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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

 

3.1. Analisa Sistem 

Tujuan dari analisa sistem adalah untuk memahami kebutuhan dari sistem yang akan 

dibuat dan memudahkan dalam mengembangkan sistem suatu saat nanti. Sistem yang dibuat 

dirancang dengan melakukan survei serta interview guna memperoleh informasi yang sesuai 

dengan kebutuhan. 

3.2. Analisa Masalah 

SMK Widya Dharma merupakan lembaga sekolah yang bergerak dibidang kejuruhan 

dimana proses pendaftaran di lembaga tersebut masih dilakukan secara  manual. Proses 

pendaftaran dengan cara manual tersebut masih memiliki kekurangan diantaranya adalah proses 

pendaftaran menjadi lebih lama, penumpukan berkas pendaftaran yang semakin lama semakin 

banyak dan menjadi tidak terstruktur terlebih lagi proses pendaftaran tersebut memakan banyak 

kertas. 

Pesatnya teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk dilakukan proses pendaftaran 

secara online, karena sehingga tidak perlu repot membuka semua berkas yang begitu banyaknya 

dan mencari dokumen lain ataupun catatan-catatan yang terarsip. 
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3.3. Deskripsi Sistem 

Sistem informasi pendaftaran yang dibuat adalah sistem berbasis web dengan bahasa 

pemrograman php dengan database mysql. Sistem tersebut dapat diakses di internet dimanapun 

dan kapanpun siswa berada. Hanya dibutuhkan koneksi internet untuk mengakses sistem 

tersebut. Hal ini dapat mempermudah siswa dalam proses pendaftaran. Di dalam sistem terdapat 

dua hak akses, dimana keduanya memiliki tugas yang berbeda-beda yakni: 

a) User 

1. Input data pendaftaran 

2. Melihat hasil seleksi pendaftaran 

b) Administrator 

1. Login 

2. Logout 

3. Mengelola data PPDB 

4. Mengelola data jurusan 

5. Mengelola data jenis pendaftaran 

6. Kelola data pendaftaran 

7. Tidak menyetujui siswa yang daftar 

8. Menyetujui siswa yang daftar 
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3.4. Analisa Tugas 

Dalam sistem informasi pengguna dibedakan menjadi dua kelompok yakni user dan 

administrator yang mempunyai fungsi masing-masing diantaranya: 

a) User 

1. Input data pendaftaran 

a. Mengunjungi alamat website pendaftaran 

b. Mengunjungi menu “Pendaftaran” 

c. Mengisi data pendaftaran diantaranya 

- Jenis Pendaftaran 

- Jurusan yang diinginkan 

- Nama Lengkap 

- Nama Asal Sekolah 

- Jenis Kelamin 

- Tempat, Tanggal Lahir 

- Nomor Handphone 

- Alamat Lengkap 

- Nama Ayah 

- Pekerjaan Ayah 

- Nama Ibu 

- Pekerjaan Ibu 

- Nomor Handphone Orang Tua 
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- Upload berkas pendaftaran 

 

2. Melihat hasil seleksi pendaftaran 

- Mengunjugi alamat website pendaftaran 

- Mengunjungi menu “Pengumuman Seleksi” 

- Melihat hasil seleksi pendaftaran 

b) Administrator 

1. Login 

- Dari halaman log-in 

- Mengetik nama username dan kata sandi 

- Menekan tombol masuk 

 Jika Benar: masuk ke halaman utama 

 Jika Salah: ada pesan kesalahan (“Maaf user/kata sandi yang anda ketikan salah”) 

2. Logout 

- Menekan tombol Sign Out 

3. Mengelola data PPDB 

- Di halaman utama klik Data PPDB 

- Klik Tambah Data PPDB untuk menambah data ppdb 

- Pada tabel data ppdb terdapat 3 aksi yaitu edit untuk mengedit kesalahan data, hapus untuk 

menghapus data ppdb, aktifkan dan nonaktifkan untuk memberikan aksi pada data ppdb 

4. Mengelola data jurusan 

- Di halaman utama klik Data Jurusan 

- Klik Tambah Data Jurusan untuk menambah data jurusan 
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- Pada tabel data jurusan terdapat 2 aksi yaitu edit untuk mengedit kesalahan data, hapus untuk 

menghapus data jurusan 

5. Mengelola data jenis pendaftaran 

- Di halaman utama klik Data Jenis Pendaftaran 

- Klik Tambah Data Jenis Pendaftaran untuk menambah data jenis pendaftaran 

- Pada tabel data jenis pendaftaran terdapat 2 aksi yaitu edit untuk mengedit kesalahan data, 

hapus untuk menghapus data jenis pendaftaran 

6. Tidak menyetujui siswa yang daftar 

- Di halaman utama klik data siswa 

- Pada table siswa, pada kolom “action” klik “terima” 

7. Menyetujui siswa yang daftar 

- Di halaman utama klik data siswa 

- Pada table siswa, pada kolom “action” klik “batalkan” 

8. Menampilkan dan menyembunyikan hasil seleksi 

- Di halaman utama klik Tampilkan Hasil Seleksi untuk menampilkan hasil seleksi 

- Di halaman utama klik Sembunyikan Hasil Seleksi untuk menyembunyikan hasil seleksi 
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3.5. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Pada sistem informasi ini dijelaskan bahwa tiap tabel memiliki hubungan dan didalamnya 

terdapat atribut sebagai data/informasi. 

 

Gambar 3.1 Entity Relationship Diagram Pada Sistem Informasi 

3.6. 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 penerimaan siswa baru di 

SMK Widya Dharma Turen. 
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3.6.1. Flowchart Diagram Siswa 

Flowchart diagram siswa menggambarkan proses pendaftaran siswa mulai dari mengakses 

halaman utama web, halaman home, halaman syarat dan informasi, pendaftaran dan pengumuman 

seleksi. Pada langkah pendaftaran, siswa melakukan pengisian data pendaftaran kemudian data 

pendaftaran disimpan dalam bentuk data pada database. Berikut flowchart diagram siswa: 

 

Gambar 3.2 Flowchart Diagram Siswa 

3.6.2. Flowchart Diagram Admin 

Flowchart diagram admin menggambarkan langkah langkah dalam pengelolaan data utama 

system informasi pendaftaran siswa baru. Langkah awal mulai dari mengakses halaman admin 

kemudian admin dapat memilih lima proses yang dapat digunakan yaitu pengelolaan data ppdb, 
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data siswa, data jurusan, dashboard dan menu data jenis pendaftaran. Setiap menu berfungsi untuk 

mengelola data sesua dengan fungsi nya masing masing. Khusus pada menu dashboard, admin 

bias melakukan penampilan atau penyembunyian hasil seleksi. Pada menu data siswa, admin bisa 

melakukan penerimaan dan pembatalan data pendaftaran siswa. Flowchart diagram admin dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Diagram Admin 

 

 

 

3.7. Use Case 

Dalam penelitian ini, jenis user dapat dibagi menjadi dua yaitu siswa dan admin. Kedua 

user tersebut memiliki tugas dan hak akses tertentu yang disajikan dalam diagram use case 

berikut. 



19 
 

 

Gambar 3.4 Diagram Use Case Sistem 

Deskripsi proses pada gambar 3.4. Diagram use case sistem yaitu: 

a. Admin terlebih dahulu melakukan login untuk mengelola data PPDB. Setelah login 

berhasil, maka admin dapat melakukan operasi pada menu-menu sistem. menu-menu 

tersebut adalah menampilkan pengumuman seleksi, kelola data siswa, kelola data PPDB, 
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kelola data jenis pendaftaran, kelola data jurusan, melakukan persetujuan terhadap siswa 

yang telah daftar dan juga dapat menolak siswa yang daftar. 

b. Calon pendaftar, yaitu calon siswa baru dapat melakukan pendaftaran melalui website 

tanpa perlu melakukan login. Halaman utama sistem yaitu adalah menu home. 

Dilanjutkan dengan menu syarat dan informasi yang berisi informasi-informasi dan 

segala persyaratan yang perlu dilakukan oleh siswa sebelum mendaftar. Kemudian ada 

menu pendaftaran untuk melakukan pengisian form data diri dan sekolah. Menu terakhir 

yaitu pengumuman seleksi yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengumuman seleksi 

pendaftaran pada sistem PPDB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Activity diagram 

3.8.1. Rancangan activity diagram Admin 



21 
 

 

Gambar 3.5 Perancangan Ativitas Diagram Admin 

 Pada gambar 3.3, admin dapat melakukan segala hal tentang pengelolaan data PPDB 

antara lain pengelolaan jurusan, data ppdb, siswa dan penampilan pengumuman seleksi. Untuk 

menu pengelolaan data disediakan penambahan, pengeditan dan penghapusan data agar data 

dapat diolah secara dinamis. 

3.8.2. Rancangan activity diagram Siswa 
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Gambar 3.6 Perancangan Ativitas Diagram Siswa 

 Pada activitas diagram yang telah disajikan pada gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa 

siswa dapat mengakses empat menu yaitu home, syarat dan informasi, pendaftaran dan halaman 

pengumuman seleksi. Untuk menu pendaftaran adalah menu yang disediakan untuk siswa 

sebagai menu untuk mengisi data diri dan dokumen kelengkapan pendaftaran. Setelah pengisian 

form selesai, maka siswa dapat menunggu pengumuman seleksi pada halaman pengumuman 

seleksi. 

3.9. Perancangan Interface 
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Pada rancangan interface web sistem informasi terdapat kolom username dan password 

yang akan diisi sebagai login administrator. Menu – menu pada header untuk navigasi utama 

pada halaman web. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Halaman Utama Pendaftaran 

Halaman administrator setelah admin memasukkan username dan password 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Halaman Administrator 

 


