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BAB III  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem tentang 

pembuatan sistem informasi akademik. Analisa dan perancangan ini meliputi 

analisa sistem, perancangan sistem dan perancangan uji coba. Hasil analisa pada 

bab ini akan membantu proses implementasi sistem informasi dan penulisan pada 

bab berikutnya.  

Perancangan sistem bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam 

pembahasan sistem, perancangan sistem ini dilakukan dengan membuat diagram 

guna mengetahui proses-proses yang berjalan pada sistem, diagram use case 

digunakan untuk mengetahui proses apa saja yang dilakukan user dalam sistem, dan 

gambaran antar muka untuk merancang tampilan sistem. Activity diagram adalah 

teknik untuk mendeskripsikan logika prosedural dan aliran kerja dalam banyak 

kasus.  

Perancangan sistem digunakan untuk memberikan gambaran secara umum 

mengenai sistem informasi yang akan dibuat. Hal ini berguna untuk menunjang 

pembuatan sistem informasi sehingga kebutuhan akan sistem informasi tersebut 

dapat diketahui.  

3.1 Analisa Sistem  

Analisa sistem bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan 

yang ada pada sistem, yang meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software) dan sistem. Analisa sistem meliputi spesifikasi aplikasi, spesifikasi 

pengguna, perancangan sistem, perancangan program dan perancangan proses.  

3.1.1 Perangkat Keras (Hardware)  

Dalam pembuaatan sistem informasi akademik ini dibutuhkan komputer 

sebagai coding dan compiler. Spesifikasi umum yang digunakan pada perangkat ini 

adalah processor AMD A-6 VISION 2,7 GHz, Ram 4 GB, Hardisk 500 GB.   
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3.1.2 Perangkat Lunak (Software)  

a. Operating System (OS)  

b. Web Server  

Pada sistem informasi akademik ini, penulis menggunakan xampp 

sebagai web server. Xampp merupakan tool yang menyediakan paket 

perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menggunakan xampp 

maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server 

Apache, PHP dan MySql secara manual.  

c. Notepad  

Notepad merupakan sebuah text editor yng digunakan untuk membuat 

program.  

3.1.3 Spesifikasi Sistem Informasi Akademik  

Sistem informasi yang akan dibuat diharapkan memiliki kemampuan sebagai 

berikut :  

1. Mampu memberikan informasi tentang kondisi akademik siswa  

2. Sebagai informasi peringatan dini untuk siswa  

3.1.4 Spesifikasi Pengguna  

Sistem informasi ini dibuat untuk membantu user didalam proses pengolahan 

data dan penyampaian informasi terhadap siswa. 

3.2 Perancangan Sistem  

Secara umum rancangan secara keseluruhan dapat dikelompokan atas beberapa 

bagian yaitu :  

1. Personal komputer sebagai basis pengendali sistem  

2. Jaringan lokal sebagai media penghubung antar komputer  

 

3.3 Perancangan Program  

Pada perancangan program ini merupakan menu program pada data evaluasi di 

sistem informasi akademik SMK Widya Sharma Turen. Pada menu data evaluasi 

akademik terdapat beberapa sub menu antara lain : absensi siswa, rekap absensi 

siswa, quiz dan ujian online, serta laporan nilai siswa.  
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3.4 Perancangan Proses  

3.4.1 Diagaram Flow Diagram  

Penulis menggunakan Diagram Flow Diagram (DFD) untuk menggambarkan 

alur proses dari sistem secara logika. Pada DFD kali ini terdapat DFD Sistem 

informasi akademik (data evaluasi akademik), DFD admin, DFD siswa, DFD guru 

dan DFD kepala sekolah. Dan berikut diagram DFD nya :  

3.4.1.1 DFD Sistem Informasi Akademik (Data Evaluasi Akademik)  

 

  

Gambar 3.1 Diagram DFD Sistem Informasi Akademik (Data  

Evaluasi Akademik)  

Keterangan :  

Pada diagram diatas diterangkan bahwa admin mempunyai hak akses 

untuk  memasukan semua data evaluasi akademik, hak, kemudian untuk hak 

akses guru bisa melihat dan memasukan data evaluasi akademik, siswa 

mempunyai hak akses hanya bisa melihat data evaluasi akademik dan 

karyawan mempunyai hak akses menginput data administrative dan absensi 

siswa. 

   

Sistem Informasi Akademik  
SMK WIDYA 

DHARMA     TUREN    ( Data Evaluasi Akademik ) 
Siswa 

Melihat data evaluasi  
akademik 

 Karyawan 

Admin 

Guru 

Melihat dan menginput  
data administratif dan 

absensi 

Melihat dan menginput 

data evaluasi akademik  

data evaluasi  

Menginput dan 

mengedit data 

evaluasi akademik 
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3.4.1.2 DFD Admin  

 

Keterangan :  

Pada diagram DFD untuk admin. Admin mempunyai hak akses untuk 

memasukan dan melihat data evaluasi akademik siswa, kemudian 

menginput dan mengedit data guru, siswa dan karyawan, Pada data evaluasi 

akademik admin mengurus semua data hanya berhubungan dengan siswa, 

semua informasi ditujukan untuk siswa.  

 

3.4.1.3 DFD Siswa  

 

Gambar 3.3 Diagram DFD Siswa  

 

 

Admin 

Data  

Evaluasi  

Akademik 

Siswa menginput 

Laporan Nilai Siswa melihatt 

Absensi siswa 

Gambar 3.2 Diagram  DFD Admin   

Siswa Data Evaluasi  
Akademik 

Jadwal, Nilai, Keuangan 

dan absensi 

 
Laporan Nilai Siswa 

Melihat 

Guru 
Karyawan 
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Keterangan :  

Pada diagram DFD untuk siswa. Siswa mempunyai hak akses hanya 

melihat data evaluasi akademik yang berupa raport dan absensi yang 

digunakan siswa untuk pemantauan nilai siswa yang berupa laporan nilai 

uts, uas dan harian siswa. Pada data evaluasi akademik siswa menerima 

semua informasi akademiknya.  

  

3.4.1.4 DFD Guru  

 

Gambar 3.4 Diagram DFD Guru  

 

 

Keterangan :  

Pada diagram DFD untuk guru. Guru mempunyai hak akses untuk 

memasukan dan melihat data evaluasi akademik yang berupa nilai siswa, 

nilai uts, uas dan harian.  

3.4.2 Flowchart  

Flowchart adalah penggambaran langkah-langkah dan urut-urutan prosedur 

dari suatu program. Flowchart berguna bagi analis dan programmer untuk 

memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong 

dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Dan berikut 

beberapa flowchart pada sistem informasi akademik (data evaluasi akademik) di 

SMK Widya Dharma Turen  

 

Guru Data Evaluasi  
Akademik 

Melihat 

Menginput 

Nilai siswa, 

Keterangan 

absensi siswa 
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3.4.2.1 Flowchart Diagram Login  

Pada flowchart diagram login terdapat masukan user id dan password, proses 

pengecekan bertujuan untuk mendeteksi apakah yang dimasukankan sesuai dengan 

data administrasi jika sesuai maka bisa mengakses sistem jika tidak maka akan 

terdapat pesan gagal dan kembali ke menu login.  

 

Flowchart 3.1 Login 

   

3.4.2.2 Flowchart Diagram Absensi Siswa  

Pada flowchart absensi siswa terdapat pilih tahun akademik dan pilih kelas, ini 

berfungsi untuk melihat data siswa yang membantu dalam proses absensi. 

Kemudian akan tampil data list absensi siswa sesuai jadwal mata pelajaran dan 

proses absensi segera dilakukan. Setelah melakukan proses absensi kemudian data 

disimpan dan secara otomatis data tersimpan disistem.  

Start 

Halaman Login 

Input User ID  
dan Password 

Cek Login 

Halaman Utama 

Logout 

End 

Berhasil 

Gagal 

Tidak 

Ya 
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Flowchart 3.2 Absensi Siswa  

 

3.4.2.5 Flowchart Diagram Laporan Nilai Siswa  

a. Data Nilai Uts  

Pada flowchart data nilai uts terdapat pilih tahun akademik dan pilih 

kelas, ini berfungsi untuk melihat data siswa. Kemudian akan tampil data 

masukan nilai siswa. Setelah melakukan proses penambahan data, data 

disimpan secara otomatis disistem dan siswa bisa mengaksesnya.  

  

Start 

Pilih Hari, 
Tanggal dan  
Kelas 

Tampil List  
Absensi Siswa 

Logout 

End 

Tidak 

Ya 

Simpan 
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Flowchart 3.3 Data Nilai Uts  

 

b. Cetak Raport Uts  

Pada flowchart cetak raport uts terdapat pilih tahun akademik dan pilih 

kelas, ini berfungsi untuk melihat data nilai siswa. Kemudian akan tampil 

cetak raport uts siswa yang berisi nilai pengetahuan dan ketrampilan.   

 

Start 

Pilih Kelas 
Mata Pelajaran dan  

Pilih Ujian 

Input Nilai Siswa 

Logout 

End 

Ya 

Simpan 

Tidak 

  



24  

  

 

Flowchart 3.4 Cetak Raport Uts  

  

3.4.3 Rancangan Tabel  

Rancangan tabel merupakan garis besar dari seluruh proses komputerisasi 

pengolahan data yang akan dilakukan, tanpa tabel sistem pengolahan data 

komputerisasi tidak dapat berjalan. Perancangan ini mencakup penentuan kunci 

utama dan kunci tamu untuk menghubungkan tabel tamu dengan tabel lainya. 

Berikut ini adalah tabel-tabel yang di gunakan dalam sistem informasi akademik 

studi kasus di SMK Widya Dharma Turen :  

1. Tabel siswa  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data siswa. Adapun 

perancangan tabelnya sebagai berikut:  

Nama tabel :tb_siswa  

Primary Key : id_siswa  

 

Tabel 3.1 Tabel siswa  

Nama field   Tipe data  Keterangan  

id_siswa  int (11)  untuk menyimpan id 

siswa  

Start 

Pilih Nilai 

Cetak/Download 

Raport  UTS 

End 
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nis varchar (15)  berisi nomor induk 

peserta didik  

password  varchar (30)  password untuk login 

siswa  

Id_akses int (5)  untuk  menyimpan  

id akses  

nama_siswa  varchar (100) barisi nama siswa  

 

tmpt_lahir  

 

varchar (50) 

untuk  menyimpan  

tampat lahir siswa  

tgl_lahir  date  untuk  menyimpan  

tanggal lahir siswa  

id_agama  int (5)  berisi id agama siswa  

 

alamat_siswa 

 

varchar (200)  

untuk menyimpan 

alamat siswa  

 

telepon_siswa  

 

varchar (200)  

untuk menyimpan 

nomor telepon siswa  

 

2. Tabel kelas  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data kelas. Adapun 

perancangan tabelnya sebagai berikut:  

Nama tabel : tb_kelas  

Primary Key : id_kelas  

 

Tabel 3.2 Tabel Kelas  

Nama field   Tipe data  Keterangan  

id_kelas  int (11)   Berisi id kelas  

kelas int (3)  Berisi nama kelas  

jurusan  varchar (30)  Berisi nama jurusan  

daya_tampung  int (5)  Untuk  daya tamping 

ruangan  
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3. Tabel jadwal pelajaran  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data jadwal pelajaran.  

Adapun perancangan tabelnya sebagai berikut:  

Nama tabel : tb_jadwal  

Primary Key : id_jadwal 

 

Tabel 3.3 Tabel Jadwal Pelajaran  

Nama filed  Tipe Data  Keterangan  

Id_jadwal  int (11)  Berisi id jadwal  

hari  varchar (10)  Baerisi keterangan 

hari  

jam  varchar (15)  Berisi keterangan 

waktu  

Id_kelas  int (11)  Berisi nomor id kelas  

Id_mapel  int (11)  Berisi  nomor id mata 

pelajaran  

nip Varchar(20) Berisi keterangan 

omor induk 

  

4. Tabel Absensi siswa  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data absensi siswa.  

Adapun perancangan tabelnya sebagai berikut:  

Nama tabel : tb_absensisiswa  

Primary Key : id_absensi 

Tabel 3.4 Absensi Siswa  

Nama field  Tipe Data  Keterangan  

id_absensi int (11)  Berisi tentang  

id_absensi  
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nis varchar (15)  Berisi kode nomor 

induk  

Tgl_absensi date  Berisi  tanggal absensi  

Hari varchar (10)  Berisi  tentang hari 

absensi  

Id_keterangan Int (3) Berisi keterangan 

tambahan  

  

5. Tabel Nilai  

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data nilai. Adapun 

perancangan tabelnya sebagai berikut:  

Nama tabel : tb_nilai 

Primary Key : id_nilai  

 

  Tabel 3.5 Nilai Uts  

Nama field  Tipe data  Keterangan  

id_nilai int (11)  Berisi id nilai  

nis varchar (15)  Berisi data nomor 

induk siswa  

Id_matpel Int(11) Berisi  data  angka 

pengetahuan  

nip  Varchar(11) Berisi  nomor induk 

siswa  

Id_kelas  Int(11) Berisi id kelas siswa 

nilai  Int(11) Berisi nilai siswa  

Id_ujian  Int(11) Berisi id ujian  
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3.5 Perancangan Tampilan Antarmuka  

Masukan merupakam tahap awal dari suatu aplikasi program. Biasanya 

pemasukan data di gunakan formulir untuk di isi. Agar informasi dan pengisian 

dapat dilakukan dengan mudah maka harus membuat perancangan bentuk (form) 

masukan yang sesuai dengan kebutuhan program. Ada beberapa form penting yang 

nantinya akan digunakan pada program sistem informasi akademik. Dan berikut ini 

form tampilan pada menu data evaluasi akademik pada sistem informasi akademik 

SMK Widya Dharma Turen, antara lain :  

 

3.5.1 Tampilan Form Login  

Tampilan form Login digunakan oleh admin, guru, siswa dan karyawan untuk 

mengakses sistem informasi akademik. Pada halaman login terdapat username dan 

password yang digunakan untuk masuk ke sistem informasi akademik. Rancangan 

tampilan form login digambarakan pada gambar 3.5 dibawah ini :  

  

Gambar 3.5 Tampilan Form Login    

3.5.2 Tampilan Form Utama  

Tampilan form utama sistem informasi akademik SMK Widya Dharma Turen 

setiap user berbeda, dan berikut beberapa tampilan form utama admin dan user :  
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3.5.2.1 Tampilan Form Admin  

Tampilan menu utama saat admin pertama kali masuk terdapat beberapa menu 

yaitu: Menu Home yang berupa menu kembali ke tampilan awal dari tampilan form 

admin, Menu Management User mengatur user seperti siswa, guru, karyawan. 

Menu Management Foto untur menentukan foto yang akan di tampilkan 

berdasarkan user. Menu Management Absensi untuk mencatat kehadiran siswa. 

Menu Management Nilai untuk memberikan informasi nilai siswa, Menu 

Management Kelas untuk menentukan kelas dari setiap siswa, Menu Management 

Mata Pelajaran untuk mencatan pelajaran di setiap jadwal, dan yang terakhir Menu 

Jadwal untuk menentukan jadwal di dalam satu siklus semester, Rancangan 

tampilan form utama admin pada gambar 3.6 dibawah ini:  

 

Gambar 3.6 Tampilan Form Admin  
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3.5.2.2 Tampilan Form Guru  

Tampilan menu utama saat guru pertama kali masuk terdapat beberapa menu 

yaitu: Menu Home untuk kembali ke tampilan awal yang menampilkan informasi 

utama. Menu Edit Biodata untuk mengedit detail identitas yang bersangkutan. 

Menu Nilai untuk menginput nilai siswa berdasarkan hasil yang di dapat. Menu 

Wali Kelas untuk mendapat informasi menjadi wali kelas dari suatu kelas. Menu 

Jadwal Menngajar untuk mengetahui info jadwal mengajar yang bersangkutan. 

Menu Logout untuk keluar ke menu utama Login. Rancangan Tampilan form utama 

guru pada gambar 3.7 dibawah ini :  

 

Gambar 3.7 Tampilan Form Guru  

  

3.5.2.3 Tampilan Form Siswa  

Tampilan menu utama saat siswa pertama kali masuk terdapat beberapa menu 

yaitu: Menu Home untuk kembali ke tampilan awal yang menampilkan informasi 
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utama. Menu Edit Biodata untuk mengedit detail identitas yang bersangkutan. 

Menu Nilai siswa yang digunakan untuk melihat data nilai siswa. Menu Absensi 

untuk melihat tingkat kehadiran siswa, Menu Wali Kelas untuk mendapat informasi 

wali kelas yang sedang ditugaskan untuk kelas tertentu, Menu  Jadwal Pelajaran 

untuk melihat jadwal pelajaran di setiap masing-masing hari, Menu SPP untuk 

melihat tanggungan keuangan dan Menu Logout untuk keluar ke menu utama 

Login. Rancangan tampilan form utama siswa digambarkan pada gambar 3.8 

dibawah ini :  

 

Gambar 3.8 Tampilan Form Siswa  

 

3.5.2.4 Tampilan Form Karyawan  

Tampilan menu utama saat siswa pertama kali masuk terdapat beberapa menu 

yaitu: Menu Home untuk kembali ke tampilan awal yang menampilkan informasi 

utama. Menu Edit Biodata untuk mengedit detail identitas yang bersangkutan. 

Menu Absensi untuk menginput absen setiap siswa, Menu SPP untuk melihat 
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tanggungan keuangan, Menu  Daftar Ulang Untuk menginputkan status siswa yang 

telah selesai melakukan herregristasi, Menu Logout untuk keluar ke menu utama 

Login. Rancangan tampilan form utama karyawan digambarkan pada gambar 3.9 

dibawah ini :  

 

Gambar 3.9 Tampilan Form Karyawan  


