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BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Perancangan sistem digunakan untuk memberikan gambaran secara umum

mengenai aplikasi yang akan dibuat. Perancangan sistem berguna untuk

menunjang pembuatan aplikasi sehingga kebutuhan akan aplikasi tersebut dapat

diketahui. Tugas akhir ini dirancang aplikasi Sistem Administrasi Masjid

Muhammadiyah Daerah Kota Malang Berbasis Web, memberikan fitur berupa

home, berita, agenda, laporan, proposal, pesan dan logout.

3.1 ANALIS SISTEM

Aplikasi ini, Sistem Administrasi Masjid Muhammadiyah Daerah kota

Malang Berbasis Web, yang dahulunya masih bersifat konvensional atau face to

face kini dapat dilakukan secara online dan secara langsung. Sistem administrasi

ini hanya untuk kebutuhan dalam memantau masjid-masjid muhammadiyah yang

berada didaerah kota malang. Sistem administrasi masjid ini adalah tahapan

“Admin dan User”, dengan menginputkan username dan password yang dimiliki

oleh admin dan user yang telah mendaftarkan pada admin pimpinan daerah

muhammadiyah (PDM).

3.1.1 Analisis Data

Analisis terhadap data diperlukan yaitu mengenai data berita, data agenda

(khutbah dan kajian), data laporan (zakat, infak, hibah dan kas), dan proposal.

Adapun hasil dari analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

A. Data masukkan berupa data-data yang didapat akan dicatat atau dibukukan

dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari data agenda (jadwal

khutbah dan kajian), dan infak dan sedekah (zakat, infak, sedekah dan hibah),

dan data kas (kas masuk dank as keluar).

B. Data keluaran berupa semua data yang dihasilkan dalam proses pengolahan

data, terdiri dari laporan dari pimpinan cabang dan ranting muhammadiyah

yang ada didaerah malang, laporan agenda yang akan dilakukan, laporan

bulanan infak dan sedakah.
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3.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Anilisis kebutuhan fungsional menggabarkan proses kegiatan yang akan

diterapakan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan

sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan yang

diharapkan.

Fungsi-fungsi yang harus ada di dalam sistem adalah sebagai berikut:

a. Sistem yang dapat membantu pengelolaan data.

b. Sistem yang dapat mempermudah admin dalam mencari data takmir.

c. Fasilitas sistem yang komunikasi via web antara PDM dan takmir.

3.1.3 Analisis Kebutuhan Non fungsional

Analis kebutuhan non fungsional menggabarkan perangkat lunak, analisis

dan kebutuhan perangkat keras serta kebutuhan user yang harus dipenuhi dalam

perancangan perangkat lunak atau aplikasi yang akan dibangun. Perangkat lunak

digunakan dalam sebuah sistem berisi perintah-perintah yang diberikan kepada

perangkat keras agar saling berinteraksi diantara keduanya. Adapun perngkat

lunak yang dibutuhkan untuk membangu aplikasi sistem. Sedangkan analisa

kebutuhan non fungsional.

A. Security

Keamanan software pada aplikasi, sistem tidak mengizikan pengoprasian

perangkat aplikasi kecuali dapat meinput user name dan password dengan

benar serta sistem menjamin ketika dijalankan tidak menggagu sistem lain.

B. Usability

Usability adalah kebutuhan non fungsional terkait dengan kemudahan

pengguna sistem atau perangkat lunak oleh PDM dan takmir. Sistem

menyajiakn perintah pesan kepada user apabila user tidak melakukan

prosedur sesuai dengan aturan sistem.

3.2 PERANCANGAN SISTEM

Perancangan merupakan langkah pertama didalam fase pengembangan

rekayasa suatu produk atau sistem. Tujuan perancangan adalah membuat suatu

perangkat lunak yang dapat memberikan informasi administrasi masjid. Program
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ini dirancang menggunakan database, sehingga penggunaannya lebih murah dan

mudah dioperasikan.

3.2.1 Diagram Alur (Flowchart)

Flowchart adalah sekumpulan gambar-gambar tertentu untuk menyatakan

alur dari suatu program yang akan diterjemahkan ke salah satu bahasa

pemrograman. Kegunaan flowchart sama seperti halnya algoritma yaitu untuk

menuliskan alur program tetapi dalam bentuk gambar atau symbol. Flowchart

merupakan langkah awal pembuatan program, adanya flowchart urutan poses

kegiatan menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses maka dapat dilakukan

lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya pemrogram

(programmer) menterjemahkannya kebentuk program dengan bahasa

pemrograman. Flowchart merupakan langkah awal pembuatan program.

Berikut flowchart Aplikasi Sistem Administrasi Masjid Muhammadiyah Daerah

Kota Malang Berbasis Web disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.1 Flowchart sitem administrasi masjid muhammadiyah daerah
kota malang berbasis web.
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a. Pilih “Start” yang diwakili oleh simbol terminator yang menggambarkan

kegiatan awal atau akhir dari suatu proses.

b. Meinput username dan passwordnya sistem akan mevalidasi sebagai

admin/sebagai user, jika masuk admin maka masuk pada halaman

admin/PDM dan jika masuk user maka masuk sebagai user takmir, jika salah

keduanya maka masuk keawal lagi start.

Admin

Stelah masuk pada halaman utama, admin memilih berita, agenda (khutbah,

kajian dan proposal) dan pesan selajudnya masuk pembaruhan selajudnya end.

User

Setelah masuk halaman utama user hanya dapat melakukan perubahan pada

proposal laporan dan pesan selajudnya end.

3.2.2 Data Flow Diagram (DFD)

Data Flow Diagram atau lebih dikenal dengan DFD sering digunakan untuk

menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan

dikembangkan. DFD itu sendiri merupakan sebuah metodologi pengembangan

sistem yang terstruktur (structured analisys and design). DFD sangat popular

digunakan karena dapat menggambarkan arus data didalam sistem dengan struktur.

Context Diagram atau diagram konteks merupakan diagram yang

menggambarkan level tertinggi dari DFD. Diagram konteks berisi gambaran

secara umum (secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Pada gambar diagram

konteks dibawah ini dijelaskan terdapat sebuah proses dan dua buah eksternal

entities, yaitu admin/PDM, user/takmir.

Disini digambarkan proses aplikasi sistem administrasi masjid

muhammadiyah daerah kota malang berbasis web secara keseluruhan atau umum

Sedangkan eksternal entities menggambarkan pihak-pihak yang berada diluar

sistem yang secara langsung berhubungan dengan sistem dalam hal memberi data

atau menerima informasi. Selain itu juga terdapat data flow yang menghubungkan

antara eksternal entities dengan proses yang berisi data atau informasi dari

eksternal entities kesistem atau sebaliknya.
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Desain sistem akan menjabarkan sebuah rancangan sistem yang akan

dibangun. Menggunakan DFD (Data Flow Diagram), untuk menggambarkan

sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain

dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Pembuatan DFD

dari sistem akan dimulai dari DFD Level 0, yang kemudian dilanjutkan dengan

pembuatan DFD level 1.

A. Data Flow Diagram (DFD) 0

Dalam pembuatan DFD pada aplikasi ini terdapat struktur dasar dari sistem

administrasi masjid muhammadiyah daerah kota malang. Sistem ini melibatkan 2

(dua) external entity, yaitu admin (PDM) dan user (Takmir).

Gambar 3.2 DFD (Data Flow Diagram) level 0

Admin/PDM dapat meinput semua data berita, data agenda, data laporan

data, data proposal dan pesan, PDM menerima laporan data dari user masjid-

masjid laporan data proposal, laporan data laporan dan laporan pesan dari

user/takmir. Sedangkan user/takmir dapat mengirim data proposal, data laporan

dan data pesan serta takmir menerima info home, info berita, info agenda, info

laporan dan info pesan.

B. Data Flow Diagram (DFD) level 1

Data flow diagram level 1 untuk memperjelas proses pada DFD level 0

maka perlu dilakukan pemecahan ke level berikutnya. Pada level ini merupakan

penurunan dari level sebelumnya. Di level ini menjelaskan lebih terperinci lagi

dari setiap proses yang terjadi pada DFD menjelaskan bahwa stake holder atau

ruang lingkung yang berhubungan dengan sistem terdapat 2 (dua) bagian yaitu
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admin/PDM dan user/takmir. Admin merupakan pengguna utama dari pengendali

sistem yang berjalan. Dimana intruksi semua terdapat pada admin. Dengan artian

admin adalah bagian pengguna utama yang mempunyai peran penting dalam

berjalannya sistem. Baik interaksi sistem secara analisa maupun yang

berhubungan secara langsung dengan sistem.

Berikut gambar Data flow diagram level 1

Gambar 3.3 DFD (Data Flow Diagram) Level 1

DFD level 1 merupakan pengembangan dari DFD level 0. Didalam DFD

level 1 terdapat dua entitas yaitu entitas admin dengan entitas user dimana setiap

entitas memiliki aliran data masing-masing. DFD level 1 ini juga memiliki dua

layanan proses yaitu proses layanan admin dengan proses layanan user dimana

setiapa layanan proses memiliki aliran data input maupun output.
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3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Sedangkan ERD (Entity Relationship Diagram) digunakan untuk

menggambarkan secara sistematis hubungan antar entity-entity yang ada dalam

suatu sistem database. Didalam desain sistem ini penulis menjelaskan mengenai

gambaran pembacaan data pada server ke client. ERD merupakan suatu model

untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek

dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan

struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya digunakan

beberapa notasi dan simbol. Berikut ERD

Gambar 3.4 ERD (Entity Relationship Diagram)

Pada gambar 3.4 ERD terdapat enam entitas yang terdiri dari beberapa field

yang saling dihubungkan oleh sebuah relationship.
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3.2.4 Rancangan Desain User Interface

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan desain user interface

dan beberapa hal yang berhubungan dengan desain.

Gambar 3.5 Tampilan halaman login

Tampilan halaman pertama login yang harus diisi ketiaka akan membuka

aplikasi ini. Halaman ini admin/PDM dan user/takmir harus meinputkan

username dan password yang sesuai yang telah didaftarkan sebelumnya. Apabila

username tidak cocok dengan password maka username tidak dapat melakukan

proses yang selanjudnya.

Gambar 3.6 Tampilan halaman home

Tampilan halaman pertama admin/user setelah login pada home saat

pertama membuka. Isi halaman home tantang sejarah profil PDM.
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Gambar 3.7 Tampilan halaman berita

Tampilan halaman berita, yang sebelumnya telah diinput oleh admin/PDM.

Pada halaman ini menunjukan berita-berita yang berkaitan dengan agama.

Gambar 3.8 Tampilan halaman edit berita

Tampilan halaman edit berita untuk menyimpan data berita yang akan

disimpan, merubah data berita yang akan dirubah dan menghapus berita yang

akan dihapus oleh admin/PDM.
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Gambar 3.9 Tampilan halaman agenda

Tampilan halaman agenda menunjukan tampilan agenda hasil

simpana/inputanyan yang telah disimpan oleh PDM. Berisi agenda yang akan

dilaksanakan.

Gambar 3.10 Tampilan halaman edit agenda

Tampilan menujukan tampilan untuk menyimpan data agenda yang akan

disimpan, merubah data agenda yang akan dirubah dan menghapus agenda yang

akan dihapus oleh admin/PDM.
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Gambar 3.11 Tampilan halaman laporan

Tampilan halaman laporan ini untuk meinput data laporan oleh PDM dan

masing-masing takmir masjid muhammadiyah.

Gambar 3.12 Tampilan halaman edit laporan

Tampilan halaman edit laporan untuk mengubah laporan menyimpan

(upload), merubah (edit) dan menghapus (delete).
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Gambar 3.13 Tampilan halaman pesan

Tampilan halaman pesan antara admin/PDM dengan user/ takmir-takmir

masjid muhammadiyah.


	



