dari sistem yang berupa SQL ke JSON, yang nantinya dari API 

data dapat disimpan di cache melalui service worker yang berguna mengontrol data 

yang disimpan ke cache dan database. Dengan adanya cache ini sistem dapat 

dijalankan dalam keadaan offline menggunakan Application Shell Architecture. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Pengaturan instrumen evaluasi 

Sebagai ilustrasi pengaturan instrumen evaluasi melalui SIMUTU dapat 

dilihat pada Gambar 3.11 Setiap instrumen evaluasi dapat disesuaikan dengan jenis 

pertanyaan yang disediakan, beberapa diantaranya seperti jenis skala nominal, skala 

ordinal, skala interval, hingga skala linkert. 
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3.5 Desain Antarmuka (interface) 

Pada subbab ini berisi rancangan antarmuka SIMUTU PWA (Progressive 

Web Application) yang dibuat meliputi : desain halaman login, desain halaman 

evaluasi pembelajaran, desain halaman isi evaluasi. 

 

3.5.1 Desain Halaman Login 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Desain Halaman Login 

Gambar. merupakan rancangan antarmuka halaman login SIMUTU PWA 

(Progreesive Web Application). Halaman login digunakan untuk proses otentifikasi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang sebelum mengakses fitur – fitur 

yang ada di SIMUTU PWA. Mahasiswa akan mendapat pemberitahuan ketika 

melakukan kesalahan dalam input nim maupun password. 

 

3.5.2 Desain Halaman Evaluasi Pembelajaran 

 

Gambar 3.13 Desain Halaman Evaluasi Pembelajaran 
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Gambar. merupakan rancangan antarmuka halaman evaluasi pembelajaran 

dari SIMUTU. Pada halaman ini akan ditampilkan informasi dosen, matakuliah, 

program studi, status evaluasi, dan profil mahasiswa. Dosen, matakuliah dan kelas 

akan ditampilkan sesuai dengan pengambilan matakuliah saat KRS online. Di 

halaman ini mahasiswa dapat memulai aksi mengisi kuisioner dengan memilih aksi 

“evaluasi” dan status otomatis akan terupdate ketika mahasiswa telah atau belum 

melakukan pengisian kuisioner. 

 

3.5.3 Desain Halaman Isi Kuisoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Desain Halaman Isi Kuisoner 

Gambar. merupakan rancangan Halaman Isi Kuisoner SIMUTU PWA. Pada 

halaman ini akan ditampilkan beberapa pertanyaan yang disajikan oleh pihak 

BKMA yang akan diisi oleh mahasiswa sebagai aktor utama dalam evaluasi ini. 

Setiap pertanyaan memiliki bobot nilai 1-4 yang artinya 1 (kurang), 2 (cukup), 3 

(baik), 4 (sangat baik). Dalam pengisian kuisoner ini mahasiswa harus mengisi 

seluruh pertanyaan yang ada, jika salah satu belum diisi mka status pengisian belum 

bisa sempurna. 

Pada Halaman responden, seperti ditunjukkan pada Gambar 6, Mahasiswa 

disesuaikan antarmuka dengan pola menggeser nilai yang diinginkan dari setiap 

pertanyaan. Hasil evaluasi langsung dianalisi oleh sistem. 
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Gambar 3.15 Tampilan pertanyaan pada user 

3.6 Pengujian Sistem 

Pada subbab ini membahas tentang rancangan pengujian sistem yang akan 

digunakan pada SIMUTU PWA (Progressive Web Application). Pengujian sistem 

yang dilakukan meliputi : Pengujian response time halaman secara offline maupun 

online dan pengujian REST web service. 

a. Pada pengujian REST web service SIMUTU PWA menggunakan postman

untuk mengetahui apakah method pada REST API berfungsi sesuai dengan

kebutuhan sistem. Method pada REST API menggunakan format JSON

sebagai pertukaran datanya.

b. Pada pengujian response time per halaman sistem menggunakan chrome

devtools pada browser untuk mengetahui kecepatan akses halaman pada

SIMUTU PWA yang akan dibangun. Ada dua macam pengujian pada

SIMUTU PWA ini yaitu online dan offline. Perhitungan pada pengujian

online yaitu dihitung kecepatan ketika sistem mengambil data dari database,

berbeda dengan pengujian offline menghitung pengambilan data from cache

karena saat sistem offline klien / mahasiswa hanya mengambil data dari

cache.




