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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

1. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan dan use case, sedangkan 

perancangan sistem meliputi sequence diagram, activity diagram, class diagram, 

dan user interface. Pada hal ini perancangan sistem digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai sistem yang akan dibuat nantinya dengan tujuan untuk 

mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem yang diperlukan. 

3.1 Analisa Kebutuhan Fungsional 

  Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan inti dari sistem agar dapat 

berjalan sesuai dengan kebutuhan. Adapun beberapa kebutuhan fungsional yang 

terdapat pada sistem, ditunjukkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

No Kebutuhan fungsional Keterangan 

1 Register Untuk dapat menggunakan fitur pada website 

builder sebagai member, maka user harus 

membuat akun terlebih dahulu. 

2 Login Fitur yang digunakan untuk authentication 

yang digunakan untuk mengetahui hak akses 

yang dijinkan dalam menggunakan fitur 

website builder. 

3 Menejemen Database Fitur untuk pembuatan tabel database, proses 

ini merupakan proses awal yang harus 

terpenuhi terlebih dahulu agar dapat berlanjut 

ke proses selanjutnya. 

4 Menejemen Module Fitur yang digunakan untuk membuat bagian 

utama pada web berupa kode program, pada 

tahap ini sistem akan membuat model, view, 

controller secara otomatis sesuai inputan user. 
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5 Menejemen Menus Fitur agar user dapat menentukan menu yang 

akan ditampilkan pada website. 

6 User Manejemen Fitur yang digunakan untuk mengatur user dan 

group pada website. 

 

3.2 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

 Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang nantinya akan di 

masukkan ke dalam program namun tidak mempengaruhi kinerja dari sistem. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Non Fungsional 

No Kebutuhan Non 

fungsional 

Keterangan 

1 User Friendly Penggunaan fitur serta navigasi website yang 

mudah. 

2 Portability Website dapat diakses dimana saja dan kapan 

saja asalkan terhubung dengan internet. 

3 Responsive  Responsive merupakan suatu teknik agar 

tampilan website dapat menyesuaikan dengan 

layar device yang mengaksesnya. 

3.3 Analisa Sistem 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, aplikasi yang akan di 

bangun pada penelitian tugas akhir ini ber-platform website. Tujuan dalam 

pembuatan website builder ini adalah untuk membuat sebuah website dengan 

struktur HMVC atau modular arsitektur dan membuat modul yang re-usable 

function. 

Ada beberapa tahapan dalam penggunaan sistem diantaranya pembuatan 

tabel, pembuatan modul dan pembuatan menu navigasi. Dari komponen utama 

tersebut berikut alur untuk pembuatan website dengan website builder. 

 
Gambar 3.1 Alur pembuatan website dengan website builder 
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Website builder menggunakan admin panel sebagai tampilan untuk 

mengolah data input dimana data ini nantinya akan diproses oleh sistem 

berdasarkan kategori dan kemudian akan ditampilkan sebagai output. Pada tahap 

pemrosesan data akan diolah sesuai dengan ketentuan sistem.  

3.3.1 Deskripsi Produk 

Website builder dibangun dengan platform website dengan admin panel 

sebagai lembar kerja. Didalam website builder terdapat modul penunjang untuk 

membuat sebuah website, diantaranya yaitu: table management, module 

management, menu management dan modul penunjang lainnya. 

Desain interface website builder dibuat susuai dengan standar admin 

template yang bertujuan agar pengguna terbiasa dengan tampilan pada umumnya. 

Framework yang digunakan untuk membuat halaman admin yaitu Twitter 

Bootstrap jadi struktur dari kode program sesuai standar yang telah ditentukan 

oleh framework, sehingga akan memudahkan perkembangan sistem selanjutnya. 

3.3.2 Use case Diagram 

 
Gambar 3.2 Use case Diagram website builder 
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3.3.3 Use case Scenario 

Nama use case : Table Managment 

Aktor : User 

Pre Kondisi : User telah masuk ke dalam layar utama aplikasi dan 

memilih menu Tables Management. 

Post Kondisi : User berada pada menu Tables Management. 

Deskripsi : User memilih pilihan membuat tabel lalu mengisi form 

inputan.  

Tabel 3.3 Skenario membuat tabel 

User Sistem 

1. Memilih menu New Table. 

3. Memilih menu Storage Engine. 

4. Memilih  new field. 

7. Mengisi field table. 

9. Memilih simpan. 

 

2. Menampilkan form membuat tabel. 

5. Menampilkan field tabel. 

6. Menyimpan data sementara. 

8. Menyimpan data kedalam 

database. 

10. Menampilkan hasil table. 

 

Nama use case : Module management 

Aktor : User 

Pre Kondisi : User telah masuk ke dalam layar utama aplikasi dan 

memilih menu Modules Management. 

Post Kondisi : User berada pada menu Modules Management. 

Deskripsi : User memilih pilihan membuat tabel lalu mengisi form 

inputan. 

Tabel 3.4 Skenario membuat module. 

User Sistem 

1. Memilih menu New Module.  

3. Mengisi form inputan. 

4. Memilih simpan. 

 

2. Menampilkan form membuat module. 

5. Menyimpan data ke database. 

6. Menampilkan hasil pambuatan 

module. 
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Nama use case : Menentukan hak akses 

Aktor : User 

Pre Kondisi : User telah masuk ke dalam layar utama aplikasi dan 

memilih menu Modules Management. 

Post Kondisi : User berada pada menu Modules Management. 

Deskripsi : User memilih pilihan edit modul, pilih menu permission 

lalu menentukan hak akses. 

Tabel 3.5 Skenario menentukan hak akses. 

User Sistem 

1. Memilih menu Edit Module.  

3. Memilih menu permission. 

5. Memilih hak akses sesuai 

kebutuhan dan simpan. 

 

2. Menampilkan form edit module. 

4. Menampilkan form atur permission. 

6. Menyimpan hak akses kedalam 

database. 

 

Nama use case : Menu management 

Aktor : User 

Pre Kondisi : User telah masuk ke dalam layar utama aplikasi dan 

memilih menu Menus Management. 

Post Kondisi : User berada pada menu Menus Management. 

Deskripsi : User memilih pilihan side menu atau top menu, lalu isi 

form inputan. 

Tabel 3.6 Skenario membuat menu. 

User Sistem 

1. Memilih menu Menus 

Management.  

3. Memilih side menu atau top menu. 

5. Mengisi form inputan dan pilih 

simpan. 

2. Menampilkan form menus. 

4. Menampilkan form inputan. 

6. Menyimpan menu kedalam 

database. 
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Nama use case : Generate website 

Aktor : User 

Pre Kondisi : User telah masuk ke dalam layar utama aplikasi dan 

memilih menu Modules Management. 

Post Kondisi : User berada pada menu Modules Management. 

Deskripsi : User memilih pilihan generate website. 

Tabel 3.7 Skenario generate website 

User Sistem 

1. Memilih menu Module 

Management.  

3. Memilih generate website. 

2. Menampilkan form module. 

4. Sistem men-generate website 

 

3.4 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem berdasarkan use case 

yang telah dibuat. Perancangan dimulai dari pembuatan activity diagram, 

sequence diagram, class diagram, hingga perangcangan interface aplikasi. 

3.2.1 Activity Diagram 

Proses dimulai dengan pembuatan database agar bisa berlanjut pada proses 

selanjutnya yaitu pembuatan modul. Kemudian pada pembuatan modul yaitu 

untuk membuat bagian utama pada website berupa model view controller (kode 

program) yang dapat mengatur menu utama pada website. Kemudian berlanjut ke 

proses berikutnya yaitu pembuatan halaman website dan proses selanjutnya yaitu 

proses menentukan hak akses. 
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Gambar 3.3 Activity Diagram membuat tabel. 

Gambar 3.3 menerangkan tentang proses dari pembuatan tabel didalam 

Website Builder dan proses pembuatan tabel ini merupakan proses pertama yang 

harus dikerjakan agar proses selanjutnya bisa dijalankan. 

 

 
Gambar 3.4 Activity diagram membuat modul. 
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Gambar 3.4 menerangkan tentang proses dari pembuatan modul didalam 

Website Builder, proses pembuatan modul ini merupakan proses lanjutan dari 

proses pembuatan tabel. 

 

 
Gambar 3.5 Activity diagram hak akses. 

Gambar 3.5 menerangkan tentang proses menentukan hak akses untuk 

setiap modu, proses menentukan hak akses ini merupakan bagian dari proses 

pembuatan modul. 

 

 
Gambar 3.6 Activity diagram menu menejemen. 
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Gambar 3.6 menerangkan tentang proses membuat menu yang digunakan 

untuk mengakses modul nantinya. 

 

 
Gambar 3.7 Activity diagram generate website. 

Gambar 3.7 menerangkan tentang proses generate website, proses ini 

merupakan proses terakhir didalam Website Builder. 

 

3.2.2 Sequence Diagram 

 
Gambar 3.8 Sequence diagram membuat tabel 

Proses pembuatan tabel dilakukan untuk membuat table database yang akan 

menyimpan semua data pada web yang akan dibuat. 
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Gambar 3.9 Sequence diagram membuat modul 

Untuk pembuatan modul yaitu membuat bagian utama pada web berupa 

kode program. Gambar 3.9 merupakan sequence diagram pembuatan modul. 

 

 
Gambar 3.10 Sequence diagram membuat menu 

Gambar 3.10 merupakan sequence diagram membuat page yang berfungsi 

untuk membuat halaman pada web. 
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Gambar 3.11 Sequence diagram hak akses. 

Gambar 3.11 merupakan sequence diagram hak akses yang berfungsi untuk 

mengatur siapa saja yang diperbolehkan untuk mengakses modul tersebut 

 

 
Gambar 3.12 Sequence diagram generate website. 

Gambar 3.12 merupakan sequence diagram generate website yang berfungsi 

untuk meng-export hasil website yang telah dibuat sebelumnya. 
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3.2.3 Class Diagram 

Class diagram merupakan spesifikasi dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek yang menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain. Berikut adalah penjelasan dari class 

diagram pada gambar 3.12: 

• Class User merupakan tempat semua class pengguna. 

• Class Group merupakan class utama yang berfungsi mengatur group. 

• Class Config merupakan class digunakan untuk mengkonfigurasi yang 

diperlukan pada website builder. 

• Class Pages merupakan class digunakan untuk memroses halaman dari web 

yang akan dibuat pada website builder. 

• Class Menu merupakan class digunakan untuk mengatur menu pada web 

untuk memberikan tampilan menu yang sesuai. 

• Class Dashboard merupakan class fitur yang digunakan untuk penambahan 

menu navigasi. 

• Class Table merupakan class untuk menyimpan database. 

• Class Module merupakan class yang digunakan untuk membangun sistem 

pada web. 
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Gambar 3.13 Class diagram website builder. 

 

3.2.4 Perancangan Interface 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan rancangan interface dari aplikasi yang 

akan dibangun. Desain interface didesain sesederhana mungkin dengan sedikit 

menu dan masukan untuk mempermudah penggunaan aplikasi. Web Aplikasi ini 

akan dibangun dengan bahasa PHP dan laravel framework serta menggunakan 

PHP Storm sebagai text editor. 

3.2.4.1 Halaman utama / dashboard 

Halaman utama merupakan halaman untuk menampilkan informasi-

informasi yang dirasa penting didalam website builder. Didalam halaman utama 

ini terdapat user yang telah melakukan login kedalam sistem. 

Ketika program baru pertama kali dijalankan pengguna diminta login 

terlebih dahulu untuk mengakses dalaman utama ini, halaman utama. 
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Gambar 3.14 Rancangan interface halaman utama/dashboard. 

 

3.2.4.2 Menu aplikasi 

Menu yang terdapat di website builder dibagi menjadi dua bagian utama, 

yaitu top menu dan side menu. Top menu nantinya akan muncul di halaman utama 

sebagai navbar, pada bagian side menu terdapat table management, module 

management, page management, menu management dan user management. 

 
Gambar 3.15 Rancangan interface menu navigasi. 

 

. 
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Gambar 3.16  Halaman setting website builder. 

Setting berfungsi untuk mengatur nama aplikasi, deskripsi, email, dll. Ini 

hanya pengaturan standar karena ini bukan komponen utama hanya sebagai 

komponen penunjang dalam pengujian. 

 

 
Gambar 3.17  Halaman profil user. 

Menu my account berfungsi untuk pengaturan akun, misalnya untuk 

mengganti nama, email, foto profil dan mengganti password. 
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Gambar 3.18  Halaman table management website builder. 

Table management berfungsi untuk membuat tabel baru atau mengedit tabel 

yang sudah ada. Untuk mengatur tabel didalam website builder dapat dilakukan 

didalam sistem. 

 

 
Gambar 3.19  Halaman module management website builder. 

Module management berfungsi untuk membuat modul dari tabel yang telah 

dibuat sebelumnya. 
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Gambar 3.20  Halaman menu management website builder. 

Menu management berfungsi untuk membuat menu sesuai dengan tipe menu 

(top menu atau side menu). Menu ini nantinya digunakan untuk mengakses modul 

yang telah dibuat sebelumnya. 

 

 
Gambar 3.21  Halaman user management. 

 

User management berfungsi untuk mengatur pengguna aplikasi, seperti 

menyetujui pengguna, merubah tingkatan atau hak akses.  
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