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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisa Sistem 

3.1.1 Deskripsi Umum Sistem 

 Sistem “Aluminium” adalah sistem informasi untuk Alumni Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah yang mempunyai fungsi utama sebagai 

wadah berkumpulnya para alumni, mengakomodir kebutuhan pelacakan kondisi 

alumni (tracer study), serta mampu mengakomodir pelacakan / pencarian alumni 

dengan mengimplementasikan Haversine Formula. Di samping itu, “Aluminium” 

dapat menjalankan beberapa fungsi, diantaranya memberikan informasi karir, 

agenda “Aluminium”, serta hasil dari tracer study (alumni, dan perusahaan / 

stakeholder). Dengan merancang bangun sistem “Aluminium” ini, harapan kedepan 

adalah dapat membantu Program Studi Teknik Informatika dalam mengevaluasi 

terkait hal – hal penting (kurikulum, peningkatan kualitas sistem praktek kerja 

lapangan, dst.). Kemudian dapat membantu para Alumni Teknik Informatika UMM 

(Aluminium) dalam menjaga hubungan baik, saling berbagi ilmu ataupun 

informasi, serta menjadikan diri yang siap ketika berada di dunia praktisi / 

profesional.  

 

3.1.2 Fitur Utama Sistem 

 Dalam Sistem “Aluminium” terdapat beberapa fitur utama, yaitu pertama 

fitur untuk mengakomodir pengisian form tracer study terkait dari sisi alumni, serta 

perusahaan / stakeholder. Fitur yang kedua adalah sistem dapat menjalankan fungsi 

untuk mengetahui / mencari / melacak lokasi alumni bekerja di berbagai wilayah 

Indonesia. Fitur kedua tersebut, berjalan dengan mengimplementasikan Haversine 

Formula yang bertujuan membantu menampilkan lokasi alumni terdekat. 

 

3.1.3 Kebutuhan Non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional dalam sistem “Aluminium” ini adalah sebagai 

berikut : 



16 
 

 Sistem berbasis web ini hanya dapat berjalan melalui web browser yang 

terdapat pada beberapa perangkat (notebook, smarthphone, serta tablet), 

dengan tersedia / terhubung dengan jaringan internet. 

 Framework yang digunakan dalam proses pembuatan sistem berbasis 

web ini  adalah Codeigniter. 

 Menggunakan sistem manajemen basis data dari MYSQL. 

 Web server yang digunakan adalah Apache. 

 

3.1.4 Kebutuhan Fungsional 

 Kebututhan fungsional yang ada dalam sistem “Aluminium” ini adalah : 

 Alumni  

 Dari sisi aktor Alumni, kebutuhan fungsional yang sangat penting / 

dibutuhkan adalah Alumni dapat mengetahui informasi karir / lowongan 

pekerjaan.  Alumni dapat mengetahui profil alumni lain, beserta lokasi 

tempat bekerja. Alumni juga dapat mengetahui bagaimana 

perkembangan / kondisi para Alumni Teknik Informatika UMM. 

 Admin (Jurusan) 

 Dari sisi aktor Admin (Jurusan), kebutuhan fungsional yang sangat 

penting / dibutuhkan adalah admin dapat mengetahui perkembangan / 

kondisi Alumni Teknik Informatika UMM. Hal tersebut akan membantu 

Admin untuk memperoleh bahan evaluasi, sebagai dasar peningkatan 

kualitas dari Program Studi Teknik Informatika UMM. 

 Stakeholders (Perusahaan) 

 Dari sisi aktor Stakeholders (Persuahaan), kebutuhan fungsional 

yang sangat penting / dibutuhkan adalah Stakeholders dapat mengetahui 

perkembangan, serta kemampuan para Alumni Teknik Informatika 

UMM. Hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

penerimaan tenaga profesional dari Alumni Teknik Informatika UMM 

oleh Stakeholders (Perusahaan). 
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3.2 Perancangan Sistem 

3.2.1 Skenario 

 Skenario berjalannya sistem “Aluminium” ini adalah pertama user / 

pengguna / aktor yang dapat menjalankan sistem ini terdiri dari 2 pihak yaitu admin, 

dan alumni. Selanjutnya dari sisi admin, admin terlebih dahulu diharuskan login 

untuk dapat melakukan beberapa fungsinya. Setelah admin berhasil login, terdapat 

beberapa fungsi / tugas yang dapat dilakukan. Pertama, fungsi kelola data alumni. 

Di sini, admin dapat membuat, mengedit, atau menghapus data alumni untuk 

digunakan sebagai hak akses yang diberikan kepada alumni. Fungsi kedua adalah 

membuat laporan hasil tracer study, admin dapat mencetak hasil tersebut untuk 

mengetahui kondisi para alumni serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari 

program studi. Fungsi yang ketiga, admin dapat mengelola informasi agenda yang 

sedang / akan / sudah dilakukan oleh Ikatan Alumni TIF UMM (Aluminium). Disini 

admin dapat membuat, memperbarui, atau menghapus informasi agenda tersebut. 

Fungsi yang keempat, admin dapat mengelola informasi karir. Disini admin dapat 

membuat, memperbarui, atau menghapus informasi karir tersebut. 

 Dari sisi alumni, pertama alumni diharuskan login terlebih dahulu. 

Kemudian setelah berhasil login, alumni dapat melakukan beberapa hal / fungsi. 

Fungsi pertama, alumni dapat mengisi form tracer study alumni. Alumni akan 

mengisi form yang ada, kemudian data isian tersebut akan disimpan untuk nantinya 

dikumpulkan, diolah, dan hasil dari tracer study akan ditunjukkan. Kemudian 

fungsi kedua, alumni dapat membagikan form tracer study stakeholder kepada 

pihak / instansi / perusahaan tempat alumni bekerja. Form tersebut,dapat dibagikan 

melalui email, atau media sosial (facebook, atau twitter). Fungsi ketiga, alumni 

dapat mencari lokasi alumni terdekat. Persebaran alumni dapat dilihat melalui peta. 

Kemudian alumni dapat mengetahui alumni siapa saja yang bekerja di kota yang 

sama / kota terdekat. Fungsi keempat alumni dapat membuat / memposting 

informasi karir. Fungsi kelima, alumni dapat melihat hasil tracer study. Hasil 

tersebut ditunjukan dalam bentuk diagram /grafik 
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3.2.2    Perancangan Proses  

3.2.2.1 Use Case Diagram 

 
Gambar 3.1 : Use Case Diagram Sistem Aluminium. 

 Gambar 3.3 adalah Use Case Diagram dari Sistem Aluminium. Terdapat 3 

buah aktor, yaitu Alumni, Admin, dan Stakeholders. Kemudian untuk aktor Admin, 

serta Alumni diharuskan login terlebih dahulu sebelum dapat masuk ke dalam 

sistem untuk menjalankan beberapa fungsi utama. Sedang untuk aktor Stakeholders 

tidak memerlukan login. Fungsi yang dapat dilakukan oleh Stakeholders adalah 

hanya mengisi Form Tracer Study Stakeholders. Kemudian untuk aktor Admin, 

setelah berhasil melakukan login, Admin dapat melakukan beberapa fungsi / tugas 

yaitu kelola data alumni, membuat laporan tracer study, kelola agenda, dan kelola 

informasi karir. Lalu, untuk aktor Alumni, setelah berhasil login Alumni dapat 

melakukan beberapa fungsi / tugas utama yaitu mengisi tracer study alumni, 

mencari alumni terdekat, mengelola informasi karir, mengelola informasi profil 

alumni, dan melihat informasi hasil tracer study dalam bentuk grafik / diagram. 

Tugas atau fungsi inti dari Sistem Aluminium ini adalah berkaitan tentang tracer 

study baik dari sisi Alumni, serta Stakeholders.  
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3.2.2.2 Activity Diagram 

 
Gambar 3.2 : Acitity Diagram untuk fungsi Login Alumni dan Admin. 

 Pada gambar di atas merupakan model dari Activity Diagram untuk fungsi 

“Login” di dalam sistem Aluminium ini. Aktivitas – aktivitas yang ada di dalam 

diagram tersebut merupakan bagian yang dilakukan baik oleh Admin, maupun 

Alumni. Di mulai dari sistem yang menampilkan halaman login, kemudian, Alumni 

/ Admin memasukan username, serta password. Lalu sistem akan memvalidasi, 

inputan yang dimasukkan, apakah sudah sesuai format standar, atau mungkin ada 

yang belum terisi. Setelah proses validasi selesai, dan inputan valid, selanjutnya 

sistem akan melakukan cek dengan basis data. Untuk mencocokkan apakah 

Username dan Password yang sudah dimasukkan, ada / sesuai dengan data yang 

berada di dalam basis data. Jika username, dan password sesuai Alumni ataupun 

Admin, dapat masuk ke Halaman Dashboard masing-masing. 

 

 
Gambar 3.3 : Activity Diagram untuk fungsi “Isi Tracer Study” Alumni. 
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 Gambar di atas merupakan Activity Diagran untuk fungsi “Isi Tracer Study” 

dari sisi Alumni. Pertama, sistem akan menampilkan halaman pengisian Tracer 

Study. Kemudian, Alumni dapat memasukkan atau menjawab setiap pertanyaan 

yang telah disediakan. Setelah Alumni menekan tombol “Selanjutnya” ataupun 

“Simpan”, maka sistem akan membuat / setup fungsi memasukkan data ke dalam 

basis data dengan bantuan Ajax. Pada akhirnya, data atau jawaban yang telah 

diisikan sebelumnya, akan tersimpan ke dalam basis data. 

 

 
Gambar 3.4 : Activity Diagram untuk fungsi “Cari Alumni Terdekat” oleh 

Alumni. 

 Pada gambar di atas, merupakan Activity Diagram untuk fungsi “ Cari 

Alumni Terdekat” dari sisi Alumni. Pertama, sistem akan menampilkan “Halaman 

Cari Alumni Terdekat”. Kemudian, sistem akan mencari titik koordinat (latitude, 

dan longitude) pengguna sistem. Setelah mengetahui titik koordinat pengguna, 

sistem akan meminta data lokasi Alumni bekerja dari basis data. Kemudian, data 

tersebut diambil, dan dimasukkan ke dalam peta. Setelah itu, sistem akan 

menampilkan peta berisi marker atau penanda lokasi bekerja Alumni. Selanjutnya, 

pengguna dapat mencari Alumni terdekat dengan menekan tombol “Cari Alumni 

Terdekat”. Setelah itu, sistem akan meminta basis data menghitung dengan 

perhitungan “Haversine Formula” untuk membuat daftar data Alumni dengan 

lokasi bekerja tedekat dari posisi pengguna. Setelah melakukan proses query 
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mencari Alumni terdekat, selanjutnya data daftar Alumni terdekat akan dikirim 

kembali ke dalam sistem, dan menampilkannya ke dalam bentuk peta.  

 

 
Gambar 3.5 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Profil Alumni”. 

 Pada gambar di atas, merupakan Activity Diagram untuk fungsi “Kelola 

Profil Alumni”. Pada gambar tersebut, pertama sistem akan menampilkan 

“Halaman Profil Alumni”. Kemudian jika Alumni ingin mengubah data profil, 

Alumni akan ditujukan ke “Halaman Edit Profil Alumni”. Selanjutnya, Alumni 

dapat memasukkan data yang akan diubah atau diperbaharui. Kemudian, sistem 

akan memvalidasi, data tersebut. Jika data yang dimasukkan sudah valid, maka 

sistem akan melanjutkan untuk proses query perbarui data ke dalam basis data. 

Kemudian data tersebut berhasil di simpan dalam basis data. Jika Alumni tidak 

hendak memperbaharui data, maka Alumni hanya melihat profil saja. 
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Gambar 3.6 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Informasi Karir” dari 

sisi Alumni (bagian 1/2). 

 

 
Gambar 3.7 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Informasi Karir” dari 

sisi Alumni (bagian 2/2). 

 Pada kedua gambar diatas merupakan Activity Diagram untuk fungsi 

“Kelola Informasi Karir” dari sisi Alumni. Pertama-tama sistem akan menampilkan 

halaman karir. Pertama-tama sistem akan menampilkan “Halaman Karir”. Jika 

Alumni memilih tambah data atau informasi karir, maka sistem akan menampilkan 

“Halaman Tambah Informasi Karir”. Kemudian Alumni dapat memulai mengisi 

atau memasukkan data informasi karir ke dalam form yang telah disediakan. 
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Setelah Alumni selesai mengisi, kemudian sistem akan melakukan validasi 

terhadap data masukan tersebut. Jika data yang akan dimasukkan sudah valid, 

sesuai format yang diinginkan, selanjutnya sistem akan membuat / setup query 

untuk memasukkan data ke dalam basis data. Kemudian basis data mengekseskusi 

query tersebut, dan menyimpan data tersebut ke dalam basis data. Selanjutnya, jika 

Alumni memilih ingin memperbarui data informasi karir yang telah dimasukkan 

sebelumnya, maka sistem akan menampilkan “Halaman Edit Informasi Karir”. Di 

halaman tersebut, Alumni dapat memperbarui data – data mana saja yang ingin 

diperbarui, sesuai dengan form yang telah disediakan. Setelah selesai, sistem akan 

membuat / setup query update data informasi karir. Kemudian, basis data akan 

mengekseskusi query tersebut, dan memperbarui data informasi karir yang ada di 

dalam basis data. Terakhir, jika Alumni memilih / ingin menghapus data informasi 

karir yang telah dibuat sebelumnya, maka sistem akan menampilkan “Halaman 

Hapus Informasi Karir”. Kemudian sistem akan meminta konfirmasi menghapus 

data. Jika Alumni sudah yakin, dan konfirm untuk menghapusnya, sistem akan 

membuat / setup query delete data informasi karir. Dan akhirnya data informasi 

karir tersebut berhasil dihapus. 

 

 
Gambar 3.8 : Activity Diagram untuk fungsi “Lihat Informasi Grafik / 

Diagram” dari sisi Alumni. 

 Pada gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi “Lihat 

Informasi Grafik” dari sisi Alumni. Pertama sistem akan menampilkan “Halaman 

Informasi Tracer Study”. Selanjutnya, sistem akan meminta layanan kepada basis 
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data untuk mengambil, atau mengumpulkan data – data terkait tracer study yang 

dibutuhkan. Data – data tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang 

hendak di tampilkan dalam bentuk grafik. Setelah request selesai, data yang 

dibutuhkan telah didapatkan, selanjutnya menetapkan data tersebut ke dalam grafik 

atau diagram. Dan pada akhirnya grafik atau diagram telah dapat dilihat oleh 

Alumni. 

 
Gambar 3.9 : Activity Diagram untuk fungsi “Share Stakeholders” dari sisi 

Alumni. 

 Pada gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi “Share 

Stakeholders” dari sisi Alumni. Pertama, sistem akan menampilkan “Halaman 

Share Stakeholders”. Halaman tersebut berisi satu tombol “Share” untuk membuka 

“Halaman Form Stakeholders”. Setelah Alumni menekan tombol tersebut, dan 

halaman yang dimaksud muncul, Alumni dapat melakukan fungsi share form 

tersebut. Di dalam form terdapat fungsi / tombol “Copy URL” yang berfungsi untuk 

membagikan tautan form tersebut ke berbagai media secara mudah, dan efektif. 

 

 
Gambar 3.10 : Activity Diagram untuk fungsi “Isi Tracer Study Stakeholders” 

oleh Stakeholders. 



25 
 

 Pada gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi “Isi Tracer 

Study Stakeholders” oleh Stakeholders. Pertama sistem akan menampilkan 

“Halaman Form Stakeholders”. Kemudian masing-masing Stakeholders dapat 

memulai mengisi beberapa form pertanyaan yang telah disediakan, hingga selesai 

terjawab seluruh pertanyaan yang ada. Kemudian sistem akan menyimpan data 

hasil pengisian form Stakeholders tersebut ke dalam basis data, melalui perintah / 

query insert yang telah dibuat. Pada akhirnya, data tersebut dapat tersimpan di 

dalam basis data. 

 

 
Gambar 3.11 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Data Alumni” oleh 

Admin (bagian 1/2). 

 
Gambar 3.12 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Data Alumni” oleh 

Admin (bagian 2/2). 
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 Pada kedua gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi 

“Kelola Data Alumni” oleh Admin. Pertama – tama sistem akan menampilkan 

“Halaman Kelola Alumni”. JIka Admin ingin memasukkan data Alumni yang baru, 

maka selanjutnya sistem akan menampilkan “Halaman Tambah Alumni”. 

Selanjutnya, Admin dapat memasukkan data atau informasi yang dibutuhkan ke 

dalam form yang telah disediakan. Kemudian sistem akan melakukan validas 

masukan data tersebut. Setelah valid, sistem akan mempersiapkan query insert data, 

untuk memasukkan data Alumni baru ke dalam basis data. Selanjutnya, data 

tersebut telah berhasil disimpan. Jika kemungkinan kedua, Admin hendak 

memperbarui data Alumni, maka sistem akan menampilkan “Halaman Edit 

Alumni”. Kemudian Admin dapat memperbarui data yang diinginkan. Setelah itu, 

sistem akan melakukan validasi terhada data edit yang telah diisikan. Setelah valid, 

selanjutnya sistem akan membuat query update data. Kemudian basis data 

mengekseskusi query tersebut, dan data telah diperbarui. Kemungkinan terakhir 

jika Admin hendak menghapus data Alumni. Maka, sistem akan menampilkan 

halaman “Hapus Alumni”. Kemudian Admin dapat menentukan data Alumni mana 

yang hendak dihapus. Setelah memilih, sistem akan meminta konfirmasi hapus 

data. Setelah Admin memilih data hapus sesuai kebutuhan, selanjutnya sistem akan 

mempersiapkan query delete data. Dan basis data mengeksekusi query tersebut, dan 

data Alumni berhasi dihapus. 

 

 
Gambar 3.13 : Activity Diagram untuk fungsi “Buat Laporan Tracer Study” 

oleh Admin. 
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 Pada gambar di atas, merupakan Activity Diagram untuk fungsi “Buat 

Laporan Tracer Study” yang dilakukan oleh Admin. Pertama – tama, sistem akan 

menampilkan “Halaman Laporan Tracer Study”, kemudian Admin memilih data 

Tracer Study dari list yang ingin dilihat atau dibuat konversi file (.pdf). Setelah 

Admin memilih, sistem akan meminta / melakukan request data Tracer Study pada 

data tersebut ke basis data. Kemudian data tersebut diambil, dan dikirim ke dalam 

sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan “Halaman Detail Laporan Tracer 

Study”. Halaman tersebut akan berisi jawaban yang telah diisikan oleh Alumni, dan 

dapat dilihat hasil pengisian tersebut. Kemudian Admin dapat membuat file (.pdf) 

pada data hasil pengisian tersebut, dengan Admin menekan tombol “Simpan 

(.pdf)”. Selanjutnya sistem akan melakukan proses konversi halaman (.html) ke 

dalam file (.pdf),  

 

 
Gambar 3.14 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Agenda” oleh Admin 

(bagian 1/2). 
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Gambar 3.15 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Agenda” oleh Admin 

(bagian 2/2). 

 Pada kedua gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi 

“Kelola Agenda” yang dilakukan oleh Admin. Pertama, sistem akan menampilkan 

“Halaman Kelola Agenda”. Kemudian jika Admin ingin menambah Agenda baru, 

maka sistem akan menampilkan “Halaman Tambah Agenda”. Kemudia, Admin 

dapat memasukkan data terkait informasi Agenda yang ingin dibuat. Terdapat form 

yang disediakan, Admin dapat mengisi sesuai format / ketentuan yang ada. 

Kemudian setelah Admin selesai mengisi form tersebut, selanjutnya sistem akan 

melakukan proses validasi masukan dari Admin tersebut. Jika proses validasi 

menyatakan data masukan valid, selanjutnya sistem akan membuat query insert 

data basis data. Kemudian basis data menjalankan query tersebut, dan menyimpan 

data Agenda yang ingin ditambahkan. 

 Selanjutnya, jika Admin hendak memperbarui informasi Agenda. Admin 

dapat memilih tombol “Edit Agenda”. Setelah itu, sistem akan menampilkan 

“Halaman Edit Agenda.” Dengan input form yang sudah disediakan, Admin dapat 

memperbarui data sesuai kebutuhan. Setelah selesai proses memperbarui data, 

sistem akan melakukan proses validasi. Jika seluruh data dalam input form telah 

dinyatakan valid, selanjutnya sistem akan membuat query update data. Selanjutnya, 

basis data menjalankan query tersebut, dan menyimpan data perubahan Agenda 

yang dimaksud. 

 Terakhir, apabila Admin hendak menghapus informasi Agenda, Admin 

dapat memilih tombol “Hapus Agenda”. Kemudian sistem akan meminta 

konfirmasi, apakah data tersebut sudah benar, menjadi data yang hendak dihapus. 
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Jika Admin telah mengkonfirmasi benar, maka sistem akan membuat query delete 

data. Kemudian basis data, akan menjalankan query tersebut. Dan pada akhirnya 

data tersebut berhasil dihapus. 

 

 
Gambar 3.16 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Karir” oleh Admin 

(bagian 1/2). 

 
Gambar 3.17 : Activity Diagram untuk fungsi “Kelola Karir” oleh Admin 

(bagian 2/2). 

 Pada kedua gambar di atas merupakan Activity Diagram untuk fungsi 

“Kelola Karir” oleh Admin. Pertama – tama sistem akan menampilkan “Halaman 

Kelola Karir”. Jika Admin memilih / ingin menambahkan informasi karir, Admin 

dapat menekan tombol “Tambah Informasi Karir”. Kemudian sistem akan 
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menampilkan “Halaman Tambah Informasi Karir”. Di dalam halaman tersebut, 

terdapat beberapa input form yang dapat diisi Admin. Selanjutnya, Admin tinggal 

mengisi sesuai syarat, dan ketentuan yang ada. Setelah Admin selesai mengisi, 

selanjutnya sistem akan melakukan proses validasi terhadap hasil inputan Admin. 

Jika seluruh input form telah sesuai dengan ketentuan pengisian / valid, sistem akan 

membuat query insert data. Kemudian basis data akan mengeksekusi query 

tersebut, dan pada akhirnya menyimpan data tersebut ke dalam basis data. 

 Kemudian jika Admin memilih memperbarui informasi karir, Admin dapat 

memilih tombol “Edit Informasi Karir”. Selanjutnya sistema akan menampilkan 

“Halaman Edit Informasi Karir.” Di dalam halaman tersebut terdapat input form 

yang telah terisi data sebelumnya. Admin dapat memperbarui data sebelumnya, 

sesuai kebutuhan. Setelah selesai, sistem akan melakukan proses validasi. Jika 

semua input form telah lolos proses tersebut, sistem akan membuat query update 

data. Kemudian basis data akan menyimpan data hasil pembaruan. 

 Jika Admin hendak menghapus data karir, Admin tinggal memilih data yang 

hendak dihapus, dan menekan tombol “Hapus”. Kemudian sistem akan meminta 

konfirmasi kepada Admin, apakah yakin ingin menghapus data tersebut. Jika 

Admin yakin, Admin dapat menekan tombol konfirmasi “Iya”. Dan sistem akan 

menjalankan query delete data, dan data berhasil dihapus. 
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3.2.2.3 Class Diagram 

 
Gambar 3.18 : Class Diagram Sistem Aluminium (bagian 1/2). 

 

 Gambar di atas adalah Class Diagram dari Sistem Aluminium yang terdiri 

dari 6 buah kelas. Kelas pertama adalah controller_tracerStudy, berisi 1 

buah atribut data[‘tracer_study’]. Untuk operasi yang dapat dilakukan 

adalah masuk_data_ts(). Kelas kedua adalah model_tracerStudy yang 

memiliki hubungan / asosiasi dengan kelas pertama. Kelas 

model_tracerStudy  terdiri dari atribut query, serta operasi 

simpan_data_ts(). Kelas ketiga adalah controller_admin, berisi atribut 

data[‘username’], data[‘hasil’], data[‘data_edit’], dan 

id_alumni. Operasi yang dapat dilakukan __construct(), index(), 

alumni(),tambah_alumni(),edit_data_alumni(),delete_data_

alumni(), serta logout(). Kelas ketiga ini akan berasosiasi dengan kelas 

keempat model_alumni. Kelas ini berisi atribut query, username, 

password, nama_lengkap, alamat_asal, email, facebook, 

twitter, instagram, tanggalLahir, data, dan result. Operasi 

yang bisa berjalan__construct(), data_alumni_semua(), 

simpan_data_alumni(),tampil_data_alumni(), 
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get_data_edit_alumni(),update_data_alumni(),hapus_data_

alumni(), dan simpan_data_alumni(). 

 Selanjutnya kelas kelima adalah controller_alumni. Berisi atribut 

data[‘username’],marker[‘position’],data[‘map’], 

data[‘data_alumni’],data[‘data_tempat_kerja’],id_alumni

,data[‘data_edit_profile’],koordinat,data[‘data_edit_te

mpat_kerja’], data[‘nama’], latitude, longitude, 

marker[‘draggable’], dan marker[‘ondragend’]. Operasi yang ada 

dalam kelas ini adalah __construct(),index(), TracerStudy(), 

PersebaranAlumni(),ProfileAlumni(),EditProfileAlumni(), 

EditTempatBekerja(), logout, dan prosesHaversine(). Kelas 

kelima akan berasosiasi dengan kelas keempat model_alumni. Kelas keenam 

adalah model_map. Berisi atribut query, dan result. Operasi yang ada adalah 

ambil_lat_long(), dan haversine(). 

  

 
Gambar 3.19 : Class Diagram Sistem Aluminium (bagian 2/2). 

 

 Gambar di atas merupakan Class Diagram dari Sistem Aluminium bagian 

2. Lanjutan dari bagian 1. Kelas ketujuh controller_agenda memiliki atribut 

data[‘hasil’],data[‘data_gambar’],data[‘data_edit_agend

a’] , dan id_agenda. Kelas ketujuh ini akah berasosiasi dengan kelas 

kedelapan yaitu model_agenda. Atribut yang ada query, judul, 

penulis, isi, tgl, gambar, dan data. Operasi yang ada adalah, 
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agenda_terbaru(),agenda_sebelumnya(),agenda_semua(),tam

pil_agenda(),ambil_data_agenda_per_id(),simpan_agenda()

,get_data_edit_agenda(),update_agenda(),danhapus_agenda

(). Kelas kesembilan controller_home, memilik atribut 

data[‘agenda_terbaru’], username, password, hasil, 

sess_data[‘data_alumni’], id_agenda, dan data[‘agenda’]. 

Operasi dalam kelas kesembilan ini adalah __construct(), index(), 

login(), dan baca_agenda_lengkap(). Kelas kesembilan ini akan 

berasosiasi dengan kelas kedelapan model_agenda. Kelas kesembilan 

control_home, juga memiliki hubungan asosiasi dengan kelas terakhir 

model_login. Memilik atribut query, serta operasi get_alumni(). 

 

3.2.2.4 Entity Relationship Diagram 

 

 
Gambar 3.20 : Entity Relationship Diagram Sistem Aluminium. 
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 Gambar di atas adalah Entity Relationshop Diagram dari Sistem 

Aluminium. Terdapat 6 buah entitas, yaitu Tracer Study Alumni dengan atribut 

idTSA, idAlumni, pertanyaan. Entitas tersebut memiliki relasi Isi Tracer Study 

Alumni dengan entitas Alumni. Entitas Alumni memiliki atribut idAlumni, 

namaLengkap, alamatAsal, username, password, emai, dan akunMediaSosial. 

Entitas tersebut memiliki relasi Share Tracer Study Stakeholders dengan entitas 

Tracer Study Stakeholders. Entitas tersebut memilik atribut idTSS, pertanyaan, dan 

idAlumni. Selain relasi tersebut, entitas Alumni juga memiliki relasi Lokasi Kerja 

dengan entitas Kerja. Atribut entitas Kerja adalah idKerja, tahunMasuk, latitude, 

longitude, namaInstansi, dan idAlumni. Selain itu terdapat Entitas Agenda, dengan 

atribut idAgenda, judul, isi, tanggalPost, penulis, dan gambar. Terakhir, Entitas 

Karir dengan atribut idKarir, namaInstansi, bagian, syarat, kontak, dan gambar. 

 

3.2.2.5 Rancang Desain Antarmuka Pengguna 

 
Gambar 3.21 : Desain UI Homepage Aluminium. 
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Gambar 3.22 : Desain UI Halaman Login Aluminium. 

 

 
Gambar 3.23 : Desain UI Halaman Dashboard Alumni Aluminium. 

 
Gambar 3.24 : Desain UI Halaman Pengisian Tracer Study Alumni 

Aluminium. 
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Gambar 3.25 : Desain UI Halaman Pencarian Alumni Terdekat Aluminium. 

 

 
Gambar 3.26 : Desain UI Halaman Informasi Karir Aluminium. 

 
Gambar 3.27 : Desain UI Halaman Share Tracer Study Stakeholders 

Aluminium. 
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Gambar 3.28 : Desain UI Halaman Dashboard Admin Aluminium. 

 

 
Gambar 3.29 : Desain UI Halaman Kelola Data Alumni Aluminium. 

 
Gambar 3.30 : Desain UI Halaman Kelola Karir Admin Aluminium. 
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Gambar 3.31 : Desain UI Halaman Kelola Tracer Study Alumni Admin 

Aluminium. 

 
Gambar 3.32 : Desain UI Halaman Kelola Tracer Study Stakeholders Admin 

Aluminium. 

 
Gambar 3.33 : Desain UI Halaman Laporan Hasil Pengisian Tracer Study. 
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3.2.2.6 Rancang Pengujian  

 Dalam hal pengujian Sistem Aluminium, akan menggunakan metode 

Blackbox. Pengujian dengan metode Blackbox ini adalah metode pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui fungsionalitas dari sistem, dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan / ditentukan. Metode ini menguji sistem yang tidak 

fokus ke dalam / pada source code. Gambaran umum jalannya pengujian metode 

ini adalah, akan ditentukan terlebih dahulu butir – butir fungsi yang hendak diuji. 

Setelah ditentukan selanjutnya Menetukan hasil yang diharapkan dari tiap – tiap 

butir fungsi yang diuji tadi. Setelah itu, tiap – tiap butir fungsi yang sudah 

ditetapkan tadi, dijalankan / diuji. Terakhir proses penilaian / valid tidaknya hasil 

yang diharapkan dengan hasil uji yang telah dilakukan. Jika hasil uji tersebut sesuai 

dengan hasil yang diharapkan, maka butir fungsi tersebut dinilai / dinyatakan valid. 

Jikat sebaliknya, tidak sama / sesuai antara hasil uji dan hasil yang diharapkan, 

makan butir fungsi yang diuji tersebut tidak valid. 


