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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Analisis Masalah 

Simkesmas (Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Masyarakat) sejak 

tahun 2016 telah digunakan di 5 kecamatan di Kabupaten Malang. Seiring dengan 

berjalannya waktu pengembangan sistem informasi kesehatan khususnya 

Simkesmas tentunya tidak berjalan di tempat. Selain dilakukan perbaikan dan 

penambahan fitur, saat ini sudah dirancang beberapa konsep sistem informasi lain 

oleh Kepala Puskesmas Kepanjen dan developer dari aplikasi Puskesmas. Salah 

satunya adalah Jejaring, suatu konsep sistem informasi kesehatan yang menjaring 

tempat pelayanan kesehatan non Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti klinik,bidan, 

dokter gigi, dan dokter umum. Jejaring akan diimplementasikan untuk setiap 

Puskesmas yang bekerja sama dengan Simkesmas. 

Data yang diperlukan untuk Jejaring seperti data pasien, data diagnosa dan 

lain sebagainya, akan diambilkan dari database Puskesmas terkait. Terdapat suatu 

masalah karena Simkesmas saat ini berupa aplikasi web based dan tidak melayani 

suatu pertukaran data dengan aplikasi lain. Web service untuk pertukaran data 

sangat diperlukan agar dapat berkomunikasi dengan aplikasi lain. Dikarenakan 

Simkesmas memuat data kesehatan yang bersifat rahasia dan sensitif, maka 

diperlukan pengamanan ekstra dalam autentikasi web service. 

3.2. Analisis Algoritma 

Misalkan client mengirimkan sebuah pesan ke web server, nilai dari pesan 

(m) = 4564579 . Untuk menjaga legalitas dan kerahasiaan pesan maka digunakan 

digital signatur. Fungsi hash yang basis pembaginya adalah 2980, yaitu h(k) = k 

mod 2980. Langkah pertama adalah menemukan  nilai h(m) dari pesan m 

menggunakan fungsi hash berikut perhitungannya:  

  m’ = h(m)           (3.1) 

                    = 4564579 mod 2980 

  m’ = 2199 

Langkah selanjutnya adalah menentukan parameter domain untuk kurva 

eliptik terlebih dahulu. Misalkan parameter yang diambil adalah sebagai berikut: 



19 

 

a. Batasan daerah (q) adalah bilangan prima 67 

b. Field Representation (FR) :  

y2  = (x3 + ax + b)            (3.2) 

c. Dimana 4a3 + 27b2 mod 67 ≠ 0, karena jika = 0 maka bukan termasuk kurva. 

d. Parameter kurva: a = 0, b = 7 

Equation : y2  = (x3 + 7)           (3.3) 

e. Ambil titik generator (base point) G: (2,22) 

f. Orde n adalah bilangan prima harus lebih besar dari 4*sqrt(67) ≈ 32.74, maka 

ambil n=79. 

g. Kofaktor h:  

h = #E (F67) / n            (3.4) 

h = 83/79 ≈ 1.05 ≈ 1 

#E(Fp) merupakan jumlah curve point. 

h. Maka diperoleh parameter domain yaitu D(q,FR,a,b,G,n,h) = 

(67,F67,0,7,(2,22),79,1).            (3.5) 

Langkah selanjutnya adalah proses pembangkitan kunci, berikut langkah-

langkah proses pembangkitan kunci: 

a. Tentukan nilai kunci privat dA  =2 

b. Maka QA  = dA • G = 2 • (2,22) 

Untuk mencari point doubling dapat menggunakan rumus : 

c = (3px
2 + a) / 2py             (3.6) 

rx = c2 - 2px            (3.7) 

ry = c (px - rx) - py                 (3.8) 

Keterangan : 

rx : kunci publik koordinat x 

ry : kunci privat koordinat y 

px : base point koordinat x 

py : base point koordinat y 

Kalkulasi nilai dari c.  

c = (3 * 22 + 0) / (2 * 22) mod 67 

   = (3 * 4)/(44) mod 67 

   = 12 / 44 mod 67 
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Dikarenakan hasil yang diperoleh diharuskan berupa integer maka perlu 

dilakukan modular multiplicative inverse dengan rumus : 

ab mod n ≡ 1            (3.9) 

Sehingga, 44b mod 67 ≡ 1 

  44 * 32 mod 67 ≡ 1 

Jadi, 44-1 = 32 

c = 12 * 32 mod 67 

   = 49 

rx = (492 – 2 * 22) mod 67 

    =  2397 mod 67 

    = 52 

ry = 49 * (2-52) - 22 mod 67 

   = -2472 mod 67 

   = 7 

c. Hasil yang diperoleh kunci privat dA = 2 dan kunci publik QA = (52,7) 

Setelah mendapatkan pasangan kunci tersebut , langkah selanjutnya adalah 

melakukan tanda tangan (signing), sebagai berikut: 

a. Panggil kembali e = m’ = 2199 

b. Tentukan nomor acak  

c. k = rand(1, n-1)           (3.10) 

   = rand(1,79-1) 

   = 3 

d. (X1,Y1) = 3G          (3.11) 

 = G + 2G 

 = (2, 22) + (52, 7) 

 = (62,63) 

Untuk penjumlahan (point addition) dari p + q dapat menggunakan rumus : 

λ = (qy - py) / (qx - px)         (3.12) 

rx = λ 2 - px - qx           (3.13) 

ry = λ (px - rx) - py           (3.14) 

Sehingga, λ = (7-22) / (52 – 2) mod 67 

   = -15 * 50-1  mod 67 
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 = -15 * 63 mod 67 

   = 60 

rx = (602 – 2 – 52) mod 67 

    = 3546 mod 67 

    = 62 

ry  =  (60 * (2-62) – 22) mod 67 

    = -3622 mod 67 

    = 63 

Jadi nilai dari r = 62 

e. Perhitungan s =  k-1 (h(m) + dA * r)       (3.15) 

         = 3-1 (2199 + 2 *62) mod 79  

         = (53 * 2323) mod 79= 37 

f. Maka diperoleh (62,37) 

Dengan demikian diperoleh signature (62,32). Client memiliki pesan m = 

4564579, D = (67,F67,0,7,(2,22),79,1), dan kunci publik QA = (52,7) serta signature 

(r,s) = (62,37). Tahap berikutnya adalah proses verifikasi dari digital signature 

tersebut: 

a. Cek r dan s berada pada [1,n-1], ternyata benar 62 dan 37 berada pada [1,79-1] 

b. Hitung nilai hash e = 4564579 mod  2980  

                                  = 2199 

c. Hitung w = s -1 mod n         (3.16) 

                       = 37-1 mod 79 = 47 

d. Hitung u1 = (h(m) * w) mod n         (3.17) 

                       = (2199 * 47) mod 79 = 21 

Dan u2 = (r * w) mod n         (3.18) 

            = (62 * 47) mod 79  

            = 70 

e. (X1, Y1) = (u1 * G) + (u2 * QA)        (3.19) 

                    = 7G + 76QA mod 79 

                              = 21(2,22) + 70(52,7) mod 79 

                    = (12,44) + (66,41) mod 79 

                    = (62,63) mod 79 
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f. Diperoleh r = X1 (mod 23) terpenuhi. 

Dikarenakan nilai dari X1 sama dengan r maka digital signature tersebut valid. 

3.3.1. Analisis Arsitektur Sistem 

Pada bagian ini akan membahas arsitektur yang dibangun. Arsitektur yang 

dibangun dibagi menjadi dua, yaitu arsitektur keseluruhan dan arsitektur per 

Puskesmas.  

3.3.1.1. Arsitektur Sistem Keseluruhan 

 Pada arsitektur keseluruhan ini merupakan gambaran secara utuh mengenai 

sistem web service yang akan dibangun. Terdapat 7 server dan database termasuk 

server dari web service itu sendiri, dimana 6 server dan database tersebut digunakan 

sebagai pusat data yang akan dijembatani oleh web service untuk pengaksesannya. 

6 server merupakan server dari Ampelgading, Dampit, Donomulyo, Pujon, Turen 

dan server development (server pengembangan).  Data pada keenam server tersebut 

saat ini hanya bisa diakses oleh aplikasi Simkesmas saja. Adapun arsitektur 

keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Arsitektur keseluruhan 

 

Web service yang dibangun terkoneksi keenam database server lain. Jadi 

aplikasi lain (non Simkesmas) yang ingin mengambil dan memanipulasi data pada 

server Puskesmas dapat langsung mengakses server web service dengan 
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menggunakan token sebagai autentikasi. Dari web service tersebut akan dilakukan 

verifikasi token, jika verifikasi sukses maka request akan diarahkan ke service dan 

site tujuan. 

3.3.1.2. Arsitektur Level Puskesmas 

Sedangkan arsitektur kedua yaitu arsitektur level Puskesmas merupakan 

arsitektur yang menggambarkan sistem yang dibangun pada level Puskesmas 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. Pada area Puskesmas sendiri terbagi menjadi lima 

tempat layanan, yaitu Polindes, Ponkesdes, Posyandu, Pustu dan Puskesmas itu 

sendiri. Setiap layanan tersebut menggunakan Simkesmas untuk pengolahan data 

kesehatan.  

Gambar 3.2 Arsitektur level Puskesmas 

 

Pada area Jejaring terdapat empat tempat layanan yaitu bidan, dokter gigi, 

dokter umum dan klinik. Pada Jejaring tersebut nantinya akan menggunakan web 

service sebagai pertukaran data ke server Simkesmas. Selain itu sudah dirancang 

konsep-konsep sistem lain oleh pihak developer Simkesmas yang bisa 

menggunakan web service Simkesmas. Seperti Self Monitoring System yaitu 

semacam aplikasi monitoring kesehatan pribadi, misalnya penderita Diabetes 

Milletus yang melakukan checkup gula darah rutin ke Puskesmas bisa mendapatkan 

history checkup.  
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Selanjutnya ada e-dinkes, yaitu sistem monitoring kesehatan yang 

digunakan oleh dinas kesehatan kabupaten untuk memantau statistik-statistik 

kesehatan yang ada di wilayah cakupan kabupaten. Statistik-statistik tersebut 

misalnya, 15 penyakit terbanyak, kunjungan rawat inap, rawat jalan atau UKP (Unit 

Kesehatan Perorangan) dan UKM (Unit Kesehatan Masyarakat). 

3.3.1.3. Struktur Token 

Struktur dari token JWT (Json Web Token) meliputi Header, Payload dan 

Signature. Bentuk dari token terlihat seperti ini “xxxx.yyyy.zzzz”. Dimana “xxxx” 

merupakan header yang memuat informasi algoritma yang dipakai. Sedangkan 

“yyyy’ merupakan payload yang memuat informasi dari token tersebut. Informasi 

yang terdapat pada payload terdiri dari default field yang merupakan standar dari 

JWT dan custom field untuk keperluan. Detail isi default field dari payload tersebut 

[15] meliputi : 

a. Issuer (iss), yaitu identitas utama dari JWT yang berupa URL yang diakses 

pada saat token dihasilkan. 

b. Subject (sub), yaitu subject dari JWT. 

c. Audience (aud), yaitu identitas yang diberikan JWT pada penerima token. 

d. Expiration time (exp), yaitu identitas waktu kapan token tersebut 

kadaluarsa, jika sudah kadaluarsa maka token tidak diterima. 

e. Not before (nbf), yaitu identitas waktu kapan token tersebut tidak diproses. 

f. Issued at (iat), yaitu identitas waktu saat token tersebut dihasilkan. 

g. JWT ID (jti), yaitu identitas unik yang case sensitive pada token untuk 

setiap issue yang berbeda. 

Sedangkan untuk custom field pada payload yang akan digunakan pada proses 

pembuatan dan verifikasi token adalah sebagai berikut : 

a. Consumer ID (cons_id), yaitu consumer id yang merupakan identitas unik 

yang digunakan untuk membuat token. 

b. Site (site), yaitu identitas site yang digunakan token untuk transaksi data 

c. Modul (modul), yaitu identitas dari token pada tingkatan aplikasi dimana 

pada setiap layanan memerlukan suatu modul tertentu. Modul tersebut 

dibagi menjadi 5, yaitu Puskesmas, Pustu, Ponkesdes, Polindes, Posyandu, 

dan Posyandu Lansia 
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d. HTTP host (http_host), yaitu identitas hostname dari klien yang meminta 

token 

e. Remote address (remote_addr), yaitu identitas IP Address dari klien yang 

meminta token 

 

Gambar 3.3 Struktur token 

 

Sesuai Gambar 3.3 pada bagian signature token data pada header dan 

payload masing-masing di-encode menggunakan Base64 dan digabung dengan 

menyisipkan tanda koma (,) ditengah data. Lalu data tersebut ditandatangani 

menggunakan algoritma yang telah disediakan oleh JWT. Misalnya ES256, yaitu 

algoritma ECDSA dengan menggunakan fungsi hash SHA 256. Dikarenakan 

ECDSA merupakan algoritma asimetris maka diperlukan kunci privat untuk 

menandatangani. Adapun detail konten dari token ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Konten dari token 

 

3.3. Flowchart 

Flowchart sistem pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Yang 

pertama yaitu flowchart generate consumer id ditunjukkan pada Gambar 3.5. Dan 

yang kedua yaitu flowchart verifikasi token yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. 

Payload 
{ 
  "iss":    "http://api.simkesmas.com/api/auth", 
  "iat": 1507686653, 
  "exp": 1507686713, 
  "nbf": 1507686653, 
  "jti": "DmDkUr1n8R6aZhOH", 
  "sub": 24, 
  "site": 2, 
  "cons_id": "8e393c", 
  "modul": "Puskesmas", 
  "http_host": "api.simkesmas.com", 
  "remote_addr": "112.215.153.185" 
} 

Header 
 
 
 
{ 
  "typ": "JWT", 
  "alg": "ES256" 
} 

Signature 
 

 
var s =    
          base64Encode(header) 
           + “,” +  
           base64Encode 
              (payload); 
 
var signature = 
          ES256(s, private key) 
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 Selanjutnya merupakan flowchart untuk generate consumer id yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Flowchart generate token 

 

Penjelasan: 

 Dalam pembuatan atau generate token pertama kali yang harus dilakukan 

oleh user adalah melakukan HTTP request ke web service dengan mengakses 

layanan autentikasi beserta informasi data consumer id, consumer secret  dan 

modul. Setelah itu data autentikasi diurai (parsing) dan dilakukan validasi oleh 

sistem. Jika consumer id valid maka cek password apakah valid atau tidak. Setelah 

itu dilakukan pengecekan modul, apakah sesuai dengan data di server. Jika pada 

saat validasi terdapat kegagalan, maka sistem akan mengembalikan response ke 

client dengan pesan error.  Jika validasi suskes maka dibuatkan objek header dan 

payload. Header memuat informasi algoritma DSA yang akan dipakai, sedangkan 

payload memuat informasi detail dari token. Header dan payload tersebut lalu 

ditandatangi oleh algoritma DSA dengan private key yang telah disediakan. 

Signature yang telah didapatkan akan digabungkan dengan header dan payload, 

lalu diproses menjadi sebuah token. Token tersebut dikirim ke client dengan 

menggunakan response Json. 
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 Dan flowchart yang terakhir merupakan flowchart untuk validasi token yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.6.  

 

Gambar 3.6 Flowchart verifikasi token 

Penjelasan: 

 Untuk melakukan akses layanan pada web service terlebih dahulu dilakukan 

verifikasi apakah token tersebut valid. Pada saat client melakukan request, user 

menambahkan parameter token pada URL. Pada sistem token tersebut dipisah dari 

URL dan dilakukan validasi. Pada token tersebut diambil signature-nya lalu 

divalidasi dengan algoritma DSA dan public key. Jika validasi berhasil maka 

dilakukan verifikasi mengenai informasi yang tekandung pada token. Adapun 

pengecekan verifikasinya meliputi: pengecekan validitas token, waktu expired dari 

token, validitas remote_addr (remote address atau ip address) dari client, validitas 

modul, penangguhan (suspend) consumer id dan http_host yaitu alamat dari server. 

Jika salah satu verifikasi tersebut gagal, maka sistem akan mengirimkan pesan error 

ke client. Jika verifikasi suskes, maka sistem akan melakukan eksekusi request dan 

mengirimkan response ke client. Response yang dikirimkan berformat Json yang 

memuat informasi dari data, jumlah data, dan status HTTP code. 
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3.4. Analisis Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis dengan cara memodelkan sistem dan 

visualiasasi desain dari sistem. Permodelan yang digunakan untuk memodelkan 

sistem yang akan dibangun adalah permodelan berorientasi objek dengan 

menggunakan UML (Unified Modelling Language).   

3.4.1. Use Case 

Use case digunakan untuk memodelkan fungsionalitas-fungsionalitas pada 

sistem. Terdapat dua Aktor di sistem, yaitu admin dan client. Desain dari use case 

ditunjukkan pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Diagram usecase 

 

Dari Analisa diagram use case pada Gambar 3.7 terdapat satu aktor yaitu 

client. Aktor client mempunyai dua use case. Yang pertama yaitu melakukan 

generate token, dimana token tersebut nantinya akan digunakan client pada setiap 

melakukan request ke web service. Lalu yang kedua yaitu client dapat melakukan 

manipulasi data sesuai layanan dan site yang dituju. Misalnya client mengambil 

(GET) data loket pada hari ini di Puskesmas Turen. Manipulasi data pada layanan 

dibagi menjadi 4 cara, yaitu GET (mendapatkan data), POST (menambahkan), PUT 

(update atau mengubah), dan DELETE (menghapus). Adapun client yang dimaksud 

adalah aplikasi atau perangkat lunak yang terpisah dari sistem Simkesmas yang 

ingin melakukan manipulasi data pada Simkesmas. 

3.4.2. Diagram Aktifitas 

Diagram aktifitas merupakan diagram yang menggambarkan berbagai aliran 

aktifitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing aliran 

berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana aktifitas itu berakhir.  
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Berikut diagram aktifitas yang dirancang pada tugas akhir: 

a. Diagram Aktifitas Generate Token 

 

Gambar 3.8 Diagram aktifitas generate token 

 

b. Diagram Aktifitas GET Layanan Pada Web Service 

 

Gambar 3.9 Diagram aktifitas GET layanan pada web service 

 

 

Client. Web Service. Database..

Input data auth

Send Request

Return error

Return Token

Authenticate

Auth 

Valid?

Signing Data

Create Token

No

Yes

Get Data Consumer ID

Input data auth

AuthenticateSend Request

Return error Auth 

Valid?

Get Data Consumer ID

Signing Data

Create TokenReturn Token

No

Yes
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c. Diagram Aktifitas ADD Layanan Pada Web Service 

 

Gambar 3.10 Diagram aktifitas ADD layanan pada web service 

 

d. Diagram Aktifitas PUT (Edit) Layanan Pada Web Service 

 

Gambar 3.11 Diagram aktifitas ADD layanan pada web service 

Client Web Service Database

Input Form data & Token

Send Request

Return Response

Return Error

Return Error.

Verify Token

Token 

Verified?

Check Data

Data 

Valid?

Create Response

Yes

Yes

No

No

Insert Data

Token 

Verified?

Data 

Valid?

Create ResponseReturn Response

Return Error

Return Error.

Verify Token

Input Form data & Token

Send Request

Check Data

Insert Data

No

Yes

YesNo
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e. Diagram Aktifitas DELETE Layanan Pada Web Service 

 

    Gambar 3.12 Diagram aktifitas ADD layanan pada web service 

 

3.4.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan diagram yang menggambarkan urutan-urutan 

dari interaksi antar obyek dalam suatu sistem. Sequence diagram digunakan untuk 

menggambarkan arus pekerjaan, pesan yang disampaikan dan bagaimana obyek-

obyek di dalamnya bekerja sama dari waktu ke waktu untuk mencapai suatu hasil. 

Berikut sequence diagram yang dirancang pada tugas akhir ini : 

a. Sequence Diagram Generate Token 

 

Gambar 3.13 Sequence diagram generate token 

Client Web Service Database

Input Form data & Token

Send Request

Return Error

Return Response

Verify Token

Create Response

No Yes
Find Id Layanan2

Id 

Found?

Delete Data

No

Yes

Token 

Verified?

Id 

Found?

No Yes

No

Yes

Send Request Verify Token

Return Error Find Id Layanan2

Create Response Delete DataReturn Response

Input Form data & Token

Generate Token

Client Controller. DB Server

3: Check auth

2: Parse Data

1: Send POST Auth

7: Send response token

6: Generate Token

5: Signing data

4: Return data
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b. Sequence Diagram Verifikasi Token 

 

Gambar 3.14 Sequence diagram verifikasi token 

 

3.5. Desain Database 

Desain database merupakan tahap dimana dilakukan perancangan tabel 

dalam DBMS agar tabel yang digunakan menjadi efisien sehingga proses dalam 

sistem menjadi lebih cepat. 

3.5.1. Physical Data Model  

Physical Data Model digunakan untuk memodelkan desain database yang 

akan dibangun pada sistem. Berikut desain database dari sistem web service :  

 

Gambar 3.15 Desain fisik database untuk web admin 

Verifikasi Token

Client. Controller..

7: Return error

6: Send response data

5: Return data

4: Select DB & execute query

3: Validate token

2: Parse data

1: Send request with token

[token = valid]opt

[token invalid]opt

DB Server.
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Penjelasan :  

a. Tabel Site, digunakan untuk menyimpan data dari site yang digunakan 

pada web service. Relasi tabel ini dengan tabel Consumer Id adalah one-

to-many. Setiap site mungkin mempunyai satu atau lebih consumer id 

dan setiap consumer id harus dan hanya mempunyai satu site.  

b. Tabel Log, digunakan untuk menyimpan log atau catatan setiap aktifitas 

request pada web service. Relasi tabel Log dengan tabel Site dan 

Consumer Id adalah many-to-one. Setiap log mungkin mempunyai satu 

atau lebih data site dan consumer id. Setiap site dan consumer id 

mungkin mempunyai data log satu atau lebih. 

3.6. Class Diagram 

Class  diagram adalah  diagram yang  digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas serta  paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang  

sedang  kita kembangkan dimana diagram  ini  memberi  kita  gambaran  (diagram  

statis)  tentang sistem/perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. 

 

Gambar 3.16 Class diagram untuk web admin 

Keterangan : 

a. Kelas ConsumerID memiliki relasi one-to-one terhadap kelas Contact. 

Setiap consumer id memiliki hanya 1 kontak saja, begitu pula 

sebaliknya. 

b. Kelas ConsumerID memiliki relasi one-to-one terhadap kelas Site. 

Sedangkan kelas Site memiliki relasi many-to-one ke kelas 

ConsumerID, artinya 1 site dapat memiliki banyak consumer id. 

c. Kelas User tidak memiliki relasi terhadap kelas manapun.  
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3.7. Desain Antarmuka 

a. Rancangan halaman depan untuk admin 

Pada halaman ini menampilkan statistik-statistik pemakaian web service. 

 

Gambar 3.17  Menu halaman depan untuk admin 

 

b. Rancangan form input consumer id 

Pada form input yang berupa modal ini digunakan untuk menambahkan dan 

mengubah data pada consumer id. 

 

Gambar 3.18 Form input consumer id 

 

 


