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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 Pada bab ini akan diuraikan secara ringkas mengenai analisa sistem dan 

berbagai kebutuhan yang akan digunakan dalam pembuatan program pada 

pembuatan Tugas Akhir ini.  

3.1 Analisa Sistem 

 Analisisa sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh 

kebagian-bagian komponen dan dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi berbagai macam permasalahan dan hambatan apa saja yang bisa 

terjadi dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diharapkan menjadi acuan untuk 

perbaikan selanjutnya. Fungsi analisa sistem lainnya yaitu sebagai alat untuk 

menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai, memilih alternatif-alternatif metode pemecahan masalah 

yang paling tepat, dan menerapkan rencana rancangan sistem yang telah disetujui 

oleh pemakai.   

3.1.1 Analisa Kebutuhan Fungsional 

 Analisa kebutuhan fungsional merupakan analisa yang berisikan proses-

proses yang diberikan oleh sistem informasi, analisa kebutuhan fungsional yang 

dilakukan pada tahapan ini yaitu untuk melihat jenis kebutuhan fungsional yang 

harus disediakan dalam membangun suatu proyek yaitu berupa data proses yang 

berkaitan langsung dengan pembuatan Tugas Akhir ini.  

   Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional     

No Fungsional Keterangan 

1. Daftar    Sistem menampilkan form untuk pengguna baru. 

2. Login   Sistem menampilkan form untuk login.    

3. Map   Sistem menampilkan peta dari google. 

4. Mobil   Sistem menampilkan detail mobil.  

5. Profil  Sistem menampilkan form profil.  
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3.1.2 Analisa  Kebutuhan Non Fungsional  

 Kebutuhan non fungsional merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan 

diluar kebutuhan fungsional. Kebutuhan ini digunakan untuk pembangunan 

aplikasi dan juga untuk menjalankan aplikasi agar dapat berjalan dengan optimal.  

Tabel 3.2 Spesifikasi Perangkat Keras   

  

 

 

 

 

  Tabel 3.3 Fungsi Perangkat Lunak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Perancangan Sistem  

 Perancangan sistem adalah suatu bagian dari metodologi pengembangan 

dan pembangunan suatu perangkat lunak yang dilakukan sesuai tahapan untuk 

memberikan gambaran secara jelas dan terperinci, dapat disimpulkan perancangan 

sistem merupakan tahapan dari siklus pengembangan sistem yang didefinisikan 

dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun 

implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat 

memberikan gambaran, rancangan, dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen 

yang terpisahkan kemudian disatukan kedalam kesatuan yang utuh.   

No Perangkat Keras Spesifikasi 

1. Laptop   Sony Vaio VGN-NR385E 

2. Processor   Intel(R) Core(TM) 2 Duo 1,83 GHz   

3. RAM   2 GB   

4. System Type   32-bit Operating System   

No Perangkat Lunak  Kegunaan   

1. Windows 7 Ultimate   Sistem Operasi 

2. XAMPP    Localhost Server  

3. Google  Maps API  Menampilkan map  

4. PhpMyAdmin  Pembuatan Database 

5. Microsoft 2010   Dokumentasi    

6. Android Studio  IDE 

7. Android SDK  Emulator 
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3.2.1 Arsitektur Sistem  

 Arsitektur Sistem merupakan sebuah gambaran dari alur kerja sistem yang 

akan dibuat. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai cara kerja setiap bagian 

pada arsitektur sistem agar pembaca dapat memahami alur kerja dari setiap bagian 

yang ada pada arsitektur sistem.   

 

  

     Gambar 3.1 Arsitektur Sistem   

 Kendaraan antar jemput yang dilengkapi dengan GPS Tracker akan 

meminta posisi latitude dan longtitude kepada satelit, setelah data diterima oleh 

device maka akan dikirimkan ke database server melalui jaringan GSM provider 

dengan menggunakan akses internet untuk mengirimkan data yang berupa lokasi 

dari kendaraan ke database server. Setelah itu data akan disimpan pada database 

server, jika user ingin melakukan tracking terhadap kendaraan maka user tersebut 

harus memasukkan ID driver untuk mendapatkan data lokasi kendaraan dari 

database server. User dapat menggunakan berbagai jenis device untuk mengakses 

layanan yang berupa http dengan menggunakan koneksi internet.  

3.2.2 Flowchart Sistem    

 Flowchart adalah penggambaran sistem secara grafik berdasarkan 

langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart 



23 

 

memberikan kemudahan kepada analis program untuk memecahkan suatu 

masalah yang terkait dengan program tersebut.   

3.2.2.1 Flowchart User 

1. Flowchart menu daftar  

 

Gambar 3.2 Flowchart menu daftar  

Flowchart pada gambar 3.2 menjelaskan proses bagaimana user akan 

melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengisi data diri yang selanjutnya 

akan divalidasi apakah sesuai atau tidak, jika tidak sesuai maka user harus 

mengisi data dengan benar setelah itu jika sesuai akan tampil pemberitahuan 

bahwa user berhasil melakukan pendaftaran.  

2. Flowchart menu login 

 

Gambar 3.3 Flowchart menu login 
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Flowchart pada gambar 3.3 menjelaskan proses bagaimana user yang telah 

melakukan pendaftaran harus melakukan login terlebih dahulu agar dapat 

menggunakan fitur yang lain. User mengisi data berupa ID dan password untuk 

melakukan login jika data sesuai maka user dapat melajutkan ke tahap berikutnya, 

jika tidak user diminta mengisi data dengan benar agar dapat melakukan tahap 

login.  

3. Flowchart menu Map  

 

Gambar 3.4 Flowchart menu Map 

Flowchart pada gambar 3.4 menjelaskan bahwa user dapat menggunakan 

fitur menampilkan map agar dapat melakukan tracking terhadap posisi mobil 

antar jemput dengan cara memilih map.  

4. Flowchart menu mobil  

 

Gambar 3.5 Flowchart menu mobil 



25 

 

Flowchart pada gambar 3.5 menjelaskan bahwa user dapat menggunakan 

fitur menu mobil yang digunakan untuk melihat daftar mobil antar jemput siswa 

yang tersedia dengan menunjukkan keterangan-keterangan yang detail, seperti 

menampilkan jenis mobil, nomor polisi mobil, warna cat mobil, dan keterangan 

lainnya yang ada pada fitur menu mobil yang disediakan dengan tujuan user dapat 

mengetahui keterangan-keterangan lengkap pada mobil antar jemput. User juga 

dapat melakukan pencarian spesifik terhadap mobil antar jemput tertentu yang 

hanya ingin dilihat keterangannya dengan cara memasukkan kata kunci pada 

kolom pencarian yang berfungsi jika user memasukkan kata kunci tertentu maka 

sistem hanya akan menampilkan detail mobil apa yang telah  dimasukkan oleh 

user.  

5. Flowchart menu profil  

 

 Gambar 3.6 Flowchart menu profil   

Flowchart pada gambar 3.6 menjelaskan bahwa user dapat melakukan 

perubahan data diri user pada form edit data profil jika user ingin melakukan 

perubahan seperti alamat, nomer telepon, ID kendaraan, dan password. Setelah 

semua data yang diingikan telah dirubah, selanjutnya user dapat menyimpan 

perubahan-perubahan  data tersebut dengan cara memilih tombol simpan yang 

terletak pada bagian bawah form edit profil. 
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        Gambar 3.7 Flowchart User   

User melakukan daftar terlebih dahulu agar dapat melakukan login. User 

yang telah berhasil login dapat menggunakan fitur-fitur seperti menampilkan map 

yang berfungsi untuk melihat dimana posisi mobil antar jemput berada, fitur 

mobil yang berfungsi untuk melihat detail dari mobil antar jemput seperti ID 

mobil, jenis mobil, keterangan warna cat mobil, dan nomer polisi mobil, fitur 
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profil yang berfungsi jika user ingin melakukan perubahan data user seperti 

nomer HP, alamat, password dan logout.  

3.2.2.2 Flowchart Admin  

 

    Gambar 3.8 Flowchart Admin  

Pada gambar 3.8 admin dapat melakukan perubahan data seperti edit data 

mobil, admin dapat menambahkan, merubah, atau menghapus data pada database 

mobil. Begitupula dengan database member, selanjutnya admin juga dapat 

menambahkan informasi mengenai admin pada profil admin dengan cara mengisi 
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data pada form profil dan menyimpan data yang telah diperbaharui tersebut 

dengan memilih tombol simpan.  

3.2.2.3 Flowchart Aplikasi GPS Tracking 

  

     Gambar 3.9 Flowchart  Aplikasi GPS Tracking  

Flowchart pada gambar 3.9 menjelaskan tentang bagaimana aplikasi GPS 

Tracking berjalan, pada saat aplikasi dimulai aplikasi terlebih dahulu melakukan 

pengecekan koneksi ke server, jika koneksi telah berhasil selanjutnya aplikasi 

akan menampilkan posisi latitude dan longtitude yang akan ditampilkan pada 

layar interface. Posisi yang telah diterima oleh aplikasi tersebut akan dikirimkan 

menuju web server untuk disimpan datanya yang berupa latitude dan longtitude 

dari posisi kendaraan antar jemput tersebut.   

3.2.3 Data Flow Diagram Sistem     

 Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan seorang profesional sistem untuk menggambarkan setiap tahap 

alur sistem berjalan sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan 

satu dengan yang lainnya menggunakan alur data, baik secara manual maupun 

komputerisasi. DFD sering digunakan oleh para perancang sistem untuk membuat 

sebuah sisitem yang baik dimana nantinya DFD diberikan kepada programmer 

untuk melakukan proses coding. DFD sering juga disebut dengan istilah Bubble 

chart, Bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi.  
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1. Diagram Konteks  

 

 

       Gambar 3.10 Diagram Konteks    

Dari diagram konteks pada gambar 3.10 dapat dijelaskan bahwa entitas 

terluar utama dari web antar jemput siswa berupa user dan admin. User dapat 

melakukan login jika user sudah melakukan registrasi terlebih dahulu. Dengan 

menggunakan fitur tracking yang ada pada web antar jemput siswa,  user dapat 

melakukan tracking pada posisi mobil antar jemput yang kemudian sistem 

memberikan respon dengan menampilkan map yang berisi marker yang berfungsi 

untuk menandakan posisi dari mobil antar jemput yang digunakan oleh pengguna 

antar jemput untuk melihat posisi dari keberadaan mobil yang di-tracking 

tersebut. Sedangkan entitas terluar seperti admin hanya melakukan manajemen 

data yang ada pada database server seperti menambahkan atau menghapus data 

mobil, data sekolah, dan data member. Mobil antar jemput yang telah include 

dengan  GPS Tracking hanya akan  mengirimkan posisi yang berupa latitude dan 

longtitude yang diterima dari satelit dan mengirimkannya ke database server 

untuk selanjutnya diolah oleh sistem web antar jemput dan ditampilkan kepada 

user dalam bentuk map yang berisi marker dengan tujuan menandakan lokasi 

kendaraan antar jemput.  
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2. Data Flow Diagram Level 1  

 

 

 Gambar 3.11 Data Flow Diagram Level 1   

Pada data flow diagram level 1 ada lima proses yang dapat dilakukan oleh 

user, pada proses nomer 1 user diharuskan melakukan pendaftaran terlebih dahulu 

dengan memasukkan data user. Setelah itu proses 1 melakukan insert data pada 

datastore member, user akan mendapatkan notifikasi berupa user id dan 

password. Pada proses 2 user diminta untuk memasukkan user id dan password 

untuk mengecek pada datastore member apakah member telah terdaftar atau tidak. 

Jika data sesuai maka user dapat melajutkan pada proses 3, mobil antar jemput 

yang telah terpasang aplikasi tracking mengirimkan data berupa latitude dan 

longtitude secara realtime melalui koneksi paket data dan dikirimkan menuju 

datastore tracking. Setelah itu proses 3 akan menampilkan posisi mobil kepada 

user dengan menggunakan peta dari google map.  
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Pada proses nomer 4 user dapat melihat daftar dan detail pada setiap mobil 

dengan mengecek pada datastore mobil apakah mobil yang dicari ada atau tidak, 

jika ada maka proses nomer 4 akan menampilkannya kepada user. User juga dapat 

melakukan perubahan data profil user pada proses nomer 5 dan menyimpannya 

pada datastore member. Sedangkan pada proses nomer 6 adalah proses pada 

aplikasi GPS Tracking yang melakukan request posisi pada satelit, jika posisi 

telah diterima oleh aplikasi maka data latitude dan longtitude akan dikirimkan 

pada web server.  

3.3 Perancangan Basis Data  

 Perancangan basis data atau database merupakan kumpulan dari data yang 

saling berhubungan satu dengan lainnya. Basis data merupakan salah satu 

komponen yang penting didalam sebuah sistem informasi, karena berfungsi 

sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya. Perancangan basis data 

bertujuan untuk menentukan data-data yang dibutuhkan dalam sistem, sehingga 

informasi yang dihasilkan dapat terpenuhi dengan baik.  

3.3.1 Desain Tabel 

 Desain tabel adalah bagian penting dari sebuah database relasional. 

Sebuah desain yang baik diperlukan saat pembuatan basis data atau  database 

untuk memudahkan perancang data ketika terjadi kesalahan alur data untuk segera 

diperbaiki. Tabel data berikut sebagaimana desain yang sesuai dengan macam-

macam atribut yang telah ditentukan dalam pembuatan sebuah database.  

    Tabel 3.4 Tabel Database Admin 

Atribut Tipe Data Ukuran Indeks 

User_ID Char 20 Primary key 

Nama Char 50 - 

No_HP Char 15 - 

Alamat Text - - 

Email Char 30 - 

Password Char 32 - 
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Table 3.5 Tabel Database Member  

Atribut Tipe Data Ukuran Indeks 

ID_member  Char  6  Primary key  

Password  Char 100 - 

Nama  Char  50 - 

Alamat Text - - 

No_HP Char 15 - 

Email  Char 50 - 

Longtitude  Char 10 - 

Latitude  Char  10 - 

ID_mobil  Char  5 - 

ID_sekolah Int 11 - 

Nama_anak Char 100 - 

Kelas Char 20 - 

Keterangan Text - - 

 

      Tabel 3.6 Tabel Database Mobil  

Atribut Tipe Data Ukuran Indeks 

ID_mobil  Char  5  Primary key  

No_polisi  Char 12 - 

Jenis_mobil  Char  20 - 

Keterangan  text -  - 

Latitude  Char 10 - 

Longtitude Char 10 - 

Session_key Char 100 - 

Tanggal Date - - 

Waktu Time - - 
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               Table 3.7 Tabel Database Tracking   

Atribut Tipe Data Ukuran Indeks 

ID_tracking   Int   11  Primary key  

ID_mobil  Char 5 - 

Tanggal   Date  - - 

Waktu   Time  -  - 

Latitude  Char 10 - 

Longtitude Char 10 - 

 

                                     Tabel 3.8 Tabel Sekolah 

Atribut 
Tipe 

Data 
Ukuran Indeks 

ID_sekolah  Char  5  Primary key  

Nama_sekolah  Char 12 - 

Alamat_sekolah  Char  20 - 

Keterangan  text -  - 

Latitude  Char 10 - 

Longtitude Char 10 - 

 

3.4 User Interface  

 User interface atau antarmuka adalah cara dimana pengguna dapat 

berinterkasi dengan sebuah aplikasi perangkat lunak atau perangkat keras. Sebuah 

antarmuka pengguna yang baik dapat memberikan pengalaman “user-friendly” 

yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dengan perangkat lunak 

atau perangkat keras dengan cara alami dan intuitif. Pada perancangan antarmuka 

(interface) ini berguna untuk membentuk sebuah tampilan atau interface yang 

dapat memudahkan sistem atau aplikasi berinteraksi dengan pengguna.  
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3.4.1 Desain Tampilan Utama  

  

  Gambar 3.12 Tampilan Utama  

 Pada gambar 3.12 yang menampilkan desain tampilan utama, terdapat 

beberapa form yang digunakan untuk fitur login seperti  user ID, password, dan 

captcha yang harus diisi oleh user agar dapat masuk atau login pada aplikasi.  

3.4.2 Desain Tampilan Halaman Daftar  

  

 Gambar 3.13 Halaman Daftar  

Pada gambar 3.13 dimana terdapat halaman daftar, User harus mengisi 

data pada halaman daftar seperti nama, alamat, email, ID mobil, dan password 

untuk mendaftarkan user  pada sistem. Jika user telah terdaftar maka sistem akan 

merespon dengan memberikan sebuah user ID yang nantinya akan digunakan 

untuk melakukan login.  
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3.4.3 Desain Tampilan Halaman Menu  

  

 Gambar 3.14 Halaman Menu  

 Pada gambar 3.14 yang menunjukkan halaman menu terdapat beberapa 

sub-sub menu yang tersedia yang memiliki fungsi berbeda seperti fungsi untuk 

menampilkan map, menampilkan daftar mobil, dan fungsi untuk edit profil.   

3.4.4 Desain Tampilan Halaman Map Tracking  

  

 Gambar 3.15 Halaman Map Tracking  

 Pada gambar 3.15 yaitu halaman map, user akan dapat mengetahui atau 

melihat posisi dimana mobil antar jemput berada dengan bantuan Google Maps.  

User juga dapat melihat pengguna-pengguna jasa antar jemput lainnya yang 

menggunakan jasa antar jemput yang ditandai oleh sebuah marker yang berisi 

informasi seperti nama dan alamat pada map.   



36 

 

3.4.5 Desain Tampilan Halaman Mobil  

  

 Gambar 3.16 Halaman Mobil  

 Pada gambar 3.16 yaitu  halaman mobil, user dapat melihat keterangan 

lengkap yang ada pada mobil antar jemput seperti nomer polisi mobil, jenis mobil, 

ID mobil, foto mobil, dan keterangan lainnya.  

3.4.6 Desain Tampilan Halaman Profil  

  

  Gambar 3.17 Halaman Profil  

  Pada gambar 3.17 yang menunjukkan halaman profil, user dapat merubah  

data-data mengenai informasi user yang ada pada form profil seperti nama, email, 

alamat, ID mobil, dan password. Jika data telah dirubah selanjutnya user dapat 

memilih tombol simpan. 
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3.4.7 Desain Tampilan Halaman Admin 

  

 Gambar 3.18 Halaman Login Admin  

 Admin yang akan mengelola data harus melakukan login terlebih dahulu 

dengan mengisikan ID admin, password, dan memasukkan captcha yang ada pada 

halaman login admin untuk selanjutnya dapat memanajemen data yang ada pada 

database server.  

3.4.8 Desain Tampilan Halaman Menu Admin 

  

 Gambar 3.19 Halaman Menu Admin  

 Pada halaman menu admin terdapat beberapa pilihan seperti „mobil‟ yang 

berfungsi untuk merubah data mobil, „member‟ yang berfungsi merubah data 

member dan tombol logout.  
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3.4.9 Desain Tampilan Halaman Edit Mobil 

  

 Gambar 3.20 Halaman Edit Mobil  

 Pada gambar 3.20 yaitu halaman mobil admin, terdapat beberapa fungsi 

yang bisa digunakan seperti fitur „tambah‟ yang berfungsi untuk menambahkan 

data-data mobil baru yang belum terdaftar.   

3.4.10 Desain Tampilan Halaman Edit Member 

   

 Gambar 3.21 Halaman Edit Member  

 Pada gambar 3.21 yaitu halaman edit member terdapat beberapa fungsi 

seperti fitur penyarian yang berfungsi untuk menemukan member tertentu. Fungsi 

„ubah‟ yang digunakan untuk merubah data member, dan „hapus‟ yang berfungsi 

untuk  menghapus data member dari list member.   
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3.4.11 Desain Tampilan Aplikasi GPS Tracking 

  

 Gambar 3.22 Desain Tampilan Aplikasi GPS Tracking  

 Pada gambar 3.22 yaitu tampilan aplikasi GPS Tracking terdapat kolom 

latitude dan longtitude yang akan menampilkan posisi dimana mobil berada. Pada 

saat aplikasi dijalankan, aplikasi akan mengecek koneksi server apakah 

tersambung atau tidak, jika koneksi gagal maka akan ada notifikasi bahwa koneksi 

ke server tidak berhasil dilakukan. Jika koneksi berhasil dilakukan maka aplikasi 

akan meminta posisi latitude dan longtitude dengan menggunakan fitur GPS yang 

telah ada pada smartphone untuk mendapatkan posisi latitude dan longtitude. 

Posisi yang telah diterima oleh aplikasi akan dikirim menuju server dengan tautan 

antarjemputsiswa.tk untuk dapat tersambung dengan website antar jemput siswa.  

Adapun fitur pengaturan yang akan diberikan seperti merubah tautan server dan 

ID mobil untuk menyesuaikan dengan data mobil yang ada pada database server.    


