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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas analisa serta perancangan sistem. Pada prinsipnya, 

perancangan dengan sistematika yang baik akan memberikan banyak kemudahan 

dalam pembuatan tugas akhir ini. 

3.1 Analisa Sistem 

Perancangan android sms gateway berbasis raspberry pi pada server kasava.org 

adalah sebuah pengembangan sistem sms gateway dimana nantinya sistem 

diharapkan mampu memadukan antara perkembangan teknologi android dan juga 

teknologi raspberry pi. 

 

Gambar 3.1 Tampilan rancangan sistem 

Pengimplementasian sistem ini melalui smartphone android. Raspberry 

berfungsi sebagai sistem utama untuk menjalankan ini. Pada raspberry pi, terdapat 

beberapa sistem, diantaranya API sms gateway, Gammu serta database Sql. API 

berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Smartphone dengan Gammu dan Sql. 

Serta Modem untuk meletakkan Simcard yang berfungsi untuk meneruskan pesan 

kepada client. 
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3.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

a. Sistem operasi android 

b. Ubuntu MATE 

c. Gammu 

d. Xampp 

e. MySql 

f. PhpMyAdmin 

g. Github Dekstop 

3.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat keras digunakan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

untuk merancang perangkat pendukung android sms gateway nantinya, meliputi: 

a. Raspberry pi 3 

b. Micro SD card 

c. Modem GSM Wavecom 

d. Simcard 

e. Lcd 

f. Keyboard dan Mouse 

g. Smartphone. 

3.2 Perancangan Sistem 

Untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem yang akan dibuat, penulis melakukan 

pemodelan dengan menggunakan UML diagram. Yang diantaranya terdapat class 

diagram, use case diagram, activity diagram, serta terdapat juga desain User 

Interface. 

3.2.1 Perancangan Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menampilkan rancangan relasi antara tabel database 

yang akan diolah. Dapat dibuat beberapa  diagram  sesuai dengan  yang diinginkan 

untuk mendapatkan gambaran lengkap terhadap sistem  yang dibangun. Berikut 

merupakan analisa class diagram. 
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Gambar 3.2 Class Diagram 

3.2.2 Perancangan Use Case 

Use case diagram menggambarkan fungsi dari aplikasi sms gateway pada android, 

kebutuhan sistem dari sudut pandang admin serta menghubungkan antara actor dan 

use case. 
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Gambar 3.3 Use case diagram 

Deskripsi use case: 

a. use case pesan baru 

Nama Use Case  : Pesan Baru 

Aktor   : Admin 

Tujuan   :Menulis pesan baru 

Admin Sistem  Database 

1. pilih menu 

pesan baru 

  

 2. Menampilkan 

halaman Pesan 

Baru 

 

3. Memilih form 

Kontak 

  

  4. Request 
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database 

Kontak 

 5. Menampilkan List 

Kontak 

 

6. Input isi pesan   

 7. kirim  

Tabel 3.1 use case pesan baru 

b. use case inbox 

Nama Use Case  : Inbox 

Aktor   : Admin 

Tujuan   : Melihat list pesan singkat dari client 

Admin Sistem  Database 

1. pilih menu 

Inbox 

  

  2. request 

database Inbox 

 3. menampilkan list 

inbox 

 

4. pilih pesan 

yang akan 

dibaca 

  

 5. menampilkan detail 

pesan 

 

6. pilih tombol 

hapus 

  

  7. delete database 

inbox terpilih 

Tabel 3.2 use case inbox 
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c. use case outbox 

Nama Use Case  : Outbox 

Aktor   : Admin 

Tujuan   : Melihat laporan pengiriman pesan 

Admin Sistem  Database 

1. pilih menu 

Outbox 

  

  2.  request 

database 

Outbox 

 3.  menampilkan list 

Outbox 

 

4. Pilih salah satu 

pesan outbox 

  

 5. Menampilkan 

detail Outbox 

 

6. Pilih tombol 

hapus 

  

  7. Delete database 

Outbox terpilih 

Tabel 3.3 use case outbox 

d. use case kontak 

Nama Use Case  : Kontak 

Aktor   : Admin 

Tujuan   : membuat atau mengedit kontak 

Admin Sistem  Database 

1. pilih menu 

Kontak 
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  2. request 

database 

kontak 

 3. menampilkan list 

kontak 

 

4. pilih salah satu 

kontak 

  

 5. menampilkan 

detail kontak 

 

6. hapus kontak   

  7. delete database 

kontak terpilih 

8. pilih icon 

tambah kontak 

  

9. input nama dan 

nomor 

  

10. simpan   

  11. update 

database 

kontak 

Tabel 3.4 use case kontak 

3.2.3 Perancangan Diagram Activity 

Untuk menampilkan aktifitas yang akan dilakukan oleh admin pada aplikasi ini dapat 

dilihat dari Activity Diagram. 
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3.2.1.1 Activity diagram Pesan Baru 

 

Gambar 3.4 Activity diagram pesan Baru 

Pada gambar diatas menjelaskan aktifitas admin saat akan mengirimkan pesan 

baru.setelah keluar tampilan pesan baru, maka admin akan memilih kontak yang ada 

pada form nama, lalu menginputkan isi pesan yang akan dikirim pada form isi. 

Terakhir memilih tombol kirim untuk mengirimkan pesan tersebut. 

3.2.1.2 Activity diagram Inbox 

 

Gambar 3.5 Activity diagram Inbox 
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Pada gambar diatas menjelaskan aktifitas admin saat memilih menu Inbox. Sistem 

akan menampilkan daftar pesan yang telah diterima oleh sistem dan tersimpan pada 

database. Pilih salah satu pesan untuk menampilkan detail pesan. 

3.2.1.3 Activity diagram Outbox 

 

Gambar 3.6 Activity diagram Outbox 

Pada gambar diatas menjelaskan aktifitas admin saat memilih menu Outbox. Pada 

saat admin mmilih menu Outbox, maka sistem akan melakukan request daftar pesan 

yang terkirim pada database, lalu akan menampilkan list tersebut berurutan sesuai 

waktu terkirim.  
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3.2.1.4 Activity diagram Kontak 

 

Gambar 3.7 Activity diagram Kontak 

Pada gambar diatas menjelaskan aktifitas admin saat memilih menu Kontak. 

Sistem akan menampilkan form daftar kontak yang telah tersimpan pada database. 

Admin juga dapat menambahkan kontak baru maupun mengedit informasi pada 

kontak.  

3.2.4 Perancangan Squence Diagram 

Diagram sequence (urutan) adalah diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan (message) dalam suatu waktu tertentu. Pada Sequence diagram ini 

menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan pada 

sistem sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. 
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3.2.4.1 Squence Diagram Pesan Baru 

 

Gambar 3.8 Squence diagram pesan baru 

Pada gambar diatas menjelaskan alur pada saat admin akan mengirimkan 

pesan baru. Dimulai dengan memilih menu pesan baru, sistem menampilkan halaman 

pesan baru. Memilih nomor tujuan yang telah tersimpan pada database, 

menginputkan pesan kemudian menekan tombol kirim. 

3.2.4.2 Squence Diagram Inbox 

 

Gambar 3.9 Squence diagram Inbox 
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Pada gambar diatas menjelaskan alur pada saat admin akan melihat informasi 

pesan yang telah diterima oleh sistem.langkah awal yaitu admin memilih menu 

Inbox, lalu sistem akan merequest pesan yang telah diterima dan tersimpan pada 

database, serta menampilkan list pesan masuk. Kemudian, admin memilih salah satu 

pesan untuk menampilkan isi pesan.  

3.2.4.3 Squence Diagram Outbox 

 

Gambar 3.10 Squence diagram outbox 

Pada gambar diatas menjelaskan alur pada saat admin akan menampilkan 

pesan yang telah terkirim kepada client. Menampilkan detail pesan, serta pilihan 

untuk menghapus pesan yang telah terkirim. 
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3.2.4.4 Squence Diagram Kontak 

 

Gambar 3.11 Squence diagram Kontak 

Pada gambar diatas menjelaskan alur pada saat admin akan menampilkan 

kontak yang terdapat pada database. Terdapat juga tombol untuk menambahkan 

kontak baru dengan menginputkan nama dan nomor hp. Admin juga dapat memilih 

salah satu kontak untuk menampilkan detail serta terdapat pilihan untuk menghapus 

kontak tersebut.  

3.2.5 Perancangan Desain Interface 

Rancangan desain untuk aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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3.2.4.1 Desain Menu Utama 

 

Gambar 3.12 Rancangan Desain Menu Utama 

Dari gambar diatas dapat dilihat menu utama pada apikasi yaitu pesan baru, kontak, 

inbox dan outbox. Di menu utama admin dapat mengakses opsi yang ada sesuai apa 

yang ingin dilakukan admin. 

3.2.4.2 Desain Menu PesanBaru 

 

Gambar 3.13 Rancangan Desain Menu Pesan Baru 
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Menu pesan baru adalah menu untuk yang digunakan saat admin akan mengirimkan 

pesan kepada client, yaitu dengan memilih form nama dimana akan menampilkan 

daftar kontak yang telah tersimpan pada database, serta mengisi form pesan yang 

akan di sampaikan kepada client. 

3.2.4.2 Desain Menu Kontak 

 

Gambar 3.14 Rancangan Desain Menu Kontak 

Menu kontak adalah menu untuk menampilkan daftar kontak yang terdapat pada 

database, meliputi nama, nomor hp serta terdapat tombol tambah kontak. Pilih salah 

satu kontak untuk melihat detail kontak. Serta  pada detail kontak, admin dapat 

memilih edit ataupaun menghapus kontak.  

3.2.4.3 Desain Menu Inbox 

 

Gambar 3.15 Rancangan Desain Menu Inbox 
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Menu Inbox adalah menu untuk menampilkan list pesan yang di terima oleh sistem 

yang telah tersimpan pada database. pilih salah satu pesan untuk membaca detail 

pesan yang telah masuk, serta akan terdapat tombol hapus untuk menghapus pesan 

tersebut. 

3.2.4.4 Desain Menu Outbox 

Gambar 3.16 Rancangan Desain Menu Outbox 

Menu Outbox adalah menu  untuk menampilkan list pesan yang telah terkirim dari 

admin ke client yang telah tersimpan pada database. pilih salah satu pesan untuk 

menampilkan detail pesan yang terkirim,  serta akan terdapat tombol hapus untuk 

menghapus pesan tersebut. 

3.2.4.6 Desain Sub Menu Tambah Kontak 

Gambar 3.17 Rancangan Desain Sub Menu Kontak Baru 
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Desain sub menu kontak baru adalah menu yang digunakan untuk menambahkan 

kontak. Terdapat form nama untuk menginputkan nama kontak, serta form nomor hp 

untuk menginputkan nomor yang ingin disimpan. Lalu terakhir pilih tombol simpan 

untuk menginputkan kontak baru pada database. 


