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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Analisa Sistem 

Aplikasi Sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru ini digunakan untuk 

membantu dalam memproses data informasi mulai dari proses pendaftaran hingga 

status pendaftaran. Data mahasiswa baru merupakan inputan sebagai sumber informasi 

untuk output status pendafataran mahasiswa baru. Administrator berperan dalam 

maintenance dari data-data yang di perlukan sebagai input, serta kontrol terhadap 

proses pemberian status pendaftaran.  

 

3.1.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem. 

Kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan user dan analisis kebutuahan Data 

informasi. Sistemakan menampilkan informasi kepada user dengan memproses data 

yang telah tersimpan dalam basis data. 

 

a. Kebutuhan User 

Kebutuhan user meliputi apa saja yang dibutuhkan oleh user pada Pemetaan Data 

informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang berbasis 

android inia dalah: 

- Form Inputandata MahasiswaBaru. 

- Form Perlengkapan Data MahasiswaBaru. 

b. Kebutuhan Data 

Kebutuhan data pada sistem ini meliputi: 

- Data Mahasiswa Baru. 

- Data Orang Tua / Wali Mahasiswa Baru 

- Data Pendidikan terakhir 

- Foto Mahasiswa Baru. 

- Data Status Pendaftaran 
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3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahap awal dari perancangan perangkat lunak. 

Perancangan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sistem secara umum. 

 

3.2.1 Diagram Alur Sistem 

Flowchart sistem menggambarkan setiap alur atau bagian dalam sistem aplikasi. Sistem 

aplikasi dirancang untuk dapat dijalankan secara online dan secara lokal (localhost). 

Sistem dijalankan secara online berarti webserver Apache, bahasa pemrograman PHP 

dan basis data MySQL. Sistem aplikasi yang dijalankan secara online dapat 

digambarkan dengan flowchart seperti yang diperlihatkan dalam gambar 3.1 berikut: 

Start

Input No 

Registrasi / 

Nama

Data 

Ditemukan?

Tampilkan Status Pendaftara

End

No

Yes

Status 

Pendaftara

 

Gambar 3.1 Flowcart Status Pendaftaran Mahamaha siswa Baru 

 

Dari Flowchart penerimaan mahasiswa baru di atas terdapat data inputan berup 

akata kunci nama atau nomor registrasi, yang akan dijadikan acuan dalam melakukan 

proses pencarian data. 

Berikut adalah flowchart konfirmasi pengiriman barang yang dilakukan oleh 

calon mahasiswa baru setelah pengiriman berkas di jasa pengiriman telah dilakukan: 
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Start 

Input Data

Cek Inputan

Kirim Email

End

Jika inputan 

Lengkap

Jik Inputan 

Kurang

 

Gambar 3.2 Flowcart Konfirmasi Pengiriman Berkas 

 

3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1 Use Case Diagram 

Use case diagram bersifat statis, diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas), yang sangat penting untuk 

mengorganisasi dan memodelkan perilaku dari suatu system yang dibutuhkan serta 

diharapkan pengguna (Adi, 2005:19). Use case adalah deskripsi fungsi dari sebuah 

system dari perspektif pengguna (Munawar, 2005:63). use case adalah diagram yang 

mengambarkan kemampuan sebuah sistem yang nantinya akan dijalankan oleh aktor, 

atau dengan kata lain aktifitas (pekerjaan) yang nantinya akan dilakukan oleh aktor 

yang mampu difasilitasi oleh sistem dan digambarkan dalam bentuk diagram. Berikut 

inia dalah desain use case pada perancangan aplikas irancang bangun sistem informasi 

penerimaan Maba. 
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Calon Mahasiswa Baru

Input Data Pendaftaran

Lihat Status Pendaftara

View Status Kelengkapan Data

View Status Pembayaran

View Status Berkas

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram Status PMB 

Calon mahasiswa baru akan melakukan proses pendaftaran kemudian data 

pendaftaran akan di  simpan ke dalam database, calonmahasiswabarujugadapatmelihat 

data status pendaftaran, status kelengkapan data, status pembayaran dan status 

pengumpulan berkas. 

 

3.3.2 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan gambar diagram yang akan menjelaskan aktifitas 

sitem, berikut merupakan activity diagram proses input biodata pendaftaran: 

[Mahasiswa Baru] [System]

Input Biodata Diri Mahasiswa Baru
Simpan Ke database

Tampilkan Hasil PendaftaranLihat Hasil Pendaftaran

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Pendaftaran 

Mahasiswa baru akan di minta untuk menginputkan biodata diri, kemudian sistem 

akan menyimpan biodata tersebut ke dalam database, setelah berhasil disimpan data 

tersebut akan di tampilkan kembali ke user. 
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[Mahasiswa Baru] [System]

Input Username dan Password cek login

Tampilkan Menu UserPilih Menu Lihat Status Pendaftaran

Menampilkan Status Pendaftaran

Login Tidak Valid

Login Valid

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Status Pendaftaran 

Setelah mahasiswa baru berhasil mendaftar mahasiswa tersebut dapat login ke 

dalam sistem, dengan cara menginputkan user name dan password, kemudian sistem 

akan melakukan pengecekan login, jika valid maka sistem akan menampilkan menu 

user mahasiswa baru, jika user memilih menu lihat status pendaftaran maka sistem 

akan menampilkan data status pendfataran secra rinci. 

 

3.3.3 Squence Diagram 

Squence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun dalam suatu urutan 

waktu. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan usecase. Squence diagram 

memperlihatkan tahap demi tahap apa yang sebenarnya terjadi untuk menghasilkan 

sesuatu didalam usecas. Pada gambar dibawah ini di gambarkan squence diagram yang 

terdapat dalam use case: 
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1. Squance Pendaftaran (Tahap 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Sequnce Pendaftaran Tahap 1  

Berisi tentang proses sequence pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru di 

mana tahap ini pengisian data diri dari mahasiwa tersebut 

 

2. Squance Pendaftaran (Tahap 2) 

 

 

Gambar 3.7 Sequnce Pendaftaran Tahap 2 

Berisitentang proses sequence pengisian data penanggung jawab atau orang tua dari 

mahasiswa tersebut. 
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3. Squance Pendaftaran (Tahap 3) 

 

 

Gambar 3.8 Sequnce Pendaftaran Tahap 3 

 

Proses Sequence pengisian data sekolah asal dari mahasiswa baru baik status 

sekolah, nama sekolah dan diproses ini juga berisi tentang pemilihan jurusan yang 

akan di ambil oleh calon mahasiswa baru. 

 

4. Squance Pendaftaran (Tahap 4) 

 

 

 

Gambar 3.9 Sequnce PendaftaranTahap 4 
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Proses Sequence pengisian kuisioner yang di berikan oleh pihak universitas untuk 

kelengkapan data yang di inputkan oleh calon mahasiswa baru. 

Proses Sequence view status berkas yang akan di tampilkan oleh sistem 

agar calon mahasiswa baru dapat melihat berkas apa saja yang perlu di siapkan. 

 

3.3.4 Class Diagram 

Class diagram membantu kita dalam visualisasi struktur kelas-kelas dari 

suatu system dan merupakan tipe diagram yang paling banyak dipakai. Class 

diagram memperlihatkan hubungan  antar kelas dan penjelasan detai ltiap-tiap kelas 

di dalam model desain dari suatu system, seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar 3.10 Class Diagram dari Proses Penerimaan Mahasiswa Baru 

 

3.3.5 Perancangan Data Base 

Perancangan data pada aplikasi ini digambarkan dengan ER-Diagram 

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

menggambarkan hubungan/relasi antar Entitas (entity), dan setiap Entity terdiri atas 

satu atau lebih Attribut yang mempresentasikan seluruh kondisi atau fakta dari 

“DuniaNyata” yang ditinjau.(Winarko, 2006: 13) 

ER-Diagram juga di definisikan suatu diagram yang digunakan untuk 
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menggambarkan sistem database yang digunakan. ER-Diagram terdiri dari tabel, 

view, dan relasi. 

ERD digunakan untuk menunjuk kan hubungan antara entity dengan 

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

sebuah basis data dan bagaimana hubungan yang terjadi di antara objek-objek 

tersebut. 

ERD yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang 

masing-masing dilengkapi dengan beberapa atribut yang mempersentasikan seluruh 

fakta yang di tinjau dari keadaan yang nyata. Sehingga dapat digambarkan secara 

lebih sistematis dengan menggunakan ERD. 

 

Gambar 3.11  Entity Relationship Diagram 

Pembuatan rancangan database program melalui Data Flow Diagram dan Entity 

Relationship Diagram dapat dibuat tabel-tabel database yang akan dikelola dan 

digunakan untuk menjalankan aplikasi. Aplikasi database yang digunakan dalam 

Tugas Akhir ini adalah MySQL, file databasenya “umm_db”. Berikut ini nama-

nama tabel yang digunakan beserta field-field yang terdapat pada masing-masing 

tabel. 
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1. Tabel pendaftaran, ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftaran 

Tabel 3.1  Database Tabel Pendaftaran 

No. Field Type Keterangan 

1. Username Varchar (20) Menyimpan

 usernameca

maba 2. Password Varchar (20) Menyimpan

 passwordca

maba 3. nama_cama Varchar (60) Menyimpannamacamaba 

4. Nim Varchar (20) Menyimpan nomor induk 

mahasiswa 

5. Alamat Varchar (40) Menyimpan alamat camaba 

6. tempat_lahir Varchar (50) Menyimpan tempat lahir 

camaba 

7. tanggal_lahir Varchar (20) Menyimpan tanggal lahir 

camaba 

8. jenis_kelamin Varchar (20) Menyimpanjenis kelamin/gender 

camaba 

9. agama Varchar (12) Menyimpan agama camaba 

10. jenis_SLTA Varchar (20) Menyimpan jenis SLTA 

camaba 

11. kota_asal_SLTA Varchar (40) Menyimpan nama SLTA 

camaba 

12. sumber_biaya Varchar (20) Menyimpan keterangan siapa 

yang berperan membiayai uang 

kuliah camaba 

13. jurusan Varchar (35) Menyimpan jurusan yang 

dipilih camaba 

14. pendidikan_ayah Varchar (30) Menyimpan pendidikan 

terakhir ayah camaba 

15. pendidikan_ibu Varchar (30) Menyimpan pendidikan 

terakhir ibu camaba 

16. pekerjaan_ayah Varchar (30) Menyimpan pekerjaan Ayah 

camaba 

17. pekerjaan_ibu Varchar (30) Menyimpan pekerjaan ibu 

camaba 

18. alamat_orang_tua Varchar (100) Menyimpan alamat orang tua 

camaba 
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19. no_telp Varchar (30) Menyimpan nomor telp 

camaba 

 

2. Tabel jurusan, ini berfungsi untuk menyimpan data jurusan. 

Tabel 3.2 Database Tabel Jurusan 

No. Field Type Keterangan 

1. kode Int (10) Menympan kode jurusan 

2. nama_jurusan Varchar (40) Menyimpan nama jurusan 

3. quota Int (11) Menyimpan banyaknya 

mahasiswa yang diterima pada 

jurusan tersebut. 

 

3.4 Desain Antarmuka 

Rancangan menu di buat sebagai media perantara user dengan aplikasi. Desain 

struktur menu ini hanya dijelaskan secara garis besar dan umum. Menu-menu ini 

yang nantinya diaplikasikan sebagai tampilan pada halaman web. Fasiltas dan 

struktur menu ini terdiri dari: 

3.4.1 Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang tampil pertama kali. Pada bagian header 

terdapat link-link menuju halaman umum yang bisa diakses oleh siapa saja seperti 

halaman sejarah, profil, visi dan misi, fakultas & prodi, ukm & hmj, berita dan buku 

tamu. 

Pada sebelah kiri terdapat link-link utama informasi pendaftaran Mahasiswa baru 

yang bisa diakses oleh user tanpa harus login. Selain itu ada menu untuk login user. 

Pada tahap selanjutnya apabila user telah login maka akan tampil link-link sesuai 

dengan hak aksesnya masing-masing. 

Pada sebelah kanan merupakan halaman yang akan tampil apabila link-link tadi di 

klik. 
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Gambar 3.12  Menu Utama (Mobile) 

 

3.4.2 Input Data Mahasiswa Baru 

Menu ini merupakan menu untuk Calon Mahasiswa Baru. Halaman ini akan tampil 

ketika mahasiswa menekan tombol registrasi here atau daftar disini. 

 

Gambar 3.13  Input Data Mahasiswa Baru 


