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BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Analisis sistem bertujuan untuk menentukan hal-hal detail tentang yang

akan dikerjakan oleh sistem yang dibangun. Pada tahapan ini menjelaskan tentang

bagian analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem dilakukan dengan

mendeskripsikan kebutuhan perangkat lunak yang meliputi use case dan arsitektur

“Sistem Informasi Laporan Akhir Bulan”, sedangkan untuk bagian perancangan

sistem meliputi perancangan diagram UML (Unified Modelling Language) yang

terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram

serta perancangan desain antar muka (prototype).

3.1. Analisa Sistem
“Sistem Informasi Laporan Akhir Bulan” merupakan suatu aplikasi untuk

membantu UPTD dan SDN dalam melihat Informasi laporan akhir bulan pada

web.

3.1.1. Deskripsi Sistem
“Sistem Informasi Laporan Akhir Bulan” dirancang untuk membantu SDN

dalam melaporkan hasil pengumpulan data kepada UPTD. Pada aplikasi ini admin

SDN mendapat username dan password dari admin UPTD. Setelah berhasil login

admin akan masuk ke dalam menu utama yang terdiri dari menu  manajemen

sekolah, menu admin SDN dan, laporan akhir bulan.

3.1.2. Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem pembuatan aplikasi “Sistem Informasi Laporan Akhir

Bulan” adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Alur pada gambar 3.1 Arsitektur Sistem adalah Admin SDN login

menggunakan id admin yang dibuatkan oleh admin UPTD. Setelah berhasil login
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admin SDN menginputkan data guru, data murid, dan, sarana prasarana SDN.

Kemudian admin SDN mengelola data tersebut. Data yang sudah dikelola dapat

dicetak. Admin SDN hanya dapat mengelola SDN-nya sendiri.

Admin UPTD login menggunakan id admin UPTD. Setelah berhasil login

admin UPTD membuatkan user id setiap SDN. Admin UPTD dapat melihat hasil

lapor bulan setiap SDN. Data yang sudah dikirim oleh admin SDN dapat dicetak.

3.1.3. Use Case Diagram

Gambar 3.2 Use Case Diagram

Pada Gambar 3.2 Use Case diagram ini mempunyai 2 aktor yaitu admin

UPTD dan admin SDN. Adapun setiap actor mempunyai fungsi masing-masing

sebagai berikut :
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Tabel 3.1 Tabel penjelasan Use Case Diagram

Nama Use Case Actor Keterangan

Mengelola Data Guru Admin SDN Berisi data guru dimana admin

SDN dapat melakukan add,

cari,edit, dan delete data.

Mengelola Data Murid Admin SDN Berisi data murid dimana admin

SDN dapat melakukan add,

cari,edit, dan delete data.

Mengelola Prasarana

Gedung

Admin SDN Berisi data prasarana gedung

dimana admin SDN dapat

melakukan add, cari,edit, dan

delete data.

Laporan Akhir Bulan Admin SDN Berisi laporan akhir bulan SDN.

admin SDN dapat mencetak

laporan SDN-nya sendiri.

Laporan Akhir Bulan Admin

UPTD

Berisi laporan akhir bulan dari

semua SDN dimana admin UPTD

hanya dapat mencetak.

Membuat Id per SDN Admin

UPTD

Admin UPTD membuatkan user

name dan password setiap admin

SDN.

3.1.4. Activity Diagram
Activity diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan proses

bisnis dan urutan aktifitas dalam sebuah proses. Digunakan pada business

modelling untuk memperlihatkan urutan aktifitas proses bisnis. Manfaat dari

activity diagram adalah membantu memahami proses secara keseluruhan dan

activity dibuat berdasarkan sebuah usecase pada usecase diagram.

Berikut activity diagram dari Aplikasi Sistem Informasi Laporan Akhir

Bulan :
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1. Activity Diagram Add data guru

Gambar 3.3 Activity Diagram Add data guru

Pada gambar 3.3 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

menambahkan data guru. Pertama, admin SDN membuka kelola data guru.

Kemudian sistem menampilkan menu data guru. Kedua, admin SDN

menambahkan data guru dan menyimpan data guru. Kemudian sistem memproses

apakah data yang ditambahkan sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan

menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar akan tersimpan ke database.

2. Activity Diagram cari data guru

Gambar 3.4 Activity Diagram cari data guru

Pada gambar 3.4 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

mencari data guru. Pertama, admin SDN membuka kelola data guru. Kemudian

sistem menampilkan menu data guru. Kedua, admin SDN menulis nama guru dan

mengeklik tombol cari. Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar

atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar sistem akan menampilkan data guru yang dicari admin SDN.
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3. Activity Diagram delete data guru

Gambar 3.5 Activity Diagram delete data guru

Pada gambar 3.5 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

menghapus data guru. Pertama, admin SDN membuka kelola data guru.

Kemudian sistem menampilkan menu data guru. Kedua, admin SDN menulis

nama guru. Kemudian sistem menampilkan nama guru. Ketiga, Admin SDN akan

menghapus data guru. Kemudian data guru di database akan terhapus.

4. Activity Diagram edit data guru

Gambar 3.6 Activity Diagram edit data guru

Pada gambar 3.6 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

mengedit data guru. Pertama, admin SDN membuka kelola data guru. Kemudian

sistem menampilkan menu data guru. Kedua, admin SDN mengedit data guru dan

menyimpan data guru. Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar atau

salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar akan tersimpan ke database.
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5. Activity Diagram add data murid

Gambar 3.7 Activity Diagram add data murid

Pada gambar 3.7 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

menambahkan data murid. Pertama, admin SDN membuka kelola data murid.

Kemudian sistem menampilkan menu data murid. Kedua, admin SDN

menambahkan data murid dan menyimpan data murid. Kemudian sistem

memproses apakah data yang ditambahkan sudah benar atau salah. Apabila salah

sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar akan tersimpan ke

database.

6. Activity Diagram cari data murid

Gambar 3.8 Activity Diagram cari data murid

Pada gambar 3.8 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

mencari data murid. Pertama, admin SDN membuka kelola data murid. Kemudian

sistem menampilkan menu data murid. Kedua, admin SDN menulis nama murid

dan mengeklik tombol cari. Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar

atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar sistem akan menampilkan data murid yang dicari admin SDN.
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7. Activity Diagram delete data murid

Gambar 3.9 Activity Diagram delete data murid

Pada gambar 3.9 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

menghapus data murid. Pertama, admin SDN membuka kelola data murid.

Kemudian sistem menampilkan menu data murid. Kedua, admin SDN menulis

nama murid. Kemudian sistem menampilkan nama murid. Ketiga, Admin SDN

akan menghapus data murid. Kemudian data murid di database akan terhapus.

8. Activity Diagram edit data murid

Gambar 3.10 Activity Diagram edit data murid

Pada gambar 3.10 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN

akan mengedit data murid. Pertama, admin SDN membuka kelola data murid.

Kemudian sistem menampilkan menu data murid. Kedua, admin SDN mengedit

data murid dan menyimpan data murid. Kemudian sistem memproses apakah data
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sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Apabila data benar akan tersimpan ke database.

9. Activity Diagram add data prasarana gedung

Gambar 3.11 Activity Diagram add data prasarana gedung

Pada gambar 3.7 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN akan

menambahkan data prasarana gedung. Pertama, admin SDN membuka kelola data

prasarana gedung. Kemudian sistem menampilkan menu data prasarana gedung.

Kedua, admin SDN menambahkan data prasarana gedung dan menyimpan data

prasarana gedung. Kemudian sistem memproses apakah data yang ditambahkan

sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Apabila data benar akan tersimpan ke database.

10. Activity Diagram cari data prasarana gedung

Gambar 3.12 Activity Diagram cari data prasarana gedung

Pada gambar 3.12 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN

akan mencari data prasarana gedung. Pertama, admin SDN membuka kelola data

prasarana gedung. Kemudian sistem menampilkan menu data prasarana gedung.

Kedua, admin SDN menulis nama prasarana gedung dan mengeklik tombol cari.

Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar atau salah. Apabila salah
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sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar sistem akan

menampilkan data murid yang dicari admin SDN.

11. Activity Diagram delete data prasarana gedung

Gambar 3.13 Activity Diagram delete data prasarana gedung

Pada gambar 3.13 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN

akan menghapus data prasarana gedung. Pertama, admin SDN membuka kelola

data prasarana gedung. Kemudian sistem menampilkan menu data prasarana

gedung. Kedua, Admin SDN akan menghapus data prasarana gedung. Kemudian

data prasarana gedung di database akan terhapus.

12. Activity Diagram edit data prasarana gedung

Gambar 3.14 Activity Diagram edit data prasarana gedung

Pada gambar 3.14 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN

akan mengedit data prasarana gedung. Pertama, admin SDN membuka kelola data

prasarana gedung. Kemudian sistem menampilkan menu data prasarana gedung.

Kedua, admin SDN mengedit data prasarana gedung dan menyimpan data

prasarana gedung. Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar atau
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salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar akan tersimpan ke database.

13. Activity Diagram laporan akhir bulan (admin UPTD)

Gambar 3.15 Activity Diagram laporan akhir bulan (admin UPTD)

Pada gambar 3.15 menggambarkan proses dimana seorang admin UPTD

akan mencetak laporan akhir bulan SDN. Pertama, admin UPTD membuka menu

laporan bulan. Kemudian sistem menampilkan menu laporan akhir bulan. Kedua,

admin UPTD mengklik nama SDN. Kemudian sistem menampilkan laporan akhir

bulan SDN tersebut. Ketiga, admin UPTD mengklik tombol ekspor. Kemudian

sistem mengekspor ke Microsoft excel. Setelah itu admin UPTD mencetak

laporan akhir bulan.

14. Activity Diagram laporan akhir bulan (admin SDN)

Gambar 3.16 Activity Diagram laporan akhir bulan (admin SDN)
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Pada gambar 3.16 menggambarkan proses dimana seorang admin SDN

akan mencetak laporan akhir bulan. Pertama, admin SDN membuka menu laporan

bulan. Kemudian sistem menampilkan menu laporan akhir bulan. Kedua, admin

SDN mengklik tombol ekspor. Kemudian sistem mengekspor ke Microsoft excel.

Setelah itu admin SDN mencetak laporan akhir bulan.

3.1.5. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah aksi dari sebuah objek yang mengirimkan

informasi disebut sebagai event. Untuk lebih memahami tentang event – event

yang terjadi pada suatu sistem, dalam hal ini diagram yang dapat digunakan

adalah sequence diagram. Di dalam UML, sequence diagram digunakan untuk

menentukan fungsi yang kelak dapat diterapkan pada suatu kelas objek. Dengan

sequence diagram, kita bisa melakukan pemetaan aliran event antar kelas / objek.

Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horisontal

(objek – objek yang terkait).

Dibawah ini adalah sequence diagram pada Aplikasi Sistem Informasi

Laporan Akhir Bulan :

1. Sequence Diagram Add data guru

Gambar 3.17 Sequence Diagram Add data guru

Pada gambar 3.17 admin SDN membuka halaman data guru. kemudian

sistem menampilkan halaman data guru. Setelah itu admin SDN menambahkan

data guru dan menyimpan data guru. Kemudian sistem memproses apakah data

yang ditambahkan sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan

menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar akan tersimpan ke database.
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2. Sequence Diagram Cari data guru

Gambar 3.18 Sequence Diagram Cari data guru

Pada gambar 3.18 admin SDN membuka halaman data guru. Kemudian

sistem menampilkan halaman data guru. Kemudian admin SDN menulis nama

guru dan mengeklik tombol cari. Kemudian sistem memproses apakah data sudah

benar atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Apabila data benar sistem akan menampilkan data guru yang dicari admin SDN.

3. Sequence Diagram Delete data guru

Gambar 3.19 Sequence Diagram Delete data guru

Pada gambar 3.19 admin SDN membuka halaman data guru. Lalu sistem

menampilkan halaman data guru. Kemudian admin SDN menghapus data guru.

Kemudian data guru di database akan terhapus.
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4. Sequence Diagram Edit data guru

Gambar 3.20 Sequence Diagram Edit data guru

Pada gambar 3.20 admin SDN membuka halaman data guru. Lalu sistem

menampilkan halaman data guru. Kemudian admin SDN mengedit data guru dan

menyimpan data guru. Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar atau

salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar akan tersimpan ke database.

5. Sequence Diagram Add data murid

Gambar 3.21 Sequence Diagram Add data murid

Pada gambar 3.21 admin SDN membuka halaman data murid. kemudian

sistem menampilkan halaman data murid. Setelah itu admin SDN menambahkan

data murid dan menyimpan data murid. Kemudian sistem memproses apakah data

yang ditambahkan sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan

menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar akan tersimpan ke database.
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6. Sequence Diagram Cari data murid

Gambar 3.22 Sequence Diagram Cari data murid

Pada gambar 3.22 admin SDN membuka halaman data murid. Kemudian

sistem menampilkan halaman data murid. Kemudian admin SDN menulis nama

murid dan mengeklik tombol cari. Kemudian sistem memproses apakah data

sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Apabila data benar sistem akan menampilkan data murid yang dicari admin SDN.

7. Sequence Diagram Delete data murid

Gambar 3.23 Sequence Diagram Delete data murid

Pada gambar 3.23 admin SDN membuka halaman data murid. Lalu sistem

menampilkan halaman data murid. Kemudian admin SDN menghapus data murid.

Kemudian data murid di database akan terhapus.
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8. Sequence Diagram Edit data murid

Gambar 3.24 Sequence Diagram Edit data murid

Pada gambar 3.24 admin SDN membuka halaman data murid. Lalu sistem

menampilkan halaman data murid. Kemudian admin SDN mengedit data murid

dan menyimpan data murid. Kemudian sistem memproses apakah data sudah

benar atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan.

Apabila data benar akan tersimpan ke database.

9. Sequence Diagram Add data prasarana gedung

Gambar 3.25 Sequence Diagram Add data prasarana gedung

Pada gambar 3.25 admin SDN membuka halaman data prasarana gedung.

kemudian sistem menampilkan halaman data prasarana gedung. Setelah itu admin

SDN menambahkan data prasarana gedung dan menyimpan data prasarana

gedung. Kemudian sistem memproses apakah data yang ditambahkan sudah benar

atau salah. Apabila salah sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data

benar akan tersimpan ke database.
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10. Sequence Diagram Cari data prasarana gedung

Gambar 3.26 Sequence Diagram Cari data prasarana gedung

Pada gambar 3.26 admin SDN membuka halaman data murid. Kemudian

sistem menampilkan halaman data prasarana gedung. Kemudian admin SDN

menulis nama prasarana gedung dan mengeklik tombol cari. Kemudian sistem

memproses apakah data sudah benar atau salah. Apabila salah sistem akan

menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar sistem akan menampilkan data

prasarana gedung yang dicari admin SDN.

11. Sequence Diagram Delete data prasarana gedung

Gambar 3.27 Sequence Diagram Delete data prasarana gedung

Pada gambar 3.27 admin SDN membuka halaman data prasarana gedung.

Lalu sistem menampilkan halaman data prasarana gedung. Kemudian admin SDN

menghapus data prasarana gedung. Kemudian data prasarana gedung di database

akan terhapus.
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12. Sequence Diagram Edit data prasarana gedung

Gambar 3.28 Sequence Diagram Edit data prasarana gedung

Pada gambar 3.28 admin SDN membuka halaman data prasarana gedung.

Lalu sistem menampilkan halaman data prasarana gedung. Kemudian admin SDN

mengedit data prasarana gedung dan menyimpan data prasarana gedung d.

Kemudian sistem memproses apakah data sudah benar atau salah. Apabila salah

sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Apabila data benar akan tersimpan ke

database.

13. Sequence Diagram laporan akhir bulan (admin UPTD)

Gambar 3.29 Sequence Diagram laporan akhir bulan (admin UPTD)

Pada gambar 3.29 admin UPTD membuka menu laporan bulan. Lalu

sistem menampilkan menu laporan akhir bulan. Kemudian admin UPTD mengklik

nama SDN. Lalu sistem mengekspor ke Microsoft excel. Kemudian admin UPTD

mencetak laporan akhir bulan.
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14. Sequence Diagram laporan akhir bulan (admin SDN)

Gambar 3.30 Sequence Diagram laporan akhir bulan (admin SDN)

Pada gambar 3.30 admin SDN membuka menu laporan bulan. Lalu sistem

menampilkan menu laporan akhir bulan. Kemudian admin SDN mengklik tombol

ekspor (cetak laporan). Lalu sistem mengekspor ke Microsoft excel. Kemudian

admin SDN mencetak laporan akhir bulan.

3.1.6. Entity Relationship Diagram
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Gambar 3.31 Entity Relationship Diagram

3.2. Perancangan Antarmuka Aplikasi

Antarmuka adalah komponen dari sebuah sistem yang menghubungkan atau

menjembatani antara suatu sistem dengan pengguna sistem tersebut. Dengan

adanya antarmuka, maka akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan

sebuah sistem. Dibawah ini adalah gambaran antarmuka pada sistem yang akan

dibuat :

1. Form Login

Gambar 3.32 Form Login

Form Login adalah menu yang berfungsi untuk agar keamanan data dapat

terjaga. Admin memasukkan user name dan password. Jika benar, maka aplikasi

dapat dijalankan dan menampilkan menu utama. Login hanya perlu dilakukan

sekali sampai admin melakukan logout.

2. Menu Data Karyawan
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Gambar 3.33 Menu Data Karyawan

Menu Data Karyawan adalah menu digunakan untuk menampilkan data

karyawan. Pada menu ini, dapat melakukan penambahan, edit, hapus data

karyawan.

3. Menu Absensi Karyawan

Gambar 3.34 Menu Absensi Karyawan

Menu Absensi Karyawan adalah menu yang digunakan untuk

menampilkan absensi karyawan. Pada menu ini, dapat melakukan input dan edit

data absensi sesuai tanggal yang dipilih.

4. Menu Data Murid
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Gambar 3.35 Menu Data Murid

Menu Data Murid adalah menu digunakan untuk menampilkan data murid.

Pada menu ini, dapat melakukan penambahan, edit, hapus data murid.

5. Menu Absensi Murid

Gambar 3.36 Menu Absensi Murid

Menu Absensi Murid adalah menu yang digunakan untuk menampilkan

absensi murid. Pada menu ini, dapat melakukan input dan edit data absensi sesuai

tanggal yang dipilih.

6. Menu Mutasi Murid
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Gambar 3.37 Menu Mutasi Murid

Menu Mutasi Murid adalah menu digunakan untuk menampilkan data

mutasi murid. Pada menu ini, dapat melakukan penambahan, edit, hapus data

murid. Didalam form tambah terdapat nama murid, NISN, tanggal, dan keterngan

(masuk, keluar, pindah).

7. Menu Kondisi Gedung

Gambar 3.38 Menu Kondisi Gedung

Menu Kondisi Gedung adalah menu digunakan untuk menampilkan data

kondisi gedung sekolah. Pada menu ini, dapat melakukan pengeditan data kondisi

gedung. Didalam form edit kondisi gedung terdapat jumlah yang kondisi

bangunanya baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.

8. Menu Sarana Pendidikan
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Gambar 3.39 Menu Sarana Pendidikan

Menu Sarana Prasarana adalah menu digunakan untuk menampilkan data

sarana prasarana sekolah. Pada menu ini mengimputkan jumlah sarana prasarana

sekolah. Didalam form sarana prasarana terdapat perlengkapan untuk belajar dan

mengajar.

9. Menu Laporan Bulanan SDN

Gambar 3.40 Menu Laporan Bulanan

Menu Laporan Bulanan adalah menu digunakan untuk menampilkan lapor

bulanan. Pada menu ini, Admin SDN dapat melihat hasil akhir dari data-data yang

telah diinputkan dengan cara melakukan export to word laporan bulanan.

10. Menu Manajemen Sekolah
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Gambar 3.41 Menu Manajemen Sekolah

Menu Manajemen Sekolah adalah menu digunakan untuk menampilkan

data sekolah. Pada menu ini, dapat melakukan penambahan, edit, hapus data

manajemen sekolah. Didalam form tambah terdapat nama intansi sekolah, NSS,

desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

11. Menu Admin SDN

Gambar 3.42 Menu Admin SDN

Menu Admin Sekolah adalah menu digunakan untuk menampilkan user

name dan password instansi sekolah. Pada menu ini, dapat melakukan

penambahan, edit, hapus data admin instansi sekolah. Didalam form tambah

terdapat nama intansi sekolah, user name, dan password.
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12. Menu Laporan Bulanan UPTD

Gambar 3.43 Menu Laporan Bulanan SDN

Menu Laporan Bulanan adalah menu digunakan untuk menampilkan lapor

bulanan instansi sekolah. Pada menu ini, Admin UPTD dapat melakukan export to

word laporan bulanan intansi sekolah.


