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BAB III 

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang analisa sistem serta perancangannya. Analisa 

yang akan dibahas adalah (1) perencanaan sistem, (2) analisa sistem dan (3) 

desain atau perancangan sistem. Pada bagian analisis sistem akan digambarkan 

dengan beberapa diagram, antara lain : use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram dan class diagram. Sedangkan pada desain atau perencanaan 

sistem akan digambarkan dengan beberapa desain, antara lain : arsitektur, desain 

basis data dan design interface. 

Pada analisa kebutuhan sistem, mahasiswa dan dosen wali sangat membutuhkan 

sistem perwalian dan monitoring ini, dikarenakan :  

1. Mahasiswa kesulitan dalam menemui dosen wali saat ingin konsultasi 

mengenai kartu rencana studi (KRS). 

2. Sibuknya dosen wali dalam melakukan perwalian terhadap mahasiswa, 

dikarenakan  dosen wali juga mempunyai tanggung jawab terhadap 

akademik dan kepentingan lain, sehingga dosen wali tersebut tidak dapat 

ditemui oleh mahasiswa. 

3.1 Perencanaan Sistem (system planning) 

Pada proses perencanaan sistem ini, penulis mempersiapkan langkah-

langkah dalam melakukan suatu permasalahan terhadap sistem yang akan 

dikembangkan. Berikut langkah-langkah yang dipersiapkan oleh penulis : 

a. Kondisi saat ini (existing) 

Sistem yang sudah dibangun merupakan sistem informasi perwalian 

untuk mempermudah mahasiswa dalam melakukan program kartu 

rencana studi (KRS), karena kebanyakan mahasiswa mengalami 

permasalahan dalam melakukan rencana studi. 

b. Sistem yang akan dikembangkan 

Pada tahap ini penulis melakukan pengembangan terhadap sistem yang 

sudah ada dengan melakukan analisa berupa interview terhadap 

aktor/pengguna aplikasi yang akan di kembangkan. Berikut hasil 
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wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu dosen jurusan 

teknik informatika : 

Tabel 3.1 hasil wawancaran kebutuhan fungsional sistem 

No Aktor Kebutuhan Sistem Deskripsi 

1.  Dosen  

Riwayat studi 

Dosen wali dapat menihat 
riwayat studi mahasiswa untuk 
dilakukan sebuah perbandingan 
dengan hasil program kartu 
rencana studi (KRS). 

 Informasi PKN dan 
KKN mahasiwa 

Dosen wali dapat melihat 
mahasiswa tersebut sudah 
melaksanakan PKN dan KKN 
atau belum, karena jika 
mahasiswa sudah 
melaksanakan PKN dan KKN 
tapi belum memprogram, maka 
dosen wali dapat menyarankan 
untuk memprogram PKN dan 
KKN. 

Informasi  

Dosen wali dapat melihat 
informasi yang diberikan 
admin mengenai informasi 
jurusan maupun akademik. 

 Chat 

Dosen wali dapat melakukan 
komunikasi 2 arah dengan 
menggunakan chat, agar dapat 
memberikan saran terhadap 
mahasiswa. 

 

3.2 Analisa Sistem 

Tahap analisa sistem merupakan tahapan untuk melakukan analisa konsep 

alur kerja sistem, kebutuhan input/output data sistem, menganalisa kebutuhan 

fungsional sistem serta menerapkan teori yang didapat. Konsep yang telah 

terkumpul akan didesain menggunakan starUML desain, meliputi : use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 

3.2.1 Analisa Existing (Kondisi Saat Ini) 

3.2.1.1 Kebutuhan Fungsional 
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Sistem informasi perwalian dan monitoring memiliki 3 user, yaitu : admin, 

dosen dan mahasiswa. Berikut keterangan dari ketiga user tersebut akan di 

jelaskan pada usecase diagram dan usecase dibawah ini : 

 

Gambar 3.1 usecase diagram perwalian dan monitoring yang sudah ada  

Tabel 3.2 perwalian dan monitoring yang sudah ada 

No Aktor Usecase Deskripsi 

1 Admin 

Kelola data 

mahasiswa 

Berisi data mahasiswa dengan konten 

create, update, delete. 

Kelola data 

kurikulum 

Berisi daftar kurikulum dengan konten 

create, update, delete.   

Kelola data dosen 
Berisi daftar dosen dengan konten 

create, update, delete. 

Kelola data nilai  
Form untuk create, update, delete 

pada nilai. 

2 Dosen 

Sms reminder 
Mengirim pesan terhadap mahasiswa 

perwaliannya sebagai reminder. 

Approvement  

Dosen akan melakukan persetujuan 

apabila perwalian sudah benar dan 

tepat. 
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Edit profil desen Dosen dapat melakukan edit profil. 

Monitoring 
Dosen dapat melihat perkembangan IP 

mahasiswa sebagai monitoring dosen. 

3 Mahasiswa 

 Perwalian  

Mahasiswa menginput matakuliah 

yang akan diambil di sementer 

berikutnya. 

Edit profil 

mahasiwa 

Mahasiswa dapat melakukan edit 

profil. 

View panduan 

kurikulum  

Mahasiswa melihat panduan 

kurikulum untuk acuan matakuliah di 

semester selanjutnya. 

 

3.2.2 Sistem yang akan dikembangkan 

3.2.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Berikut kebutuhan fungsional terhadap sistem informasi perwalian akan 

digambarkan pada usecase diagram dan usecase dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 usecase diagram pengembangan perwalian dan monitoring 
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Tabel 3.3 sistem perwalian sistem yang akan dikembangkan 

No Aktor Usecase Deskripsi 

 1 Admin 

Membentuk 

perwalian  

Memposisikan dosen wali 

terhadap kelas-kelas tertentu, 

agar dosen dan mahasiswa dapat 

melakukan sebuah perwalian.  

Status Mahasiswa 

Admin dapat melihat status 

mahasiswa, apakah mahasiswa 

tersebut sudah lulus atau belum. 

Informasi jurusan 

Admin dapat mengirimkan 

informasi mengenai informasi 

jurusan maupun akademik. 

Info KRS 

menggunakan (GCM) 

Admin dapat mengirimkan 

informasi mengenai info 

pelaksanaan program kartu 

rencana studi (KRS). 

2  Dosen 

Status Mahasiswa 

Dosen wali dapat melihat status 

mahasiswa, apakah mahasiswa 

tersebut sudah lulus atau belum. 

Riwayat Studi  

Dosen wali dapat melihat 

riwayat studi mahasiswa, agar 

dosen wali dapat memberikan 

masukan dalam melakukan 

rencana studi.  

Informasi PKN dan 

KKN mahasiswa 

Dosen wali dapat melihat 

mahasiswa tersebut sudah 

melaksanakan PKN dan KKN 

atau belum. 

Informasi jurusan  

Dosen wali dapat melihat 

informasi yang diberikan admin 

mengenai informasi jurusan 

maupun akademik.  
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Chat  

Dosen wali dapat melakukan 

komunikasi 2 arah kepada 

mahasiswa.  

3  Mahasiswa 

Info KRS 

menggunakan (GCM) 

Mahasiswa dapat menerima 

informasi dari admin mengenai 

info pelaksanaan program kartu 

rencana studi (KRS) dengan 

menerima notifikasi di 

smartphone mahasiswa. 

Informasi PKN dan 

KKN. 

Mahasiswa yang sudah 

melaksanakan PKN dan KKN, 

akan tetapi belum memprogram 

sajian matakuliah. Maka 

mahasiswa tersebut dapat men-

checklist PKN dan KKN, agar 

dosen wali dapat mengetahui 

bahwa mahasiswa tersebut telah 

melaksanakan PKN dan KKN.  

Chat 

Mahasiswa dapat melakukan 

komunikasi 2 arah kepada dosen 

wali.  

 

3.2.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan non–fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang 

ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, 

standarisasi dll. Kebutuhan non-fungsional ini membantu proses jalannya sistem, 

antara lain : 

1. Dibutuhkan kecepatan internet yang stabil 

2. Dibutuhkan keamanan terhadap data 

3. Dibutuhkan sistem perangkat keras (Hardware) untuk membantu 

jalannya sistem, seperti : 

a. Harddisk   : TOSHIBA 500GB 
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b. Memory (RAM)  : Samsung DDR3 2GB 

c. Monitor   : 14 Inch 

d. Lain-lain   : Mouse, Keyboard dan intranet 

4. Dibutuhkan sistem perangkat lunak (Software) untuk pembuatan 

sistem, seperti:  

a. Aplikasi  : Xampp 5.6.3 

b. Sistem operasi : Windows 7 

c. Aplikasi web  : Google Chrome 

3.2.2.3 Activity Diagram 

Dalam activity diagram menjelaskan bagaimana alur kerja antara admin, 

dosen dan mahasiswa. Selain itu akan dijelaskan juga apa yang terjadi didalam 

alur tersebut 

3.2.2.3.1 Activity Diagram Admin 

1. Menu login admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses login adalah proses dengan tujuan untuk admin dapat masuk ke 

sistem perwalian agar admin dapat mengelola data dosen, mahasiswa dan 

kurikulum. Selain itu admin juga dapat membentuk sebuah perwalian, 

agar dosen dan mahasiswa dapat melakukan perwalian. 

 

Gambar 3.3 Activity diagram login admin 



25 
 

2. Managemen dosen oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses managemen dosen digunakan untuk menambah dan mengubah 

data dosen wali.  

3. Managemen mahasiswa oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses managemen mahasiswa digunakan untuk menambah data 

mahasiswa. ketika terdapat mahasiswa baru admin dapat menambahkan 

Gambar 3.4 Activity diagram manage dosen oleh admin 

Gambar 3.5 Activity diagram managemen data  mahasiswa oleh admin 
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data dan dapat membentuk perwalian agar mahasiswa dapat konsultasi 

seputar permasalahan akademik kepada dosen wali.  

4. View status mahasiswa 

 
Gambar 3.6 Status Mahasiswa 

Proses view status mahasiswa bertujuan untuk melihat status pada 

mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut sudah lulus atau belum. 

5. Managemen kurikulum mata kuliah oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.7 Activity diagram managemen kurikulum mata kuliah oleh admin 
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Proses managemen kurikulum mata kuliah yaitu proses penambahan, 

pengubahan dan penghapusan data kurikulum.  

6. Membentuk perwalian 

 

 

 

 

 

 

 

Proses pembentuk perwalian ini bertujuan untuk membentuk sebuah 

perwalian antara mahasiswa dan dosen, agar mahasiswa yang di didiknya 

dapat mananyakan mengenai permasalahan yang berada pada akademik. 

3.2.2.3.2 Activity Diagram Dosen 

1. Menu login dosen wali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Activity diagram membentuk perwalian oleh admin 

Gambar 3.9 Activity diagram login dosen 
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Login dosen wali bertujuan untuk masuk ke sistem perwalian agar 

dosen dapat melakukan perwalian dan monitoring kepada mahasiswa 

didiknya. 

2. Edit profil dosen 

 

 

 

 

 

 

 

   

Edit profil dosen bertujuan untuk memperbarui data dosen, agar 

mahasiswa yang di didiknya dapat mengetahui informasi dosen berupa 

title, email, dll.  

3. Approvmen Rencana studi oleh dosen wali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Activity diagram edit profil dosen 

Gambar 3.11 Activity diagram approvement rencana studi oleh dosen wali 
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Proses ini bertujuan untuk menyetujui hasil rencana studi mahasiswa 

yang sedang menempuh perkuliahan. 

4. View status mahasiswa 

 
Gambar 3.12 View status mahasiswa 

Proses view status mahasiswa bertujuan untuk melihat status pada 

mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut sudah lulus atau belum. 

5. View riwayat studi mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 Proses ini bertujuan untuk memantau mahasiswa untuk diberikan 

pengarahan mengenai sajian mata kuliah tambahan yang akan di ambil 

oleh mahasiswa. 

 

Gambar 3.13 Activity diagram view riwayat studi mahasiswa 
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6. View panduan kurikulum 

 

 

 

 

 

 

Proses panduan kurikulum ini bertujuan untuk pengcekan kurikulum 

mata kuliah, agar pada saat mahasiswa mengalami kendala saat ingin 

mengetahui mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, dosen wali dapat 

memberi informasi dengan melakukan pengecekan pada panduan 

kurikulum mata kuliah. 

3.2.2.3.3 Activity Diagram Mahasiswa 

1. Menu login mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ini bertujuan untuk login mahasiswa, agar sistem tersebut dapat 

mengenali identitas mahasiswa yang melakukan login. Sistem tersebut 

Gambar 3.14 Activity diagram edit password  dosen 

Gambar 3.15 Activity Diagram login mahasiswa 
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mengenali mahasiswa yang login dari username dan password yang di 

input-kan oleh mahasiswa. 

2. Edit profil mahasiswa  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Proses ini bertujuan untuk dosen agar dapat melihat secara detail 

profil mahasiswa. 

3. View profil dosen 

 

 

 

 

 

 

 

Proses ini bertujuan untuk mahasiswa agar dapat melihat profil dosen 

lebih detail. 

Gambar 3.16 Activity diagram edit profil mahasiswa 

Gambar 3.17 Activity diagram view profil dosen 



32 
 

4. Rencana studi mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses rencana studi ini bertujuan untuk mahasiswa yang ingin 

merencanakan program sajian mata kuliah. 

5. View data kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

View data kurikulum bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam 

menyusun perencanaan program mata kuliah pada semester yang akan 

ditempuh. 

 

 

Gambar 3.18 Activity diagram rencana studi mahasiswa 

Gambar 3.19 Activity diagram view data kurikulum 
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6. Ganti password 

 

 

 

 

 

 

Edit password bertujuan untuk mengubah password ketika mahasiswa 

akan login pada sistem. Pada edit password ini mahasiswa dapat 

menggunakan karakter, angka dan simbol. 

3.2.2.4 Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan hubungan 

antar objek dan mengindikasi komunikasi objek-objek tersebut serta 

menggambarkan pertukaran pesan antar objek. 

3.2.2.4.1 Sequence Diagram Admin 

1. Menu login 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.20 Activity diagram edit password mahasiswa 

Gambar 3.21 Sequence diagram login admin 
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Pada gambar diatas menjelaskan bahwa admin melakukan login, 

dimana proses tersebut terdiri dari :  

a. Admin membuka sistem perwalian. 

b. Admin memasukkan username dan password. 

c. Control read mengirimkan hasil inputan username dan password 

admin ke database. 

d. Database melakukan pencocokan data yang di inputkan dengan 

data yang tersimpan di database. 

e. Setelah selesai di validasi, maka sistem akan menuju ke halaman 

dashboard. 

2. Create data dosen oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang menambahkan 

data dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kelola data dosen. 

b. Admin menginputkan  data dosen. 

c. Data yang ditambahkan dikirim ke database dosen. 

d. Pada saat proses pengiriman data, sistem melakukan validasi 

terlebih dahulu. 

e. Setelah data yang dikirim benar, maka sistem akan memberikan 

informasi bahwa data berhasi ditambah. 

Gambar 3.22 Sequence diagram create data dosen oleh admin 
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3. Update data dosen oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

data dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Dosen memilih menu kelola data dosen. 

b. Admin memilih data yang akan di update dan memproses update 

data dosen. 

c. Setelah proses update selesai, data akan dikirim ke database dosen 

dan akan melakukan perubahan data terhadap data sebelumnya. 

d. Setelah proses penyimpanan selesai, maka database akan 

mengirimkan hasil update data tersebut ke sistem. 

4. Delete data dosen oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23 Sequence diagram update data dosen oleh admin 

Gambar 3.24 Sequence diagram delete data dosen oleh admin 
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Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan delete 

data dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kelola data dosen. 

b. Admin memilih data dosen yang akan dihapus. 

c. Sistem melakukan penghapusan data terhadap data dosen. 

d. Setelah penghapusan data selesai, maka database akan 

mengirimkan data tersebut ke sistem. 

5. Create data mahasiswa oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan create 

data mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kelola data mahasiswa. 

b. Admin menambahkan data mahasiswa. 

c. Sistem menambahkan dan mengirim data ke database mahasiswa. 

d. Database mengirimkan data tersebut ke sistem. 

 

 

 

 

Gambar 3.25 Sequence diagram create data mahasiswa oleh admin 
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6. Update data mahasiswa oleh admin 

 

Gambar 3.26 Sequence diagram update data mahasiswa oleh admin 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

data mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih data mahasiswa. 

b. Admin memilih dan mengupdate data mahasiswa. 

c. Sistem mengirim data update tersebut ke database mahasiswa. 

d. Setelah proses pengupdetan selesai, maka database mengirimkan 

datanya untuk ditampilkan ke sistem. 

7. Delete data mahasiswa oleh admin 

 

Gambar 3.27 Sequence diagram delete data mahasiswa oleh admin 
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Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan delete 

data mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kelola data mahasiswa. 

b. Admin memilih dan menghapus data mahasiswa. 

c. Sistem melakukan penghapusan data terhadap database 

mahasiswa. 

d. Setelah penghapusan selesai, maka database akan mengirimkan 

data dan akan ditampilkan oleh sistem. 

8. Membentuk perwalian 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan 

pembentukan perwalian, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu membentuk perwalian. 

b. Admin memilih dosen untuk dijadikan dosen wali. 

c. Admin memilih mahasiswa untuk membentuk perwalian. 

d. Kode dosen dan kode mahasiswa akan ditambahkan pada database 

perwalian. 

e. Setelah kode dosen dan mahasiswa ditambahkan ke dalam data 

perwalian, maka mahasiswa dapat melakukan perwalian terhadap 

dosen yang menjadi dosen wali tersebut. 

 

 

Gambar 3.28 Sequence diagram membentuk perwalian oleh admin 
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9. Create data kurikulum oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan create 

data kurikulum, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kurikulum. 

b. Admin memasukkan data kurikulum. 

c. Data yang sudah di inputkan tadi akan ditambahkan ke database 

kurikulum. 

d. Setelah data ditambahkan, maka data akan ditampilkan pada 

sistem. 

10. Update data kurikulum 

 

Gambar 3.30 Sequence diagram update data kurikulum oleh admin 

Gambar 3.29 Sequence diagram hapus kurikulum oleh admin 
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Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan update 

data kurikulum, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kurikulum. 

b. Admin memilih dan melakukan update data kurikulum. 

c. Data akan dikirim ke database kurikulum untuk di update. 

d. Setelah data selesai di update, maka database akan mengirimkan 

data ke sistem dan data akan ditampilakan oleh sistem. 

11. Delete data kurikulum 

 

Gambar 3.31 Sequence diagram delete data kurikulum oleh admin 

Pada gambar diatas adalah gambaran admin sedang melakukan delete 

data kurikulum, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Admin memilih menu kurikulum. 

b. Admin memilih data kurikulum yang akan dihapus. 

c. Sistem mengirimkan perintah penghapusan data ke database 

kurikulum. 

d. Setelah penghapusan data selesai, maka database kurikulum akan 

mengirimkan data ke sistem dan data tersebut akan ditampilkan 

oleh sistem. 
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3.2.2.4.2 Sequence Diagram Dosen 

1. Edit profil dosen 

 

Gambar 3.32 Sequence diagram edit profil dosen oleh dosen 

Pada gambar diatas adalah gambaran dosen sedang melakukan update 

profil dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Dosen memilih menu profil. 

b. Dosen menginputkan data yang akan di update. 

c. Data update dikirimkan ke database dosen serta menyimpan data 

tersebut. 

d. Setelah berhasil di update, maka database dosen mengirimkan ke 

sistem dan ditampilkan oleh sistem. 

2. view kurikulum mahasiswa oleh dosen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.33 Sequence diagram view kurikulum mahasiswa oleh dosen 
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Pada gambar diatas adalah gambaran dosen sedang melakukan view 

kurikulum mahasiswa oleh dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Dosen memilih menu kurikulum. 

b. Sistem menampilkan halaman kurikulum. 

c. Sistem membaca data kurikulum ke database kurikulum 

mahasiswa. 

d. Database kurikulum mahasiswa mengirimkan data ke sistem dan 

oleh sistem data tersebut ditampilkan. 

3. view perwalian mahasiswa oleh dosen 

 

Gambar 3.34 Sequence diagram view perwalian mahasiswa oleh dosen 

Pada gambar diatas adalah gambaran dosen sedang melakukan view 

kurikulum mahasiswa oleh dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Dosen memilih menu perwalian. 

b. Menampilkan halaman perwalian. 

c. Membaca database mahasiswa dan ditampilkan untuk melakukan 

approvment terhadap rencana mata kuliah yang sudah di program 

oleh mahasiswa. 

d. Memilih mahasiswa. 

e. Menampilkan halaman approvment sajian mata kuliah. 

f. Membaca data perwalian mahasiswa. 
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g. Mengirim dan menampilkan data sajian mata kuliah yang sudah di 

progres oleh mahasiswa. 

4. Monitoring mahasiswa oleh dosen  

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran dosen sedang melakukan view 

kurikulum mahasiswa oleh dosen, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Dosen memilih menu monitoring. 

b. Sistem menampilkan halaman monitoring dan sistem membaca 

database mahasiswa. 

c. Database mahasiswa mengirimkan data dan menampilkannya ke 

sistem. 

d. Dosen memilih mahasiswa yang akan di monitring. 

e. Sistem membaca dt_info KHS mahasiswa. 

f. Database info KHS mengirimkan data ke sistem dan menampilkan 

ke sistem. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.35 Sequence diagram monitoring mahasiswa oleh dosen 
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3.2.2.4.3 Sequence Diagram Mahasiswa 

1. Update data profil mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar diatas adalah gambaran mahasiswa sedang melakukan 

update data profil mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Mahasiswa memilih menu profil. 

b. Mahasiswa meng-update data profil. 

c. Sistem mengirimkan perintah update data mahasiswa ke database 

mahasiswa. 

d. Setelah proses update data selesai, maka database mahasiswa akan 

mengirimkan hasil data yang sudah di update ke sistem untuk 

ditampilkan. 

2. View profil dosen wali oleh mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.36 Sequence diagram update data profil mahasiswa 

Gambar 3.37 Sequence diagram view profil dosen wali oleh mahasiswa 
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Pada gambar diatas adalah gambaran mahasiswa sedang melakukan  

view profil dosen wali oleh mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Mahasiswa memilih menu profil dosen wali.

b. Sistem menampilkan halaman profil dosen.

c. Sistem membaca database dosen.

d. Database mengirimkan data dosen wali dan menampilkannya ke

sistem.

3. Perwalian mahasiswa

Pada gambar diatas adalah gambaran mahasiswa sedang melakukan 

perwalian oleh mahasiswa, dimana proses tersebut terdiri dari : 

a. Mahasiswa memilih menu perwalian.

b. Sistem menampilkan halaman perwalian.

c. Mahasiswa memilih tahun ajaran mata kuliah.

d. Sistem membaca data kurikulum.

e. Database mengirimkan data kurikulum dan menampilkan ke

sistem.

f. Mahasiswa memprogram mata kuliah yang akan ditempuh.

g. Sistem menambahkan hasil program mata kuliah mahasiswa ke

database perwalian.

h. Database perwalian mengirimkan hasil perwalian dan 

menampilkan ke sistem

Gambar 3.38 Sequence diagram perwalian oleh mahasiswa 
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3.2.2.5 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah class yang menggambarkan alur pada sistem, 

dimana pada setiap class tersebut memiliki atribut yang dapat menghubungkan 

antara class satu dengan class yang lain. 

 

Gambar 3.39 class diagram sistem informasi perwalian mahasiswa 

3.3 Desain atau Perancangan Sistem  

Desain merupakan gambaran dari hasil analisis, dimana pada desain 

tersebut akan digambarkan sebuah rancangan terhadap sistem yang akan 

dibangun. Untuk proses desain atau perancangan sistem informasi perwalian 

memiliki 3 jenis desain, antara lain : arsitektur, rancangan sistem basis data dan 

desain interface. Berikut gambaran terhadap desain atau perancangan sistem 

informasi perwalian dan monitoring mahasiswa : 

 

Admin

+id_admin
+username
+password
+nama_admin

+kelola data kurikulum()
+kelola data dosen()
+kelola data mahasiswa()
+kelola data perwalian()

Kurikulum

+id_kurikulum
+nama_kurikulum
+sks
+semester
+status
+prasyarat

+krs()

Mahasiswa

+nim
+id_kelas
+nama
+pic
+alamat
+email
+no_hp
+bidang_minat

+riwayat_studi()
+informasi()
+chat()
+GCM()

dosen

+nip
+nama
+password
+alamat
+email
+no_hp

+riwayat_studi()
+informasi()
+chat()
+GCM()

Perwalian

+nip
+nim
+id_kelas

KRS

+id_krs
+id_kurikulum
+nama_kurikulum
+sks
+semester
+pesan

Informasi

+id_info
+id_kelas
+info
+tgl_info

Chat

+id_chat
+nama_chat
+chat
+tgl_chat

GCM

+id_gcm
+pesan
+tgl

Kelas

+id_kelas
+kelas

1..*1

1

1..*

1..*

1

1..*

1

1..*

1

1..*

1..*

1..*

1..*

1..*1

Riwayat Studi

+id_krs
+id_kurikulum
+nama_matakuliah
+sks
+semester
+status
+nilai

11..*

1..*

1

1..*1..*

1..*

1

1..*

1..*

1..*

1

1..*

1
1..*

1
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3.3.1 Arsitektur 

Arsitektur adalah gambaran dari suatu sistem yang akan dikembangkan  

agar sistem tersebut dapat beroprasi secara optimal dan mudah untuk 

dimodifikasi. 

 

Gambar 3.40 Arsitektur sistem yang akan dikembangkan 

Keterangan dari arsitektur diatas, yaitu : 

1. Admin dapat melakukan kelola data kurikulum, kelola data dosen, 

kelola data mahasiswa dan kelola data perwalian. Selain itu admin 

juga dapat memberikan informasi mengenai jadwal program KRS 

dengan menggunakan Google Cloud Message (GCM). 

2. Mahasiswa dapat melihat data / profil dosen wali, menerima informasi 

mengenai jadwal program studi dengan menerima nitifikasi di 

smartphone, melakukan program studi, melihat sajian matakuliah, 

melihat transkip nilai, menerima informasi dari admin berupa 

informasi yang berada di jurusan maupun akademik dan melakukan 

komunikasi 2 arah terhadap dosen wali. 
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3. Dosen wali dapat melihat data mahasiswa didik / yang di bimbing, 

melihat riwayat studi mahasiswa, melihat sajian matakuliah, 

menerima informasi dari admin mengenai informasi di jurusan 

maupun akademik dan melakukan komunikasi 2 arah terhadap 

mahasiswa yang di bimbingnya. 

3.3.2 Rancangan Sistem Basis Data 

Rancangan sistem basis data (database) ini merupakan rancangan learning 

management system berbasis web yang mengintegrasikan  kumpulan data yang 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Database ini didapat dari pemetaan 

(maaping) class entity yang telah digambarkan dalam class diagram sebelumnya.  

Pemetaan data-data yang berhubungan dalam sistem dijabarkan dalam bentuk 

table. Berikut adalah tabel-tabel database yang dihubungkan oleh foreign key 

untuk menunjukan relasi atau disebut juga Relationship Database Management 

System (RDBMS), yang ditunjukan digambar berikut : 

 

Gambar 3.41 desain basis data perwalian 

Adapun rincian entitas-entitas yang terdapat pada gambar adalah sebagai berikut : 
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1. Tabel dosen 

Tabel 3.4 Tabel penyimpanan data dosen 

Nama Type data deskripsi 

nid Int Primary key 

nama_dosen varchar(50)  

password varchar(50)  

alamat varchar(50)  

email varchar(50)  

no_hp varchar(50)  

 

2. Tabel Mahasiswa 

Tabel 3.5 Tabel penyimpanan data mahasiswa 

Nama Type data deskripsi 

nim varchar(50) Primary key 

kode_kelas Int Foreign key 

nama varchar(50)  

pic varchar(50)  

alamat varchar(50)  

email varchar(50)  

no_hp varchar(50)  

bidang_minat varchar(50)  

 

3. Tabel Kelas 

Tabel 3.6 Tabel penyimpanan data kelas 

Nama Type data deskripsi 

kode_kelas Int Primary key 

kelas varchar(50)  
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4. Tabel Bimbingan 

Tabel 3.7 Tabel pembentuk bimbingan dosen 

Nama Type data deskripsi 

nid Int Primary key, Foreign key 

kode_kelas Int Foreign key 

 

5. Tabel Matakuliah 

Tabel 3.8 Tabel penyimpanan data matakuliah 

Nama Type data deskripsi 

kode_matkul Int Primary key 

matkul varchar(50)  

sks Int  

semester varchar(50)  

status varchar(50)  

prasyarat varchar(50)  

 

6. Tabel KRS 

Tabel 3.9 Tabel rencana studi mahasiswa 

Nama Type data deskripsi 

id_krs Int Primary key, auto_incremen 

kode_matkul Int Foreign key 

kode_kelas Int Foreign key 

nim varchar(50) Foreign key 

nilai Int  
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7. Tabel Informasi 

Tabel 3.10 Tabel penyimpanan informasi dari dosen untuk mahasiswa 

Nama Type data deskripsi 

id_info int Primary key, auto_incremen 

kode_kelas int Foreign key 

Info text  

tgl_info datetime  

Status int  

 

8. Tabel Chatting 

Tabel 3.11 Tabel penyimpanan chatting antara dosen wali dengan mahasiswa 

Nama Type data deskripsi 

id_chat int Primary key, auto_incremen 

kode_chat varchar(50)  

icon_user varchar(50)  

Nid varchar(50)  

Nama varchar(50)  

nama_dosen varchar(50)  

Chat text  

chat_dosen text  

icon_waktu varchar(50)  

tgl_chat datetime  

tgl_chat_dosen datetime  

 

3.3.3 Desain Interface 

Desain interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna atau user 

dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari pengguna dan 

memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur 

penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 
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Gambar 3.42 design interface halaman utama profil dosen 

Pada gambar 3.42, merupakan gambaran halaman dashboard / halaman 

utama pada sistem perwalian dosen. Dimana pada sistem tersebut memperlihatkan 

profil dosen pada interface dosen. 

 

Gambar 3.43 design interface halaman utama mahasiswa 

Pada gambar 3.43, merupakan gambaran halaman dashboard / halaman 

utama pada sistem perwalian mahasiswa. Dimana pada sistem tersebut 

memperlihatkan profil dari mahasiswa dan dosen wali. 
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Gambar 3.44 design interface form rencana studi mahasiswa 

 Pada gambar 3.44 memperlihatkan proses kartu rencana studi mahasiswa 

(KRS), dimana mahasiswa selalu melaksanakan program tersebut setiap 

memasuki semester baru. 

 

Gambar 3.45 design interface form informasi dari dosen wali 

 Pada gambar 3.45 memperlihatkan bahwa mahasiswa akan selalu 

mendapatkan informasi dari dosen wali mengenai informasi yang berada di 

jurusan dan akademik. 
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Gambar 3.46 design interface form menu chat mahasiswa 

 Pada gambar 3.46 memperlihatkan sebuah media komunikasi 2 arah yang 

dapat menghubungkan antara mahasiswa dan dosen wali untuk mahasiswa yang 

meminta saran terhadap dosen wali dengan menggunakan menu chat. 

 


