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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisa Sistem 

3.1.1 Kondisi Existing 

Laboratorium Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah 

Malang memiliki aplikasi penunjang berbasis web bernama I-Lab. Aplikasi 

tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan praktikum. Fitur yang 

tersedia di dalamnya berkaitan dengan pengelolaan user, pengelolaan 

informasi, pengelolaan presensi dan penilaian praktikum. 

Pada penerapannya, kondisi praktikum sering kali menemui masalah 

seperti ketidakhadiran Aslab pada saat kegiatan praktikum berlangsung. 

Alasan yang sering ditemui adalah para Aslab berhalangan hadir pada saat 

jadwal asistensi tetapi susah untuk menemukan pengganti. Hal ini 

mengakibatkan kegiatan praktikum menjadi kurang efektif karena 

kekurangan Aslab.  

Dengan melihat kondisi seperti ini, penulis akan membuat aplikasi 

pengembangan dari i-Lab yang dibuat untuk membantu agar para Aslab 

mudah untuk mencari pengganti pada saat berhalangan untuk hadir. 

Aplikasi akan dikembangkan pada versi mobile dan akan dilengkapi dengan 

Push Notification agar informasi bisa tersampaikan tanpa Aslab harus 

membuka aplikasi terlebih dahulu.  

 Berikut adalah tabel perbandingan antara sistem I-Lab berbasis Web 

dan sistem pengembangan I-Lab berbasis Mobile yang dibuat oleh penulis 

agar dapat terlihat lebih jelas perbedaan pada kedua sistem ini. Juga agar 

dapat diketahui mana saja sistem yang sudah ada atau saling berkaitan dan 

mana saja sistem yang baru dikembangkan oleh penulis. 
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Tabel 2. 1 - Tabel Perbandingan sistem I-Lab Web dan Mobile 

Fitur Web Mobile Keterangan 

Pengelolaan Absensi v   - 

Pengelolaan Barang Teringgal v   - 

Pengelolaan Info Aslab - v Baru 

Pengelolaan Info Umum v - - 

Pengelolaan Jadwal Asistensi v v Sama 

Pengelolaan Jadwal Kuliah - v Baru 

Pengelolaan Pencarian Pengganti   v Baru 

Pengelolaan Penilaian v   - 

Pengelolaan Sertifikasi v   - 

Pengelolaan User v v Sama 

 

Pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa ada beberapa fitur yang memiliki 

kesamaan, ada pula fitur baru yang ditambahkan dan ada beberapa fitur yang 

tidak dikembangkan. Pada dasarnya, kedua aplikasi ini saling berkaitan 

karena memang menggunakan satu database yang sama. Namun tidak 

semua fitur yang terdapat pada sistem I-Lab berbasis Web ditampilkan pada 

sistem Mi-Lab berbasis Mobile. Ada beberapa fitur sama yang digunakan 

seperti data pada Informasi User dan jadwal asistensi. Sedangkan untuk 

fitur-fitur seperti Pengelolaan Info Aslab, Pengelolaan Jadwal kuliah dan 

Pengelolaan Pencarian Pengganti, fitur ini baru dikembangkan pada aplikasi 

Milab berbasis mobile yang dibuat oleh penulis dan tidak dikembangkan 

pada sistem I-Lab berbasis Web. 
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3.1.2 Analisa Kebutuhan 

Analisa Kebutuhan digunakan untuk mengetahui apa saja yang akan 

diperlukan dalam pembuatan sebuah sistem. Analisa Kebutuhan dibagi 

menjadi dua yaitu Kebutuhan Fungsional dan Kebutuhan Non Fungsional. 

Sebelum membuat suatu sistem, hendaknya programmer membuat terlebih 

dahulu Analisa kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan yang ada di dalam 

sistem, maupun kebutuhan yang menunjang agar sistem yang dibangun dapat 

berjalan. Dengan dibuatnya Analisa kebutuhan ini, programmer akan lebih 

mudah dalam merencanakan dan membuat sebuah aplikasi karena alur dan 

kebutuhannya sudah jelas.  

A. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan Fungsional berisi tentang kebutuhan-kebutuhan yang 

berhubungan dengan alur atau jalan cerita sebuah sistem. Kebutuhan 

fungsional terdiri dari Usecase, Activity Diagram, Sequence Diagram 

dan class Diagram. Diagram-diagram ini sangat berkaitan satu sama lain 

namun memiliki hal yang berbeda dalam konsentrasinya.  

A.1 Use Case 

Pada awal perancangan sebuah sistem, sebelum programmer 

langsung masuk ke implementasi, programmer harus melakukan 

Analisa kebutuhan berupa usecase terlebih dahulu. Usecase berisi 

tentang gambaran fitur secara garis besar pada sebuah sistem. Pada 

usecase akan diketahui ada berapa banyak aktor yang menggunakan 

sistem tersebut dan diketahui apa saja fitur yang tesedia dalam sistem 

yang seedang dibuat. Juga pada usecase dapat diketahui mana saja 

fitur yang bisa digunakan oleh semua aktor atau mana saja fitur yang 

hanya bisa diakses oleh aktor tertentu. 

Kebutuhan fungsional berupa usecase yang terdapat pada 

aplikasi yang dibuat oleh penulis dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3. 1 - UseCase 

Aplikasi yang dibuat oleh penulis memiliki 1 aktor bernama 

Aslab. Secara umum aplikasi ini memiliki fungsi-fungsi seperti 

digambarkan pada gambar 3.1 sebagai berikut: 

a. Pengelolaan Jadwal Kuliah 

Pada fungsi ini, pengguna akan diminta untuk 

memasukkan jadwal kuliahnya masing-masing secara individu 

pada template yang sudah tersedia. Pengguna juga bisa 

memperbarui jadwalnya jika sewaktu-waktu ada perubahan. 

Jadwal Kuliah ini diperlukan untuk penunjang kondisi untuk 
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fitur pencarian pengganti. Untuk dilakukan pengkondisian 

apakah pengguna tersebut sedang ada jadwal kuliah atau tidak 

ada jadwal kuliah.  

b. Jadwal Asistensi 

Pada fungsi ini, program akan menampilkan jadwal 

asistensi yang dimiliki oleh pengguna. Data yang ditampilkan 

diambil dari data yang sudah diisikan di sistem I-Lab yang 

berbasis Web. Pada fungsi ini, pengguna hanya dapat melihat 

jadwalnya saja. 

c. Pengelolaan Informasi 

Pada aplikasi ini, informasi bersifat lebih khusus 

diperuntukkan untuk para Aslab. Berbeda dengan versi web 

yang bersifat global dan hanya admin yang dapat mengelola 

informasi, disini setiap pengguna (Aslab) dapat mengelola 

informasi mua dari pembuatan informasi baru, pembaharuan 

informasi, hingga penghapusan informasi. Akan diberlakukan 

pembatasan agar hanya user terkait saja yang bisa mengelola 

informasi yang dibuatnya sendiri. 

d. Pencarian Pengganti 

Fungsi pencarian pengganti inilah inti dari pembuatan 

aplikasi in. Pada fungsi ini, pengguna dapat memanfaatkan 

fungsi ini untuk membroadcast informasi untuk mencari 

pengganti dengan mempertimbangkan pengkondisian 

terhadap jadwal asistensi dan jadwal kuliah yang dimiliki. 

Pada dasarnya aplikasi akan mengirimkan informasi kepada 

para Aslab yang kondisinya sesuai (tidak ada jadwal). 

Kemudian Aslab yang menerima informasi dapat memberikan 

respond balik ke pengirim untuk kemudian dipilih oleh 

pengirim. Lalu aplikasi akan mengkonfirmasi kepada 
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pengguna yang terpilih dan mengirimkannya kembali ke 

pengirim. 

A.2 Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan 

alur suatu aktivitas dalam sebuah sistem. Berikut adalah 

Activity diagram pada aplikasi pengembangan i-Lab berbasis 

mobile. 

a. Activity Informasi 

Menu Informasi

ASLAB Sistem

Memilih Menu 

Informasi

Menampilkan 

halaman Informasi

Create New? Show Add FormYes

Edit Data ? Show Edit Form

No

Yes

No

 

Gambar 3. 2 - Activity Diagram Informasi 

Pada gambar 3.2, saat pengguna memilih menu 

Informasi, sistem akan menampilkan halaman informasi yang 

telah disertai dengan tabel yang berisi beberapa informasi yang 

telah dimasukkan. Pada aktifitas ini, pengguna dapat membuat 

Informasi baru serta dapat menrubah informasi yang telah 

dibuat sebelumnya. 
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b. Activity Schedule 

Schedule

ASLAB Sistem

Memilih Menu 

Schedule

Menampilkan hal 

Schedule Asistensi

Pilih Menu 

Jadwal Kuliah 

?

Menampilkan hal 

Jadwal Kuliah

Edit ? Save Data

Yes

No
Yes

 

Gambar 3. 3 - Activity Diagram Schedule 

Pada gambar 3.3, saat pengguna memilih menu 

schedule, sistem akan menampilkan informasi tentang jadwal 

asistensi yang dimiliki oleh pengguna. Kemudian pengguna 

juga dapat membuka halaman jadwal kuliah yang di dalamnya 

pengguna dapat mengelola jadwal kuliahnya sendiri. Berbeda 

dengan jadwal asistensi yang tidak dapat dirubah, jadwal 
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kuliah dapat dirubah sendiri oleh pengguna yang 

bersangkutan. 

c. Activity Replacement 

Replacement

ASLAB Sistem

Memilih Menu 

Replacement

Menampilkan 

Tabel 

Replacement

Buat Baru ?
Menampilkan 

Form Add
Yes

Edit Data ?
Menampilkan 

Form Edit

Hapus Data ? Show Alert

No

Yes

No

Yes

 

Gambar 3. 4 - Activity Diagram Replacement 

Pada gambar 3.4, saat pengguna memilih menu 

Replacement, sistem akan menampilkan tabel Replacement 

yang berisi tentang beberapa permintaan pengganti untuk 

menggantikan pada saat jadwal asistensi. Pada aktifitas ini 

pengguna juga dapat membuat permintaan baru, merubah 

permintaan dan menghapus permintaan yang telah dibuat oleh 

pengguna itu sendiri. 
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A.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram berisi bagan-bagan keterkaitan antara 

aktor, sistem dan database yang digunakan. Pada Diagram ini akan 

terlihat apa yang dilakukan oleh aplikasi sehingga dapat 

menghasilkan output sesuai dengan yang pengguna harapkan. 

Diagram ini akan menjelaskan keterkaitan antara pengguna, 

tampilan aplikasi dan controller sistem yang mengakses data dari 

beberapa tabel pada database yang diperlukan. 

a. Sequence Diagram – Info 

 

Gambar 3. 5 - Sequence Diagram Info 
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b. Sequence Diagram – Jadwal Asistensi 

 

Gambar 3. 6 - Sequence Diagram Jadwal Asistensi 

c. Sequence Diagram – Jadwal Kuliah 

 

Gambar 3. 7 - Sequence Diagram Jadwal kuliah 
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d. Sequence Diagram – Replacement 

 

Gambar 3. 8 - Sequence Diagram Replacement 
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A.4 Class Diagram 

Class Diagram berisi tentang keterkaitan penyimpanan data 

dalam sebuah sistem. Analisa yang dilakukan adalah dari segi 

keterkaitan tabel pada database sistem berjalan. Berikut adalah 

class diagram pada sistem yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 3. 9 - Class Diagram 

Pada gambar 3.9 dapat dilihat keterkaitan antara 1 tabel 

dengan tabel lainnya. Tabel user berkaitan dengan tabel user 

assistant class, jadwal kuliah, replacement, informasi, history push 

notification. Hal ini terjadi karena id yang berada pada tabel user 

diakses oleh tabel2lainnya. Begitu pula keterkaitan pada 

user_asisten_class, class dan class_category, hal ini berkaitan 

dengan id yang berada di class  
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B. Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional berisi tentang spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak dan perangkat keras [6]. Analisa Kebutuhan non 

fungsional pada Aplikasi pengembangan iLab berbasis Android : 

- Kebutuhan Perangkat Keras & Perangkat Lunak 

- Laptop / PC : Windows 7, RAM 4 GB 

- Perangkat Android : Android Versi 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

- Android Compiler : Android Studio V.2.3.1 

- Text Editor : Sublime (Build 3126) 

- Web Server : Apache V.2.4.25 

- Database MySQL 

- Internet 

 

3.2 Desain Sistem 

Desain Arsitektur 

Desain arsitektur berisi tentang rancangan arsitektur agar sistem 

dalam berkomunikasi dengan yang lain. Berikut adalah desain arsitektur 

pada sistem yang dibuat oleh penulis: 

 

Gambar 3. 10 - Desain Arsitektur Sistem 

Web i-Lab 

Web Server 

API 

Aslab 

API Aplikasi Mobile 

Android 

Internet 

1 2 
3 

4 

5 
6 



26 

 

Penjelasan desain arsitektur pada gambar 3.10 adalah  

1. Aslab (Asisten Laboratorium) bertindak sebagai aktor dalam 

sistem ini. 

2. Sistem yang dibuat oleh penulis akan dijalankan pada perangkat 

Android berbasis Mobile 

3. Dalam penggunaannya, sistem memerlukan internet agar sistem 

ini dapat mengakses data dari server dan dapat berkomunikasi 

dengan perangkat yang lain. 

4. API digunakan sebagai penjembatan antara sistem dan web 

server. 

5. Web Server yang digunakan adalah Web Server milik I-Lab 

6. Data yang digunakan sama dengan data milik I-Lab. Hanya saja 

dilakukan modifikasi dengan menyesuaikan kebutuhan database 

untuk sistem yang dibuat oleh penulis sehingga data dapat 

terintegrasi. 

 

Desain Database 

Database adalah kumpulan file atau data yang saling berkaitan. 

Database sangat diperlukan untuk menyimpan berbagai informasi yang 

berkaitan dengan data pada sebuah sistem. Pada sistem ini, database akan 

digunakan untuk mengambil informasi yang telah diinputkan sebelumnya, 

serta dapat menyimpan data yang diinputkan oleh pengguna. Database 

yang digunakan dalam sistem ini adalah database milik I-Lab yang sudah 

dilakukan modifikasi dengan menambahkan tabel baru disesuaikan 

dengan kebutuhan sistem yang dibuat oleh penulis. Dengan demikian, data 

yang ada di sistem I-Lab akan terintregrasi dengan data yang ada di sistem 

yang dibuat oleh penulis.  

Gambar 3.11 adalah gambar desain database yag digunakan dalam 

sistem ini. Di dalamnya merupakan gabungan dari database milik I-Lab 

dan database milik aplikasi yang dibuat oleh penulis. Database yang 
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digunakan ada yang dari tabel yang sudah ada, ada pula tabel baru yang 

ditambahkan untuk menyimpan data yang diperlukan oleh aplikasi baru 

yang dibuat oleh penulis. Tebel baru yang ditambahkan adalah tabel: 

mi_historypush, mi_replacement, mi_info, mi_schedule, mi_message, 

mi_users_token, mi_replace_can. Sedangkan tabel lama yang digunakan 

adalah tabel user, user_assistant, user_assistant_class dan tabel 

class_category. 

 

Gambar 3. 11 - Desain Database 
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Desain Interface 

Desain Interface diperlukan agar dapat menggambarkan tampilan 

sistem yang akan dibuat secara visual. Tampilan ini dibuat berdasarkan 

Analisa kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya. Berikut adalah desain 

Interface untuk aplikasi yang penulis buat. 

Pada tampilan Home pada gambar 3.12, di bagian atas akan tertera 

logo I-Lab. Kemudian di bawahnya akan terdapat form login disertai 

dengan tombol Login. Setelah sukses melakukan login, tampilan login 

akan digantikan dengan tampilan home. Pada tampilan home, secara 

umum bagian pada layar akan dibagi menjadi 3 bagian yaitu bagian atas, 

bagian tengah dan bagian bawah. Di bagian atas akan tertera logo I-Lab 

Atas 

Tengah 

Bawah 

Gambar 3. 12 - Desain Login dan Home 
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dan foto pengguna dan disertai dengan tombol Logout. Pada bagian tengah 

akan ada info tentang pengguna yang sedang login dan di bagian bawah 

akan terlihat beberapa menu yang disediakan pada aplikasi ini. 

 

 Seperti pada gambar 3.13, ketika pengguna memilih menu yang 

ingin diakses, tampilan pada bagian atas dan bawah pada aplikasi tidak 

mengalami perubahan selain penanda untuk memberitahu menu yang 

sedang dibuka. Sedangkan di bagian tengah akan mengalami perubahan 

sesuai dengan konten pada menu yang dipilih. Ketika menu Schedule 

dipilih, bagian tengah akan berubah mengikuti isi yang terdapat pada menu 

itu. Begitu juga dengan menu info dan menu Contact us, hanya di bagian 

tengahnya saja yang akan mengalami perubahan. 

 

Gambar 3. 13 - Tampilan Fitur 


