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BAB III  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

  

3.1  Analisa Sistem  

Pada bab ini akan dibahas mengenai perancangan sistem dalam pembuatan 

sistem retribusi kios pasar merjosari berbasis web mulai dari rangkaian kerja hingga 

hasil jadi yang akan difungsikan. Perancangan sistem merupakan bagian yang 

terpenting dari seluruh pembuatan tugas akhir ini. Pada prinsipnya perancangan 

dengan sistematika yang baik akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam 

pembuatan tugas akhir ini. Analisa sistem dilakukan dengan mendeskripsikan , 

kebutuhan perangkat lunak yang meliputi use case dan arsitektur  “Sistem Retribusi 

Kios Pasar Merjosari Berbasi Web”, sedangkan untuk bagian perancangan sistem 

meliputi perancangan diagram UML (Unified Modelling Language) yang terdiri 

dari use casediagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram serta 

perancangan desain antar muka (prototype) (Jogiyanto H. 2005. Analisis dan Desain 

Sistem Informasi. Yogyakarta).  

  

3.2  Analisa Kebutuhan Sistem    

Pada tahap ini akan dilakukan analisa kebutuhan sistem dalam pembuatan 

sistem retribusi kios pasar merjosari berbasis web yaitu dengan menggunakan 

HTML5, bahasa pemrograman php, dan mysql untuk penyimpanan basis data.  

  

3.2.1  Kebutuhan Sistem Fungsional  

Menganalisis  kebutuhan  sistem  merupakan  hal  yang  sangat penting, 

karena kesalahan dalam tahap ini akan menyebabkan kesalahan pada tahap 

selanjutnya. Kebutuhan sistem fungsional adalah mendeskripsikan kemampuan dan 

layanan dari sebuah sistem. Dalam artian suatu sistem memiliki kebutuhan sama 

halnya dengan user, dimana kebutuhan suatu sistem akan mendukung pengguna 

atau user sistem tersebut. Dalam pembuatan suatu aplikasi sangat dibutuhkan 
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analisa mengenai kebutuhan sistem, seperti layanan sistem yang harus disediakan, 

bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu dan bagaimana sistem 

harus berperilaku dalam situasi tertentu. Pada  Tabel  3.1 dan Tabel 3.2, dapat  

dilihat  setiap  fungsi  yang  ada pada  setiap  tampilan  menu  pada  “Sistem Retribusi 

Kios Pasar Merjosari Berbasis Web”.  Proses fungsional yang  nantinya  akan  

berkaitan dengan tampilan desain yang ada pada menu yang telah disediakan dalam 

“Sistem Retribusi Kios Pasar Merjosari Berbasis Web”.  

  

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional User  
No  Aktor  Fungsional  Keterangan  

1  User  Retribusi bulanan  Mengakses  informasi  status 
pembayaran bulanan pada masing 
masing kios.  

Status sewa  Mengakses informasi status sewa per 
tahun  

Denah Kios  Mengakses informasi letak kios dan 
status kios tersebut.  

2  Admin  Data Kios  Mengelola data penyewa kios  

Data Keuangan  Mengelola data pembayaran bulanan 
dan sewa per tahun pada kios.  

Transaksi  Melakukan input data pembayaran 
bulanan pada kios  

Laporan  Melihat laporan dari transaksi  

3  Operator  Transaksi  Melakukan input data pembayaran 
bulanan pada kios  
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3.2.2  Kebutuhan Sistem Non-Fungsional  

Kebutuhan  sistem non-fungsional mendeskripsikan tingkatan kualitas dari 

sistem tersebut. Kebutuhan   non-fungsional  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  

secara  langsung    tidak  berhubungan  dengan    fitur-fitur    yang    ada    dalam    

aplikasi  yang akan dibuat. Sebaliknya  kebutuhan  non-fungsional  memberikan  

batasan  pada kebutuhan fungsional tersebut.  

Tabel 3.2 Kebutuhan Nonfungsional  
No  Non-Fungsional   Keterangan  

1.  Supportability  •  Sistem informasi ini berbentuk sebuah 
website dan bersifat responsive yang 
artinya bisa diakses di semua perangkat 
komputer maupun responsive phone.  

2.  Security  •  Sistem informasi ini bersifat private, 

karena hanya member atau pemilik kios 
yang dapat mengakses.  

3.  Usability  •  User Interface sistem informasi ini 
dibuat sedemikian rupa sehingga website 
ini mudah untuk digunakan.  

4.  Portability  •  Aplikasi ini bersifat online sehingga 

dapat terorganisir antara pihak user 

(penyewa kios) dan pihak admin  

(pegawai pasar).  

  

3.3  Analisis Sistem Retribusi Kios Pasar Merjosari  

Tahapan selanjutnya adalah melakukan perancangan aplikasi yang akan 

dibuat berdasarkan kebutuhan user (user requirement) yang didapatkan pada tahap 

analisa kebutuhan pengguna. Desain sistem pada tugas akhir ini meliputi pemodelan 

sistem yang dibuat, yang terdiri dariuse case, flowchart, activity diagram, sequence 

diagram, dan class diagram.   
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3.3.1  Use Case  

 Use-case diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat dari sudut 

pandang orang yang berada diluar sistem (actor). Diagram ini menunjukkan 

fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem berinteraksi dengan 

dunia luar. Use-case diagram dapat digunakan selama proses analisa untuk 

menangkap requirements atau permintaan terhadap sistem dan untuk memahami 

bagaimana sistem tersebut harus berkerja.  

 

Gambar 3.3.1.1 Use Case Backend Sistem  

 

Gambar 3.3.1.2 Use Case User  

3.3.2  Activity Diagram  

Activity diagram menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat 

Admin 

Manage Data Kios 

Manage Data Keuangan 

Transaksi 

Laporan 
Operator 

  

User 

Retribusi bulanan 

Status sewa 

Denah Kios 

Pengunjung Website 

Pemilik Kios 
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menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Ada 

beberapa activity diagram, untuk lebih jelasnya berikut activity diagram yang telah 

dirancang.  

a) Activity Backend Sistem  

1. Activity Manage Data Kios  

 
Gambar 3.3.2.1 Activity Diagram Manage Data Kios  

Activity Manage Data Kios ini berfungsi untuk mengisi data dari pemilik 

kios. Dimulai dari start, admin login dan memulai untuk mengisi data kios setelah 

itu sistem memberikan notifikasi untuk data yang telah diisi oleh admin.  

  

    
2. Activity Manage Keuangan  

 

    

Login Get halaman  
dashboard 

Konten data  
kios 

Get konten  
data kios 

Kelola data  
kios 

Get data  
kios 

  

  

Log i n Get ha l aman  
dashboard 

Konten data  
keuangan 

Get konten data  
keuangan 

Ke l o l a data keuangan  
k i os 

Get data  
keuangan k i os 
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Gambar 3.3.2.2 Activity Diagram Manage Keuangan  

Activity Manage Keuangan ini berfungsi untuk memanage data keuangan 

dari pemilik kios. Dimulai dari start, admin login dan memulai untuk mengisi data 

keuangan setelah itu sistem memberikan notifikasi untuk data yang telah diisi oleh 

admin.  

3. Activity Transaksi  

 
Gambar 3.3.2.3 Activity Diagram Transaksi  

Activity Transaksi berfungsi untuk update data pembayaran retribusi 

bulanan pada kios. Dimulai dari start, operator login dan memulai untuk mengisi 

data transaksi.  

4. Activity Laporan  

 

  

Login Get halaman  
dashboard 

Konten  
transaksi 

Get konten  
transaksi 

Kelola data  
transaksi 

Get data  
transaksi 

  

  

Login Get halaman  
dashboard 

Konten  
laporan 

Get konten  
laporan 

view data  
retribusi kios 

Get total  
retribusi kios 

View data  
sewa kios 

Get total  
sewa kios 
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Gambar 3.3.2.4 Activity Diagram Laporan  

Activity Laporan berfungsi melihat status pembayaran dan laporan data 

hasil dari transaksi tersebut. Dimulai dari start, admin login lalu melihat laporan 

retribusi dengan mengexport ke dalam exel.  

  

b) Activity Frontend Sistem  

1. Activity Retribusi Bulanan  

 
Gambar 3.3.2.5 Activity Diagram Retribusi Bulanan  

Pada Activity retribusi bulanan alur kerjanya adalah dimulai dari start, 

kemudian user member hanya dapat melakukan pengaksesan story data pembayaran 

retribusi bulanan kios yang mereka tempati.  

  

2. Activity Status Sewa  

   

Login Get halaman  
frontend 

Konten Retribusi  
bulanan 

Get data retribusi  
bulanan 

View status  
retribusi bulanan 
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Gambar 3.3.2.6 Activity Diagram Status Sewa  

Pada Activity retribusi bulanan alur kerjanya adalah dimulai dari 

start, kemudian user member dapat melakukan pengaksesan status sewa dari 

kios mereka.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
3. Activity Denah Kios  

  

Login Get halaman  
frontend 

Konten Sewa  
Kios Get data sewa kios 

View status sewa  
kios 
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Gambar 3.3.2.7 Activity Diagram Denah Kios  

Activity Denah Kios ini dimulai dari start sampai view denah kios yang 

fungsinya untu melihat informasi lokasi dari kios yang di tempati.  

  

3.3.3  Sequence Diagram  

a) Sequence Backend Sistem  

1. Sequence Manage Data Kios  

 
  

Gambar 3.3.3.1 Sequence Diagram Manage Data Kios  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.1 merupakan proses dimana 

admin mengelola data dari pemilik kios.  

  
2. Sequence Manage Keuangan  

  

Login Get ha l aman  
frontend 

Konten  
Denah k i os Get denah k i os 

V i ew denah  
kios 

  

Admin Login Halaman  
Dashboard 

. halaman login () 2 
1 . akses web () 

5 () . menampilkan halaman dashboard 

3 . input data login () 

Manage data  
kios 

4 . Berhasil login () 

6 . CRUD data penyewa kios () 

Database 

() 9 . return data 
8 . sent data () 

7 . cek valid data () 
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Gambar 3.3.3.2 Sequence Diagram Manage Keuangan  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.2 merupakan proses dimana 

melakukan pengolaan data keungan dari data kios.  

  

3. Sequence Transaksi  

 
  

Gambar 3.3.3.3 Sequence Diagram Transaksi  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.3 merupakan proses dimana 

operator melakukan input data transaksi pembayarab retribusi bulanan dari 

masingmasing kios.  

  

  

4. Sequence Laporan  

Admin Login Halaman  
Dashboard 

2 () . halaman login 
1 . akses web () 

. menampilkan halaman dashboard 5 () 

() . input data login 3 

Manage  
Keuangan 

4 . Berhasil login () 

6 . Update data retribusi bulanan () 

Database 

8 . menampilkan notifikasi berhasil update () 
7 . sent data () 

() 9 . Update data sewa kios 
10 . sent data () 

11 . menampilkan notifikasi berhasil update () 

O per a tor Login Halaman  
D ashboard 

() 2 . halaman login 
1 . akses web () 

5 . menampilkan halaman dashboard () 

3 . input data login () 

Transaksi 

4 . Berhasil login () 

6 . update retribusi bulanan () 

Database 

() 8 . menampilkan notifikasi berhasil update 
7 . sent data () 
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Gambar 3.3.3.4 Sequence Diagram Laporan  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.4 merupakan proses dimana 

admin melihat rekap data keungan dari masing-masing kios.  

  

b) Sequence Frontend Sistem  

1. Sequence Retribusi bulanan  

 
  

Gambar 3.3.3.5 Sequence Diagram Retribusi Bulanan  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.5 merupakan proses dimana user 

member melihat status retribusi bulanan yang telah dilakukan dengan operator.  

  

2. Sequence Sewa Kios  

Admin Login Halaman  
Dashboard 

2 () . halaman login 
1 . akses web () 

. menampilkan halaman dashboard 5 () 

() . input data login 3 

Laporan 

4 . Berhasil login () 

6 . view data retribusi bulanan () 

Database 

8 . menampilkan total data retribusi bulanan () 
7 . get total data retribusi () 

6 . view data sewa kios () 
7 . get total data sewa kios () 

8 . menampilkan total data retribusi bulanan () 

User  
member 

Halaman  
Utama Login 

() 2 . tampil halaman 
1 . akses web () 

Retribusi  
bulanan Database 

3 . login  () 
4 . tampil halaman login () 

5 . input data login () 
6 . view retribusi bulanan () 

7 . get data retribusi () 
8 . tampil status retribusi bulanan () 
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Gambar 3.3.3.6 Sequence Diagram Sewa Kios  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.6 merupakan proses dimana user 

member melihat status sewa dan masa aktif dari kios yang ditempati.  

  

3. Sequence Denah Kios  

 
  

Gambar 3.3.3.7 Sequence Diagram Denah Kios  

Diagram yang ditunjukkan di gambar 3.3.3.7 merupakan proses dimana user 

member melihat denah lokasi tempat dari kios yang disewa dan ditempati  

  

  

3.3.4 Class Diagram  

Class diagram digunakan untuk menampilkan kelas-kelas dan paket-paket 

di dalam sistem. Class diagram memberikan gambaran sistem secara statis dan 

User  
member 

Halaman  
Utama Login 

() 2 . tampil halaman 
1 . akses web () 

Sewa Kios Database 

3 () . login  
. tampil halaman login 4 () 

5 . input data login () 
6 . view sewa kios () 

7 . get data sewa kios () 
8 . tampil status sewa kios () 

Us e r  
m e mber 

Halaman  
Utama 

() . tampil halaman 2 
() . akses web 1 

Denah kios Database 

3 . akses denah kios () 

() 5 . tampil denah kios 
. get data () 4 
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relasi. Beberapa diagram akan menampilkan subset dari kelas-kelas dan relasinya. 

Dapat dibuat beberapa diagram sesuai dengan yang diinginkan untuk mendapatkan 

gambaran lengkap terhadap sistem yang dibangun.  

Class diagram membantu pengembang mendapatkan struktur sistem 

sebelum kode ditulis, dan membantu untuk memastikan bahwa sistem adalah desain 

terbaik.  

  

 
Gambar 3.3.4.1 Class Diagram  

3.3.5 Proses Bisnis Sistem 

  
Gambar 3.3.5.1 Proses Bisnis Sistem  

 Proses bisnis system gambar 3.3.5.1 adalah alur dari suatu kumpulan aktivitas dari 

sitem di atas untuk menghasilkan data dari pembayaran retribusi  

Kios 
id + 

+ firstname 
lastname + 
email + 
phone + 
address + 
password + 

() register + 
login + () 

User 
id + 

+ email 
password + 

+ verivikasiLogin () 

Transaksi 
id_transaksi + 

+ id_kios 
tahun + 
bulan + 
bayar + 

+ getStatusSewa () 
+ getStatusRetribusi () 

Admin 
+ id 

firstname + 
lastname + 
username + 

+ email 
password + 

+ createTransaksi () 
+ updateLaporan () 

Laporan 
+ id_laporan 
+ laporan_tahun 
+ laporan_bulan 
+ memberName 
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3.3.6 Desain Database  

Database adalah sekumpulan data yang terdiri dari suatu tabel yang 

saling berhubungan. Fungsi dari suatu database adalah untuk menampung 

beberapa table dan query yang digunakan sebagai sumber pengolahan data. 

Untuk membuat dan mengakses database dapat mempergunakan beberapa 

cara, tetapi untuk rancang dalam aplikasi ini menggunakan database mysql 

karena dapat membuat tampilan database sesuai dengan keinginan 

perancang.  

  

  

  

  

  

a. Sturcture Tabel User  

  
Gambar 3.3.6.1 Sturcture Tabel User  

b. Sturcture Tabel User Member  

  
Gambar 3.3.6.2 Sturcture Tabel User Member  

c. Sturcture Tabel Sewa Tahunan  
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Gambar 3.3.6.3 Sturcture Tabel Sewa Tahunan  

d. Sturcture Tabel Retribusi Bulanan  

  
Gambar 3.3.6.4 Sturcture Tabel Retribusi Bulanan  

  

    
e. Sturcture Tabel Denah map  

  
Gambar 3.3.6.5 Sturcture Tabel Denah Map  
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3.3.7 Desain Interface  

Desain interface dirancang dengan tujuan mempermudah user 

menggunakan dan mengoperasikannya. Interface aplikasi secara umum 

dapat diilihat pada gambar berikut:   

  

Gambar 3.3.7.1 Tampilan home  

  
Gambar 3.3.7.2 Tampilan Menu Login Admin dan Operator   
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Gambar 3.3.7.3 Tampilan Dashboard Admin   

  

  
Gambar 3.3.7.4 Tampilan Dashboard Operator   

  

  
Gambar 3.3.7.5 Tampilan Login User   
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Gambar 3.3.7.6 Tampilan Dashboard Member   

  

  
Gambar 3.3.7.7 Tampilan Map Pasar   

  

  

  

  

    


