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3. BAB III                                                                                   

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas analisa dan perancangan sistem, penelitian ini 

menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Analisa sistem meliputi analisa 

kebutuhan fungsional, dan analisa kebutuhan non fungsional. Pada perancangan 

sistem terdapat perancangan UML (Unified Manipulation Language) diagram 

meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, 

desain database dan rancangan interface. 

3.1. Analisa Sistem 

Pada tahap analisa sistem terdapat dua hal yang akan dibahas yaitu 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional sistem. Kedua kebutuhan ini 

dapat disimpulkan dari desain sistem yang diteliti. 

3.1.1. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah fungsi atau fitur apa saja yang terdapat 

didalam sistem, fitur-fitur yang memiliki sebuah set paket yaitu meliputi input, 

proses, dan output. Berikut adalah kebutuhan fungsional yang didapatkan: 

Tabel 3.1. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional Deskripsi 

Authentikasi member 

Pengguna wajib mendaftar sebagai member dan 

login ke sistem untuk dapat menggunakan fitur-

fitur yang ada. 

Submit makalah 

Member dapat mendaftarkan makalahnya dengan 

melakukan submit makalah tersebut di salah satu 

seminar yang terdaftar di sistem ini. 

Kelola makalah 

Setelah submit makalah di salah satu seminar, 

member dapat mengelola makalahnya seperti 

upload makalah, upload revisi, dan lain-lain. 

Membuat seminar 

Member juga dapat membuat seminar di sistem ini 

yang kemudian seminarnya akan ditampilkan pada 

halaman list seminar. 
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Kelola submission 

Administrator dapat mengelola submission atau 

dokumen-dokumen yang disubmit oleh member ke 

seminar yang dia kelola. 

Kelola admin 

Admin di sini adalah super admin yang dapat 

menambahkan admin baru, mengubah maupun 

menghapus data admin. 

Verify seminar baru 
Admin dapat memverifikasi atau menolak seminar 

baru yang dibuat oleh user. 
 

3.1.2. Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Analisa kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang menentukan 

kriteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsionalitas sistem. Beberapa 

fungsionalitas dari kebutuhan non fungsional melibatkan analisa kebutuhan 

terhadap pengguna dan sistem. Berikut adalah kebutuhan non fungsional pada 

sistem ini: 

a. Analisa Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna adalah analisa terhadap pengguna yang 

berinteraksi langsung dengan sistem ini. Ada dua user utama pada sistem 

ini yaitu member dan admin. Adapun member dapat menurunkan tiga user 

lagi, yaitu member dapat menjadi administrator, editor, dan reviewer. 

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Analisa Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Deskripsi 

Admin 
Admin adalah pegawai super admin yang mengelola 

penuh sistem ini atau pembuat program. 

Member 
Yaitu semua pengguna kecuali admin yang mendaftarkan 

dirinya di sistem ini. 

Administrator 

Yaitu pengguna member yang telah membuat seminar di 

sistem ini. Member tersebut hanya menjadi administrator 

di seminar yang dia buat saja. 

Editor 
Yaitu pengguna member yang dipilih oleh administrator 

untuk membantu administrator dalam proses 
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pengelolaan seminar. Editor hanya memiliki hak akses 

yang ditentukan oleh administrator. 

Reviewer 

Yaitu pengguan member yang dipilih oleh administrator 

atau editor untuk mereview makalah-makalah pada 

seminar mereka. 

 

b. Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa kebutuhan yang 

ditujukan kepada sistem sehingga menjadi acuan sekaligus pendukung pada 

fungsionalitas sistem. Berikut beberapa kebutuhan non fungsional sistem: 

Tabel 3.3. Analisa Kebutuhan Non-Fungsional Sistem 

Kebutuhan non fungsional Deskripsi 

Hak akses editor 

Hak akses editor ditentukan oleh 

administrator seminar. Pilihan hak akses 

berupa checkbox fitur-fitur mana saja 

yang diaktifkan oleh administrator untuk 

editor tertentu. 

Tampilan responsif 

Sistem memiliki tampilan antarmuka 

(interface) yang responsif bagi mobile, 

tablet, dan desktop. 

Verifikasi email 

Verifikasi email dilakukan saat 

pendaftaran member dan pembuatan 

seminar baru. 

Kelola Edior 

Kelola editor oleh administrator seminar 

untuk membantu dalam proses 

pengelolaan seminar. 

Kelola Reviewer 

Kelola reviewer oleh administrator atau 

editor untuk memilih orang-orang yang 

akan me-review makalah. 

Review makalah 
Proses review yang dilakukan oleh 

reviewer yang telah ditentukan. 
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3.2. Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan atau desain sistem berdasarkan hasil 

analisa baik analisa kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non fungsional yang 

telah dibahas sebelumnya. 

3.2.1. Use Case Diagram 

Berdasarkan analisa kebutuhan sistem informasi manajemen seminar yang 

telah diuraikan pada Tabel 3.1, maka dapat digambarkan ke dalam use case 

diagram seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1. Use Case Diagram Sistem Informasi Manajemen Seminar 
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3.2.1.1. Definisi Aktor 

Sistem informasi manajemen seminar digunakan oleh dua aktor yaitu 

peserta atau member, dan admin. Kemudian ada 3 aktor turunan dari member yaitu 

administrator, editor, dan reviewer. Penjelasan dari masing-masing aktor dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Definisi Aktor 

Aktor Deskripsi 

Peserta atau 

member 

Yaitu pengguna yang terdaftar di sistem ini yang dapat 

melakukan beberapa aksi seperti melihat list seminar, 

kelola profil, melihat history makalah, memdaftarkan atau 

membuat seminar, submit makalah dan mengelola 

submission. 

Administrator 

Administrator adalah member yang mendaftarkan atau 

membuat seminar di sistem ini dan dapat melakukan 

pengelolaan penuh terhadap seminar tersebut seperti kelola 

pengaturan seminar, kelola editor, kelola reviewer, dan 

kelola submission. 

Editor 

Editor adalah member yang ditunjuk atau dipilih oleh 

administrator seminar untuk membantu dalam 

pengelolaan seminar, akan tetapi dibatasi dengan batasan-

batasan atau hak akses yang ditentukan sendiri oleh 

administrator. 

Reviewer 

Reviewer adalah member yang dipilih oleh administrator 

atau editor suatu seminar yang ditugaskan untuk me-

review makalah di seminarnya. 

admin 

Admin adalah admin global yang akan mengelola sistem 

ini secara penuh dan yang berwenang untuk 

menkonfirmasi ketika ada member yang mendaftarkan 

seminarnya di sistem ini serta berhak menghapus seminar 

maupun member yang tidak pantas atau main-main 
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3.2.1.2. Definisi Use Case 

Pada penjelasan use case dari sistem informasi manajemen seminar akan 

diuraikan berdasarkan aktor. Definisi use case dari setiap aktor akan diuraikan 

secara jelas melalui Tabel 3.5 sampai Tabel 3.8. 

Tabel 3.5. Definisi Use Case pada Member 

Use case Deskripsi 

Melihat list seminar 

Setelah melakukan login, member akan langsung masuk 

ketampilan utama yaitu “Seminar”, dan terdapat list 

seminar yang akan dan atau sedang berlangsung. Member 

dapat melihat list berupa tabel dan dapat melihat detail 

seminar dengan mengklik tombol “Detail”. 

Edit profil 

Di sini member dapat mengganti atau memperbaharui 

data pribadinya seperti ganti password, pasang foto 

profil, dan lain-lain. 

Mendaftarkan / 

membuat seminar 

Dalam hal ini setiap member dapat mewakili sebuah 

organisasi atau instansinya untuk mendaftarkan seminar 

yang akan mereka selenggarakan di sistem ini dengan 

mengisi form yang telah disediakan. Seminar baru harus 

menunggu verifikasi dari admin sebelum dapat dikelola 

oleh administrator. 

Daftar peserta hadir 

Member dapat mendaftarkan dirinya atau orang lain 

untuk menjadi peserta hadir atau attendee pada sebuah 

seminar yang dipilih. 

Pesan prosiding 
Member juga dapat memesan prosiding dari berbagai 

seminar yang dipilih. 

Submit makalah 

Disini member melakukan submit makalah di sebuah 

seminar yang dia pilih, dan artinya dia menjadi penulis 

untuk makalah tersebut. 

Kelola makalah 

Setelah melakukan submit makalah di sebuah seminar, 

member dapat melakukan pengelolaan makalah sebelum 

batas waktu pengeditan makalah berakhir. 
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Login administrator 

seminar 

Disini setiap member yang pernah mendaftarkan 

seminarnya dan telah diverifikasi dapat melakukan login 

di panel “Login Administrator”. Jika member belum 

pernah mendaftarkan seminar, maka panel login tidak 

akan muncul di menu member. 

Tabel 3.6. Definisi Use Case pada Administrator 

Use case Deskripsi 

Kelola editor 

Administrator harus menambahkan editor yaitu panitia 

yang membantu dalam proses pengelolaan seminar 

nanti. 

Edit password 
Administrator dapat mengubah password seminar 

ataupun mengubah data-data tentang seminar. 

Kelola makalah 

Pada tahap ini, administrator dapat mengelola makalah 

seperti melihat, mengedit status paper, menghapus, 

menyerehkan ke reviewer dan memberikan revisi pada 

makalah yang disubmit peserta. 

Kelola reviewer 

Setelah mendaftarkan editor, administrator juga bisa 

langsung melakukan pemilihan reviewer, dengan 

memilih dan menawarkannya kepada member. Selain 

administrator, editor juga dapat menambahkan 

reviewer jika memiliki hak akses untuk itu. 

Kelola form review 

Administrator juga dapat mengelola form untuk 

ditampilkan saat reviewer melakukan proses review 

seperti memilih tipe form dan lain-lain. 

Kelola topik 

Salah satu pengaturan yang wajib dilakukan oleh 

Administrator dan Editor sebelum mempublikasikan 

seminarnya. Pilih topik dan subtopik untuk seminar 

yang dibuat. 

Kelola aktifitas 

periode 

Administrator juga wajib membuat minimal 1 periode 

sebelum mempublikasikan seminarnya. Periode 

mewakili berapa kali tahap waktu penerimaan makalah. 
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Tabel 3.7. Definisi Use Case pada Editor 

Use case Deskripsi 

Kelola makalah 

Sama halnya seperti administrator, editor yang 

mendapatkan hak akses penuh pada menu ini dapat 

mengelola makalah yang disubmit peserta seperti 

dijelaskan pada Table 3.6. 

Kelola reviewer 

Editor yang mendapatkan hak akses penuh pada menu 

ini juga bisa langsung melakukan pengelolaan reviewer 

seperti halnya administrator. 

Kelola form review 

Editor yang mendapatkan hak akses penuh pada menu 

ini juga dapat mengelola form untuk ditampilkan saat 

reviewer melakukan proses review seperti memilih tipe 

form dan lain-lain. 

Kelola topik 
Editor yang mendapatkan hak akses penuh pada menu 

ini juga dapat mengelola topik seminarnya. 

Kelola aktifitas 

periode 

Editor yang mendapatkan hak akses penuh pada menu 

ini juga dapat mengelola periode. Periode mewakili 

berapa kali tahap waktu penerimaan makalah. 

Tabel 3.8. Definisi Use Case pada Reviewer 

Use case Deskripsi 

Melihat list makalah 

yang akan direview 

Member yang telah dipilih sebagai reviewer pada 

suatu seminar tertentu dapat melihat list makalah 

apasaja yang harus dia review pada tabel review 

seminar serta keterangan kapan makalah itu 

ditambahkan dan kapan harus diselesainkan yang 

semua itu telah diatur oleh administrator seminar 

tersebut. 

Mereview makalah 

Reviewer dapat melakukan review pada makalah yang 

dipilih seperti memberikan komentar dan memilih 

pilihan yang telah diatur oleh administrator untuk 

ditampilkan pada form review. 
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Tabel 3.9. Definisi Use Case pada Super Admin 

Use case Deskripsi 

Kelola seminar 

Super Admin dapat mengelola semua seminar yang 

terdapat di sistem ini termasuk menkonfirmasi 

pembuatan seminar yang dilakukan oleh user dan 

berhak untuk menolak atau menerima seminar 

tersebut, memblokir seminar ataupun menahan 

sementara. 

Kelola member 

Super Admin juga dapat mengelola data member yang 

terdaftar di sistem ini dan berhak memblokir member 

yang melanggar aturan yang ditetapkan. 

 

3.2.2. Activity Diagram 

Terdapat beberapa activity diagram pada Sistem Informasi Seminar seperti 

activity diagram member, activity diagram administrator, activity diagram 

reviewer dan terakhir activity diagram super admin. 

3.2.2.1. Activity Diagram untuk Member 

Berikut beberapa activity diagram pada member yang akan diuraikan sesuai 

use case diagram yang telah digambarkan. 

1. Login member 

 

Gambar 3.2. Activity Diagram Login Member 
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Pada Gambar 3.2 menunjukkan proses aktifitas login member yang 

dimulai dari user membuka atau mengunjungi halaman login, dilanjutkan 

dengan user mengisi form login yang terdiri dari kolom identitas dan 

password. Setelah itu user menekan tombol login yang kemudian sistem 

akan memberikan respon berupa menerima data identitas dan password 

yang telah diinputkan oleh user tersebut serta melakukan cek ke database 

apakah user dengan identitas dan password tersebut valid? Jika iya sistem 

akan menyimpan session login member dan menampilkan halaman 

member. Jika tidak maka sistem akan mengarahkan user ke form login 

untuk melakukan login ulang. 

2. Edit profil 

 

Gambar 3.3. Activity Diagram Member Edit Profil 

Pada Gambar 3.3 terlihat proses aktifitas member melakukan edit 

profil yang dimulai dari member membuka atau mengunjungi halaman edit 

profil, dilanjutkan dengan mengisi form edit yang mana disini member 

mengisi kolom profil yang akan diedit saja dan kemudian member menekan 

tombol simpan. Sistem kemudian memberikan respon berupa menerima 

data edit yang telah diinputkan member, menyimpan data tersebut ke 

database serta memberikan notifikasi apakah proses edit berhasil dilakukan 

atau gagal. 
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3. Buat seminar 

 

Gambar 3.4. Activity Diagram Member Buat Seminar 

Pada Gambar 3.4 terlihat proses aktifitas member membuat seminar 

yaitu mulai dari member membuka halaman daftar seminar, kemudian 

mengisi data-data seminar di form yang disediakan termasuk data email dan 

password seminar dan dilanjutkan dengan menekan tombol submit untuk 

melanjutkan proses pembuatan seminar. Sistem akan memberikan respon 

berupa menerima data inputan, cek email apakah valid, jika valid sistem 

akan menyimpan data seminar tersebut dan memberikan notifikasi, jika 

gagal maka sistem akan mengarahkan user ke halaman buat seminar. 

4. Daftar peserta hadir 

 

Gambar 3.5. Activity Diagram Member Mendaftarkan Peserta Hadir 
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Pada Gambar 3.5 digambarkan proses aktifitas member mendaftarkan 

peserta hadir pada sebuah seminar yang diinginkan. Dimulai dari member 

memilih seminar, klik tombol daftar pada seminar yang dipilih, kemudian 

sistem akan memberikan respon dengan menampilkan form daftar peserta 

hadir untuk seminar yang dipilih. Member mengisi form tersebut dengan 

memberikan informasi nama, email dan nomor telpon peserta yang akan 

didaftarkan. Setelah mengisi form tersebut member menekan tombol 

daftarkan yang kemudian direspon kembali oleh sistem dengan menerima 

data peserta yang diinputkan, data email akan dicek terlebih dahulu apakah 

valid? Jika iya maka sistem akan menyimpan data peserta hadir ke database 

dan memberikan notifikasi, jika tidak maka sistem akan mengarahkan 

kembali member ke form daftar peserta hadir. 

5. Pesan prosiding 

 

Gambar 3.6. Activity Diagram Member Memesan Prosiding 

Pada Gambar 3.6 digambarkan proses aktifitas member melakukan 

pemesanan prosiding pada suatu seminar yang dipilih. Dimulai dari user 

memilih seminar dan mengklik tombol pesan prosiding, sistem akan 

memberikan respon dengan menampilkan form pesan prosiding dilanjutkan 

dengan member mengisi form pesan prosiding. Pada form pesan prosiding 

member mengisi berapa jumlah prosiding yang akan dipesan. Setelah itu 

member menekan tombol pesan. Sistem menerima inputan dan 

menyimpannya ke database serta memberikan notifikasi. 
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6. Submit makalah 

 

Gambar 3.7. Activity Diagram Member Submit Makalah 

Pada Gamber 3.7 terlihat gambaran aktifitas member melakukan 

submit makalah yang dimulai dari member memilih seminar, kemudian 

mengklik tombol submit makalah. Setelah itu sistem akan menampilkan 

form submit makalah pada seminar yang dipilih. Member mengisi form 

submit makalah seperti judul, topik, abstrak, keyword, dan penulis makalah. 

Setelah pengisian form submit makalah telah selesai maka member 

menekan tombol submit untuk melanjutkan proses submit makalah. Setelah 

itu sistem menerima inputan data dan memvalidasi data tersebut, jika valid 

maka data makalah akan disimpan ke database dan sistem akan 

menampilkan notifikasi, jika tidak maka sistem akan menampilkan ulang 

form submit makalah. 

7. Kelola makalah 

Pada tahap kelola makalah terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yang meliputi tambah penulis, hapus penulis, jadikan penulis sebagai 

presenter, upload makalah, upload copyright, upload file presentasi dan 

upload makalah revisi. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas kelola makalah: 
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a) Tambah penulis 

 

Gambar 3.8. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Tambah 

Penulis 

Pada Gambar 3.8 digambarkan proses aktifitas member kelola 

makalah dalam hal tambah penulis yang dimulai dari member memilih 

makalah, klik tombol detail yang kemudian direspon oleh sistem 

dengan menampilkan detail makalah. Setelah itu member mengklik 

tombol tambah penulis pada detail makalah dan sistem menampilkan 

form tambah penulis. Setelah itu member mengisi form tambah penulis 

dengan memberikan informasi nama, email dan nomor telpon penulis 

yang dilanjutkan dengan mengklik tombol tambah. Sistem kemudian 

menerima inputan dan mencek apakah email yang diinputkan valid? 

Jika valid, maka sistem menyimpan data penulis ke database dan 

menampilkan notifikasi. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan 

kembali detail makalah. 

b) Hapus penulis 

 

Gambar 3.9. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Hapus 

Penulis 
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Pada Gambar 3.9 digambarkan proses member hapus penulis 

yang dimulai dengan member memilih data penulis yang akan dihapus 

dan mengklik tombol hapus. Setelah itu sistem menghapus data penulis 

dan menampilkan notifikasi. 

c) Jadikan penulis sebagai presenter 

 

Gambar 3.10. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Jadikan 

Presenter 

Pada Gambar 3.10 digambarkan proses aktifitas member 

menentukan presenter makalah yang dimulai dengan memilih penulis 

yang diinginkan untuk menjadi presenter kemudian klik tombol 

jadikan presenter. Setelah itu sistem akan menjadikan penulis yang 

dipilih sebagai presenter makalah dan menyimpannya ke database serta 

menampilkan notifikasi. 

d) Upload makalah 

 

Gambar 3.11. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Makalah 
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Pada Gambar 3.11 digambarkan proses aktifitas member 

mengunggah berkas makalah yang dimulai dari pilih makalah dan klik 

tombol upload makalah. Sistem kemudian merespon dengan 

menampilkan form upload makalah. Setelah itu member mengunggah 

makalah dan mengklik tombol submit, sistem merespon dengan 

menerima data makalah dan mencek apakan makalah yang diupload 

valid? Jika valid maka sistem menyimpan data makalah ke database 

dan menampilkan notifikasi berhasi. Jika tidak maka sistem akan 

menampilkan form upload kembali. 

e) Upload copyright 

 

Gambar 3.12. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Copyright 

Pada Gambar 3.12 digambarkan proses aktifitas member 

mengunggah berkas copyright untuk makalahnya yang dimulai dari 

member memilih makalah dan mengklik tombol upload copyright. 

Sistem merespon dengan menampilkan form upload, kemudian 

member mengunggah berkas copyright pada form tersebut dan 

mengklik tombol submit untuk melanjutkan. Sistem menerima data 

upload dan mencek apakah berkas yang diunggah valid? Jika valid 

maka sistem menyimpan data copyright ke database dan menampilkan 

notifikasi berhasil. Jika tidak sistem akan menampilkan form upload 

kembali. 
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f) Upload file presentasi 

 

Gambar 3.13. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

File Presentasi 

Pada Gambar 3.13. digambarkan proses aktifitas member 

mengunggah berkas presentasi yang dimulai dari member memilih 

makalah dan klik tombol upload presentasi. Sistem akan merespon 

dengan menampilkan form upload, kemudian member mengunggah 

berkas presentasi pada form tersebut dan mengklik tombol submit. 

Sistem menerima data yang diunggah dan mencek apakah berkas yang 

diunggah valid? Jika valid maka sistem menyimpan data berkas 

presentasi ke database dan menampilkan notifikasi. 

g) Upload makalah revisi 

 

Gambar 3.14. Activity Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Revisi 
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Pada Gambar 3.14 digambarkan aktifitas member mengunggah 

berkas revisi yang dimulai dari member memilih makalah. Sistem akan 

mencek apakah status makalah tersebut direvisi? Jika tidak maka tidak 

ada tombol upload revisi. Jika iya maka sistem akan menampilkan 

tombol upload revisi dan member mengklik tombol tersebut. Setelah 

itu sistem menampilkan form upload revisi, member mengunggah 

berkas revisi pada form tersebut dan mengklik tombol submit. Sistem 

menerima data upload dan mencek apakah data tersebut valid? Jika 

valid maka data revisi akan disimpan ke database dan sistem 

menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak maka sistem akan 

menampilkan form upload kembali. 

3.2.2.2. Activity Diagram untuk Administrator dan Editor 

Berikut beberapa activity diagram pada administrator dan editor yang akan 

diuraikan sesuai use case diagram yang telah digambarkan. 

1. Login Administrator dan Editor 

 

Gambar 3.15. Activity Diagram Login Administrator 

Pada Gambar 3.15 digambarkan aktifitas login administrator seminar 

yang dimulai dari user melakukan login member, kemudian membuka 

halaman login dan mengisi form di dalamnya serta mengklik tombol login 

untuk melanjutkan proses login. Sistem akan merespon dengan menerima 

data login administrator dan mencek apakah data login administrator valid? 

Jika valid maka sistem akan menyimpan data session administrator dan 

menampilkan halaman administrator seminar. 



28 
 

2. Kelola Editor untuk Administrator 

Pada tahap kelola editor terdapat beberapa aktifitas di dalamnya yang 

meliputi tambah editor, edit editor dan hapus editor. 

a) Tambah editor 

 

Gambar 3.16. Activity Diagram Administrator Kelola Editor - 

Tambah 

Pada Gambar 3.16 digambarkan proses aktifitas administrator 

menambahkan editor pada seminarnya. Dimulai dari administrator 

mengklik menu editor dan sistem menampilkan data editor yang telah 

ada. Kemudian administrator mengklik tombol tambah editor dan 

sistem menampilkan form tambah editor. Dilanjutkan dengan mengisi 

form dan mengklik tombol tambah oleh administrator. Sistem 

menerima data inputan dan mencek apakah data tersebut valid? Jika 

iya maka data editor baru akan disimpan ke database dan sistem akan 

menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak maka akan dikembalikan 

ke form tambah editor. 

b) Edit editor 

Sedangkan untuk mengubah data editor yang telah ada, 

administrator memilih data editor mana yang akan diubah datanya dan 

kemudian klik tombol edit. Sistem akan menampilkan form edit editor, 

administrator kemudian mengubah data yang ingin diubah saja dan klik 

tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Sistem menerima data 
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inputan dan mencek apakah data tersebut valid? Jika iya maka data 

disimpan ke database dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak 

sistem akan mengarahkan administrator ke form edit editor kembali. 

Gambarannya dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17. Activity Diagram Administrator Kelola Editor - Edit 

c) Hapus editor 

 

Gambar 3.18. Activity Diagram Administrator Kelola Editor - Hapus 

Pada Gambar 3.18 digambarkan aktifitas administrator 

menghapus data editor yang dimulai dari administrator memilih data 

editor dan mengklik tombol hapus. Setelah itu sistem akan 

memberikan konfirmasi apakah data editor benar-benar akan dihapus 

atau tidak dengan mengklik tombol ya atau tidak pada panel 
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konfirmasi. Sistem membaca konfirmasi administrator dan mencek, 

jika ya maka data editor yang dipilih akan dihapus dari database dan 

sistem menampilkan notifikasi berhasil menghapus editor. Jika tidak 

maka data editor tidak jadi dihapus atau dibatalkan. 

3. Edit Password untuk Administrator 

 

Gambar 3.19. Activity Diagram Administrator Edit Password 

Pada Gambar 3.19 digambarkan proses aktifitas administrator 

mengubah password seminarnya. Dimulai dari administrator mengklik 

menu edit password dan sistem menampilkan form edit password. 

Administrator mengisi form edit password seperti password baru, ulangi 

password baru dan password lama untuk konfirmasi kemudian mengklik 

tombol simpan. Setelah itu sistem menerima inputan password dan mencek 

apakah password yang telah diinputkan valid? Jika iya maka sistem 

menyimpan password baru ke database dan menampilkan notifikasi 

berhasil. Jika tidak maka sistem akan mengarahkan administrator ke 

halaman form edit password kembali. 

4. Kelola Makalah untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola makalah terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yang meliputi lihat list makalah, lihat detail makalah, edit status abstrak, 

edit status makalah, edit status copyright, edit status file presentasi, upload 

makalah untuk reviewer, menentukan reviewer untuk makalah, kirim email, 

download file dan download laporan. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 
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a) Melihat list makalah 

 

Gambar 3.20. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - List 

Makalah 

Pada Gambar 3.20 digambarkan aktifitas administrator melihat 

list makalah yang dimulai dari administrator mengklik menu 

submission dan sistem akan menampilkan list makalah pada seminarnya 

dalam bentuk tabel. 

b) Melihat detail makalah 

 

Gambar 3.21. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Detail Makalah 

Pada Gambar 3.21 digambarkan proses aktifitas administrator 

melihat detail makalah. Dimulai dengan administrator memilih makalah 

dan mengklik tombol detail yang kemudian direspon oleh sistem dengan 

menampilkan detail makalah yang dipilih. 

c) Edit status abstrak 

 

Gambar 3.22. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Abstrak 
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Pada Gambar 3.22 digambarkan aktifitas administrator 

melakukan edit status abstrak. Dimulai dari administrator melihat detail 

makalah, kemudain memilih status abstrak yang diinginkan seperti 

review, terima, dan tolak. Setelah itu sistem akan menerima data status 

dan menyimpannya ke database serta menampilkan notifikasi bahwa 

status telah diubah. 

d) Edit status makalah 

 

Gambar 3.23. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Makalah 

Pada Gambar 3.23 digambarkan aktifitas administrator 

melakukan edit status makalah yang dimulai dari administrator melihat 

detail makalah kemudian memilih status makalah yang tersedia yaitu 

direview, diterima, ditolak dan revisi. Sistem menerima status makalah 

yang dipilih oleh administrator dan menyimpannya ke database serta 

menampilkan notifikasi berhasil. 

e) Edit status copyright 

 

Gambar 3.24. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Copyright 
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Pada Gambar 3.24 terdapat diagram yang menggambarkan 

aktifitas administrator melakukan edit status copyright. Dimulai dari 

administrator melihat detail dan memilih status copyright yang tersedia 

seperti direview, diterima dan ditolak. Sistem kemudian menerima 

status copyright yang telah dipilih dan menyimpannya ke database serta 

menampilkan notifikasi berhasil. 

f) Edit status file presentasi 

 

Gambar 3.25. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Presentasi 

Pada Gambar 3.25. menggambarkan aktifitas administrator 

melakukan edit status berkas presentasi yang dimulai dari administrator 

melihat detail makalah dan memilih status presentasi yang tersedia 

seperti direview, diterima dan ditolak. Sistem akan menerima status 

yang dipilih dan menyimpannya ke database serta menampilkan 

notifikasi berhasil. 

g) Upload makalah untuk reviewer 

 

Gambar 3.26. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Upload Makalah Reviewer 
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Pada Gambar 3.26 menggambarkan aktifitas administrator 

melakukan upload makalah untuk reviewer. Dimulai dari administrator 

melihat detail makalah dan kemudian mengklik tombol upload makalah 

untuk reviewer. Sistem menampilkan form upload dan administrator 

memilih berkas makalah untuk reviewer dan klik tombol upload untuk 

melanjutkan. Sistem menerima data upload dan mencek apakah berkas 

yang diupload valid? Jika iya maka data berkas disimpan ke database 

dan sistem menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak sistem akan 

mengarahkan kembali ke form upload makalah untuk reviewer. 

h) Menentukan reviewer untuk makalah 

 

Gambar 3.27. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Tambah Reviewer Makalah 

Pada Gamber 3.27 digambarkan diagram aktifitas administrator 

menambah reviewer yang ditugaskan untuk mereview makalah. Dimulai 

dari administrator melihat detail makalah dan mengklik tombol tambah 

reviewer yang kemudian sistem menampilkan form tambah reviewer. 

Administrator memilih reviewer dan mengklik tombol tambahkan. 

Sistem menerima inputan dan menyimpan ke database serta 

menampilkan notifikasi berhasil. 

i) Mengirim email 

Pada aktifitas kirim email administrator dapat mengirim email ke 

member yang melakukan submit makalah di seminarnya. Pertama-tama 

administrator melihat detail makalah dan mengklik tombol email. 

Sistem menampilkan form kirim email dan dilanjutkan oleh 

administrator mengisi form email dengan memilih kategori email yang 
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akan dikirim, kemudian klik tombol kirim. Sistem menerima data email 

dan mengirimnya sesuai kategori yang ditentukan serta menampilkan 

notifikasi berhasil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat diagram 

aktifitasnya pada Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - Kirim 

Email 

j) Download file 

 

Gambar 3.29. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Download File 

Pada Gambar 3.29 digambarkan aktifitas administrator 

mendownload file pada seminarnya baik itu file makalah, file copyright 

atau file bahan presentasi. Dimulai dari administrator melihat list 

makalah kemudian mengklik tombol tombol download center. Sistem 

menampilkan form download file dan administrator memilih file apa 

yang akan didownload kemudian klik tombol download. Sistem 

menerima data input dan menjalankan proses download file yang telah 

dipilih. 
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k) Download laporan 

 

Gambar 3.30. Activity Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Download Laporan 

Pada Gambar 3.30 digambarkan aktifitas administrator 

mendownload laporan makalah pada seminarnya. Dimulai dari melihat 

list makalah dan mengklik tombol download center. Sistem 

menampilkan pilihan download dan administrator memilih download 

laporan. Sistem kemudian menampilkan form download laporan dan 

administrator memilih laporan apa yang akan didownload kemudian 

klik download. Sistem menerima data laporan apa yang akan 

didownload dan memproses download laporan. 

5. Kelola Reviewer untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola reviewer terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yaitu tambah reviewer dan hapus reviewer. 

Berikut activity diagram dari kedua aktifitas tersebut: 

a) Tambah reviewer 

 

Gambar 3.31. Activity Diagram Administrator Kelola Reviewer - 

Tambah Reviewer 
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Pada Gambar 3.31 menggambarkan aktifitas administrator 

menambah reviewer untuk mereview makalah-makalah pada 

seminarnya. Dimulai dari administrator mengklik menu reviewer dan 

sistem menampilkan list reviewer. Kemudian administrator mengklik 

tombol tambah reviewer yang kemudian sistem menampilkan form 

tambah reviewer. Administrator mengisi form tambah reviewer dengan 

memilih member yang akan dijadikan reviewer dan klik tombol 

tambahkan. Sistem akan menerima inputan dan mencek apakah data 

tersebut valid? Jika iya maka sistem akan menyimpan data reviewer baru 

tersebut ke database dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak 

maka akan diarahkan lagi pada form tambah reviewer. 

b) Hapus reviewer 

 

Gambar 3.32. Activity Diagram Administrator Kelola Reviewer - 

Hapus Reviewer 

Pada Gambar 3.32 digambarkan aktifitas administrator 

menghapus reviewer yang dimulai dari administrator memilih data 

reviewer yang akan di hapus dan klik tombol hapus. Sistem 

menampilkan konfirmasi untuk dipilih oleh administrasi. Sistem 

kemudian membaca konfirmasi administrator apakah data reviewer 

benar-benar akan dihapus? Jika iya maka sistem akan menghapus data 

reviewer dari database dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak 

proses selesai. 
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6. Kelola Form Review untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola form review  terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yaitu tambah form review, edit form review dan hapus form review. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 

a) Tambah form review 

 

Gambar 3.33. Activity Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Tambah Form Review 

Pada Gambar 3.33 digambarkan aktifitas administrator 

menambahkan form review untuk ditampilkan saat reviewer mereview 

makalah seminarnya. Dimulai dari administrator mengklik menu form 

review kemudian sistem menampilkan list form review. Administrator 

mengklik tombol tambah dan sistem menampilkan form tambah form 

review. Setelah itu administrator mengisi form tambah dengan memilih 

kolom apa yang akan ditampilkan seperti textarea, checkbox, dan radio 

button. Sistem kemudian menerima inputan dan mencek apakah data 

valid? Jika iya maka sistem menyimpan data tersebut ke database dan 

menampilkan notifikasi berhasil. 

b) Edit form review 

Administrator juga dapat mengedit form review dengan memilih 

data form review dan klik tombol edit. Setelah itu sistem akan 

menampilkan form edit dan administrator mengisi apasaja yang akan 

diganti kemudian klik tombol simpan. Sistem menerima inputan dan 
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mencek apakah data yang telah diinputkan valid? Jika iya maka sistem 

akan menyimpannya ke database dan menampilkan notifikasi berhasil. 

Jika tidak maka akan diarahkan kembali ke form edit. Lihar Gambar 

3.34 untuk melihat diagram aktifitasnya. 

 

Gambar 3.34. Activity Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Edit Form Review 

c) Hapus form review 

 

Gambar 3.35. Activity Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Hapus Form Review 

Pada Gambar 3.35 digambarkan aktifitas administrator menghapus form 

review. Dimulai dari administrator memilih form review dan klik 

tombol hapus. Kemudian sistem akan menampilkan tombol konfirmasi 

yang harus dipilih oleh administrator antara hapus dan batal. Setelah itu 

sistem menerima konfirmasi dan mencek apakah data akan dihapus? 

Jika iya maka sistem akan menghapus data dari database dan 

menampilkan notifikasi. Jika tidak maka proses berakhir. 
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7. Kelola Topik untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola topik terdapat beberapa aktifitas di dalamnya yaitu 

tambah topik, edit topik, hapus topik, tambah subtopik, edit subtopik dan 

hapus subtopik. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 

a) Tambah topik 

 

Gambar 3.36. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Tambah 

Topik 

Pada Gambar 3.36 digambarkan aktifitas administrator 

menambah topik untuk seminarnya. Dimulai dari administrator 

mengklik menu topik yang kemudian direspon oleh sistem dengan 

menampilkan list topik. Kemudian administrator mengklik tombol 

tambah dan sistem menampilkan form tambah topik. Setelah itu 

administrator mengisi form tambah dan mengklik tombol tambahkan. 

Sistem menerima inputan dan menyimpannya ke database serta 

menampilkan notifikasi berhasil. 

b) Edit topik 

 

Gambar 3.37. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Edit 

Topik 
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Pada Gambar 3.37 digambarkan aktifitas administrator mengedit 

topik yang telah ada. Dimulai dari administrator memilih topik dan klik 

tombol edit, sistem menampilkan form edit topik yang kemudian diisi 

oleh administrator. Setelah administrator mengklik tombol simpan, 

sistem akan menerima data topik yang telah diperbaharui dan disimpan 

ke database serta menampilkan notifikasi berhasil. 

c) Hapus topik 

 

Gambar 3.38. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Hapus 

Topik 

Pada Gambar 3.38 menggambarkan aktifitas administrator 

menghapus topik yang dimulai dari administrator memilih topik yang 

ingin dihapus kemudian klik tombol hapus. Sistem akan menampilkan 

tombol konfirmasi yang akan dipilih administrator. Sistem menerima 

konfirmasi dan mencek apakah proses hapus dilanjutkan? Jika iya maka 

sistem menghapus data topik dari database dan menampilkan notifikasi 

berhasil. Jika tidak maka proses berakhir. 

d) Tambah subtopik 

 

Gambar 3.39. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Tambah 

Subtopik 
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Pada Gambar 3.39 digambarkan administrator menambah 

subtopik yang dimulai dari administrator mengklik menu subtopik dan 

sistem menampilkan list subtopik. Administrator mengklik tombol 

tambah yang kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan form 

tambah subtopik. Administrator kemudian mengisi form tersebut 

dengan memilih topik yang telah ada dan menambahkan subtopik baru 

kemudian mengklik tombol tambah. Sistem menerima data input dan 

menyimpannya ke database serta menampilkan notifikasi berhasil. 

e) Edit subtopik 

 

Gambar 3.40. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Edit 

Subtopik 

Pada Gambar 3.40 digambarkan aktifitas administrator mengedit 

subtopik yang dimulai dengan administrator memilih subtopik yang 

ingin diubah datanya dan klik tombol edit. Sistem akan menampilkan 

form edit yang kemudian diisi oleh administrator dan klik tombol 

simpan untuk menyimpan perubahan. Sistem menerima inputan dan 

menyimpannya ke database serta menampilkan notifikasi berhasil. 

f) Hapus subtopik 

 

Gambar 3.41. Activity Diagram Administrator Kelola Topik - Hapus 

Subtopik 
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Pada Gambar 3.41 digambarkan proses administrator menghapus 

subtopik yang dimulai dari administrator memilih subtopik yang ingin 

dihapus dan klik tombol hapus. Sistem akan menampilkan tombol 

konfirmasi yang harus dipilih oleh administrator dan diterima kembali 

oleh sistem, kemudian dicek apakah proses hapus dilanjutkan? Jika iya 

maka sistem menghapus data subtopik dari database dan menampilkan 

notifikasi berhasil. 

8. Kelola Aktifitas Periode untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola aktifitas periode terdapat beberapa aktifitas di 

dalamnya yaitu tambah periode, edit periode dan hapus periode. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 

a) Tambah periode 

 

Gambar 3.42. Activity Diagram Administrator Kelola Periode - 

Tambah Periode 

Pada Gambar 3.42 digambarkan proses administrator 

menambahkan periode aktifitas di seminarnya dengan mengklik menu 

periode yang dibalas oleh sistem dengan menampilkan list periode. 

Administrator mengklik tombol tambah periode dan sistem 

menampilkan form tambah periode. Administrator mengisi form seperti 

tanggal pelaksanaan dan nama periode kemudian klik tombol 

tambahkan. Sistem menerima data inputan dan mencek apakah data 

periode baru valid? Jika iya maka sistem akan menyimpan data tersebut 

ke database dan menampilkan notifikasi berhasil. 
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b) Edit periode 

 

Gambar 3.43. Activity Diagram Administrator Kelola Periode - Edit 

Periode 

Pada Gambar 3.43 digambarkan aktifitas administrator mengedit 

periode aktifitas pada seminarnya. Dimulai dari administrator memilih 

periode dan klik tombol edit. Sistem kemudian menampilkan form edit 

dan administrator mengisi form edit dan mengklik tombol simpan untuk 

melanjutkan. Sistem menerima inputan dan mencek apakah data yang 

diinputkan valid? Jika iya maka sistem menyimpan data ke database dan 

menampilkan notifikasi berhasil. Jika tidak maka akan diarahkan 

kembali ke form edit periode. 

c) Hapus periode 

 

Gambar 3.44. Activity Diagram Administrator Kelola Periode - Hapus 

Periode 
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Pada Gambar 3.44 digambarkan aktifitas administrator 

menghapus periode pada seminarnya yang dimulai dari administrator 

memilih periode yang akan dihapus dan klik tombol hapus. Sistem 

menampilkan tombol konfirmasi yang harus dikonfirmasi oleh 

administrator. Sistem kembali menerima konfirmasi dan mencek 

apakah data akan dihapus? Jika iya maka sistem menghapus data dari 

database dan menampilkan notifikasi berhasil. 

3.2.2.3. Activity Diagram untuk Reviewer 

Berikut beberapa activity diagram pada reviewer yang akan diuraikan sesuai 

use case diagram yang telah digambarkan. 

1. Melihat List Makalah Review 

 

Gambar 3.45. Activity Diagram Reviewer Melihat List Makalah Review 

Pada Gambar 3.45 digambarkan aktifitas reviewer melihat list 

makalah review yang dimulai dari reviewer mengklik menu reviewer dan 

kemudian sistem menampilkan list makalah review. 

2. Review Makalah 

 

Gambar 3.46. Activity Diagram Reviewer Review Makalah 

Pada Gambar 3.46 digambarkan aktifitas reviewer mereview makalah 

yang dimulai dari reviewer mengklik menu reviewer dan sistem 

menampilkan list makalah yang harus direview dari berbagai seminar. 
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Setelah itu reviewer memilih makalah dan klik tombol review yang 

kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan form review untuk 

makalah yang telah dipilih. Reviewer mengisi form review dan mengklik 

tombol simpan untuk menyimpan hasil review. Sistem menerima hasil 

review dan menyimpannya di database serta menampilkan notifikasi 

berhasil. 

3.2.2.4. Activity Diagram untuk Super Admin 

Berikut beberapa activity diagram pada Super Admin yang akan diuraikan 

sesuai use case diagram yang telah digambarkan. 

1. Login Super Admin 

 

Gambar 3.47. Activity Diagram Login Super Admin 

Pada Gambar 3.47 digambarkan aktifitas super admin melakukan 

login yang dimulai dari membuka halaman login dan sistem menampilkan 

form login. Super admin mengisi form login dengan memberikan informasi 

email dan password kemudian klik tombol login. Sistem menerima data 

login dan mencek apakah data login valid? Jika iya maka sistem akan 

menyimpan data  session super admin dan menampilkan halaman super 

admin. Jika tidak maka akan diarahkan kembali ke form login. 

2. Kelola Seminar 

Pada tahap kelola seminar terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yaitu konfirmasi pembuatan seminar baru dan block seminar. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 
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a) Konfirmasi pembuatan seminar baru 

 

Gambar 3.48. Activity Diagram Super Admin Kelola Seminar - 

Konfirmasi Seminar Baru 

Pada Gambar 3.48 digambarkan aktifitas super admin melakukan 

konfirmasi seminar baru yang didaftarkan oleh member. Dimulai dari 

super admin mengklik menu seminar dan sistem menampilkan list 

seminar. Super admin kemudian memilih seminar baru dan klik tombol 

detail. Setelah itu sistem menampilkan detail seminar dan super admin 

mengklik tombol konfirmasi seperti verify dan block. Sistem menerima 

konfirmasi dan menyimpannya ke database serta menampilkan 

notifikasi berhasil. 

b) Block seminar 

 

Gambar 3.49. Activity Diagram Super Admin Kelola Seminar - Block 

Seminar 

Pada Gambar 3.49 digambarkan aktifitas super admin memblok 

seminar yang dianggap tidak memenuhi syarat. Dimulai dari memilih 

seminar dan klik tombol detail yang kemudian direspon oleh sistem 

dengan menampilkan detail seminar. Super admin mengklik tombol 

blok kemudian sistem memblock seminar tersebut. 
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3. Kelola Member 

Pada tahap kelola member terdapat beberapa aktifitas di dalamnya 

yaitu melihat list member, lihat detail member dan block member. 

Berikut activity diagram dari aktifitas-aktifitas tersebut: 

a) Melihat detail member 

 

Gambar 3.50. Activity Diagram Super Admin Kelola Member - Lihat 

Detail Member 

Pada Gambar 3.50 digambarkan aktifitas super admin melihat 

detail member yang dimulai dari mengklik menu member yang 

kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan list member. 

Super admin memilih member dan mengklik tombol detail. Sistem 

kemudian menampilkan detail member. 

b) Block member 

 

Gambar 3.51. Activity Diagram Super Admin Kelola Member - Block 

Member 

Pada Gambar 3.51 digambarkan aktifitas super admin memblokir 

member yang dianggap tidak pantas dengan melihat detail member dan 

mengklik tombol blok. Sistem kemudian memblok member tersebut dan 

menampilkan notifikasi. 
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3.2.3. Sequence Diagram 

Sequence diagram yang ada pada sistem informasi seminar meliputi 

beberapa aktor yaitu member, administrator, reviewer dan super admin. 

3.2.3.1. Sequence Diagram untuk Member 

Berikut beberapa uraian sequence diagram pada member di sistem 

informasi seminar yang akan dibangun: 

1. Login member 

 

Gambar 3.52. Sequence Diagram Login Member 

Pada Gambar 3.52 menunjukkan proses member melakukan login. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman login. 

b. Message 2-3, controller menampilkan halaman login member. 

c. Message 4, member mengisi form login dengan memberikan informasi 

email dan password. 

d. Message 5-8, controller menerima data input login dan mencek ke 

database tabel user apakah user dengan email dan password yang telah 

diinputkan adalah user valid? 

e. Message 9-10, controller menampilkan halaman member. 

2. Edit profil 

Pada Gambar 3.53 menunjukkan proses member melakukan edit profil. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman edit profil. 

b. Message 2-5, controller mengambil data profil member tersebut 

kemudian menampilkan form edit profil. 

c. Message 6, member melakukan edit profil dengan mengisi kolom-

kolom data yang ingin diubah. 
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d. Message 7-9, controller menerima inputan data edit dan menvalidasi 

data tersebut sebelum disimpan di database tabel user. 

 

Gambar 3.53. Sequence Diagram Member Edit Profil 

3. Buat seminar 

 

Gambar 3.54. Sequence Diagram Member Buat Seminar 

Pada Gambar 3.54 menunjukkan proses member membuat seminar. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman buat seminar. 

b. Message 2-3, controller menampilkan halaman atau form buat seminar. 

c. Message 4, member mengisi form buat seminar dengan memberikan 

informasi tentang seminar yang akan dibuat dan memberikan identitas 

akun email dan password untuk proses login administrator nantinya. 

d. Message 5-7, controller menerima data seminar yang dibuat dan 

divalidasi sebelum disimpan di database tabel seminar. 

4. Daftar peserta hadir 

Pada Gambar 3.55 menunjukkan proses member melakukan pendaftaran 

peserta hadir pada sebuah seminar. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman list seminar. 

b. Message 2-5, controller mengambil data seminar dari database tabel 

seminar untuk ditampilkan pada halaman list seminar. 
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c. Message 6, member memilih seminar tujuan untuk pendaftaran peserta 

hadir dan mengklik tombol daftar peserta hadir. 

d. Message 7-11, controller merespon aksi member dengan mengambil id 

seminar yang diklik dan menampilkan form daftar peserta hadir untuk 

seminar tersebut. 

e. Message 12, member melakukan pendaftaran peserta hadir dengan 

mengisi kolom nama, email dan nomor telpon calon peserta hadir. 

f. Message 13-15, controller menerima data calon peserta hadir dan 

memvalidasi data tersebut sebelum disimpan ke database tabel peserta 

hadir. 

 

Gambar 3.55. Sequence Diagram Member Daftar Peserta Hadir 

5. Pesan prosiding 

 

Gambar 3.56. Sequence Diagram Member Pesan Prosiding 

Pada Gambar 3.56 menunjukkan proses member melakukan pemesanan 

prosiding pada sebuah seminar. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman list seminar. 

b. Message 2-5, controller mengambil data seminar dari database untuk 

ditampilkan pada halaman list seminar. 
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c. Message 6, member memilih seminar tujuan dan mengklik tombol pesan 

prosiding. 

d. Message 7-11, controller merespon dengan menangkap id seminar yang 

dipilih dan mengambil data detail seminar untuk kemudian ditampilkan 

pada form pesan prosiding untuk seminar tersebut. 

e. Message 12, member mengisi form pesan prosiding. 

f. Message 13-14, controller menerima data pesanan dan menyimpannya 

ke database tabel pemesanan prosiding. 

6. Submit makalah 

 

Gambar 3.57. Sequence Diagram Member Submit Makalah 

Pada Gambar 3.57 menunjukkan proses member melakukan submit 

makalah. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman list seminar. 

b. Message 2-5, controller mengambil data seminar dari database untuk 

ditampilkan pada halaman list seminar. 

c. Message 6, member memilih seminar dan mengklik tombol submit 

makalah. 

d. Message 7-11, controller merespon dengan membaca id seminar yang 

dipilih dan mengambil detail seminar tersebut serta menampilkan form 

submit makalah untuk seminar yang telah dipilih. 

e. Message 12, member mengisi form submit makalah dengan mengisi 

informasi tentang makalah seperti judul, abstrak, topik dan lain-lain. 

f. Message 13-14, controller menerima data makalah yang disubmit dan 

menyimpannya ke database tabel makalah. 
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7. Kelola makalah 

Pada tahap kelola makalah terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yang meliputi tambah penulis, hapus penulis, jadikan penulis 

sebagai presenter, upload makalah, upload copyright, upload file presentasi 

dan upload makalah revisi. 

Berikut penjelasan dari masing-masing sequence tersebut: 

a) Tambah Penulis 

 

Gambar 3.58. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Tambah 

Penulis 

Pada Gambar 3.58 menunjukkan proses member menambah penulis 

makalah pada makalahnya. 

a. Message 1, member mengunjungi halaman list makalah. 

b. Message 2-5, controller mengambil data makalah member dari 

database untuk ditampilkan di halaman list makalah. 

c. Message 6, member memilih makalah tujuan dan mengklik tombol 

detail. 

d. Message 7-11, controller menerima data makalah yang dipilih dan 

menampilkan detail makalah tersebut. 

e. Message 12, member mengisi form tambah penulis. 

f. Message 13-14, controller menerima data penulis dan 

menyimpannya di database tabel penulis. 

b) Hapus Penulis 

Pada Gambar 3.59 menunjukkan proses member menghapus penulis 

makalah pada makalahnya. 

a. Message 1, member memilih makalah dan mengklik tombol detail. 
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b. Message 2-6, controller menerima data makalah yang dipilih dan 

menampilkan detial makalah tersebut. 

c. Message 7, member memilih penulis dan klik tombol hapus. 

d. Message 8-9, controller menghapus data penulis yang dipilih. 

 

Gambar 3.59. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Hapus 

Penulis 

c) Jadikan Penulis Sebagai Presenter 

 

Gambar 3.60. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Jadikan 

Penulis Presenter 

Pada Gambar 3.60 menunjukkan proses member memilih penulis 

presenter untuk makalahnya. 

a. Message 1, member memilih makalah dan klik tombol detail. 

b. Message 2-6, controller mengambil data detail makalah dan 

menampilknanya di detail makalah. 

c. Message 7, member memilih penulis dan klik tombol presenter. 

d. Message 8-9, controller mengubah status presenter ke penulis yang 

dipilih kemudian disimpan di database. 

d) Uplaod Makalah 

Pada Gambar 3.61 menunjukkan proses member melakukan upload 

makalah. 

a. Message 1, member memilih makalah dan mengklik tombol detail. 

b. Message 2-6, controller menampilkan detail makalah yang dipilih. 



55 
 

c. Message 7, member mengklik tombol upload makalah. 

d. Message 8, sistem menampilkan form upload makalah. 

e. Message 9, member mengisi form upload makalah. 

f. Message 10-11, controller menerima data upload makalah dan 

menyimpannya ke database. 

 

Gambar 3.61. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Makalah 

e) Upload Copyright 

 

Gambar 3.62. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Copyright 

Pada Gambar 3.62 menunjukkan proses member melakukan upload 

copyright. 

a. Message 1, member memilih makalah dan klik tombol detail. 

b. Message 2-6, controller mengambil data makalah dan 

menampilkannya. 

c. Message 7, member mengklik tombol upload copyright. 

d. Message 8, sistem menampilkan form upload copytight. 

e. Message 9, member mengisi form uplaod copyright. 

f. Message 10-11, controller menerima data upload dan 

menyimpannya ke database. 
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f) Upload File Presentasi 

 

Gambar 3.63. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

File Presentasi 

Pada Gambar 3.63 menunjukkan proses member melakukan upload file 

presentasi. 

a. Message 1, member memilih makalah dan mengklik tombol detail. 

b. Message 2-6, controller menampilkan detail makalah. 

c. Message 7, member mengklik tombol upload file presentasi. 

d. Message 8, sistem menampilkan form upload file presentasi. 

e. Message 9, member mengisi form upload file presentasi. 

f. Message 10-11, controller menerima data upload dan 

menyimpannya ke database. 

g) Upload Makalah Revisi 

 

Gambar 3.64. Sequence Diagram Member Kelola Makalah - Upload 

Makalah Revisi 

Pada Gambar 3.64 menunjukkan proses member melakukan upload 

makalah revisi. 

a. Message 1, member memilih makalah dan mengklik tombol detail. 

b. Message 2-6, controller menampilkan detail makalah yang dipilih. 

c. Message 7, member mengklik tombol upload makalah revisi. 



57 
 

d. Message 8, sistem menampilkan form upload makalah revisi. 

e. Message 9, member mengisi form upload revisi. 

f. Message 10-11, controller menerima data upload revisi dan 

menyimpannya ke database tabel revisi. 

3.2.3.2. Sequence Diagram untuk Administrator dan Editor 

Berikut beberapa uraian sequence diagram pada member di sistem 

informasi seminar yang akan dibangun: 

1. Login Administrator dan Editor 

 

Gambar 3.65. Sequence Diagram Login Administrator 

Pada Gambar 3.65 menunjukkan proses administrator atau editor 

melakukan login. 

a. Message 1, administrator mengunjungi halaman login. 

b. Message 2-3, controller menampilkan form login administrator. 

c. Message 4, administrator mengisi form login. 

d. Message 5-8, controller menerima data login administrator yang 

kemudian dicek ke database apakah data login administrator tersebut 

valid? 

e. Message 9-10, controller menampilkan halaman utama administrator. 

2. Kelola Editor untuk Administrator 

Pada tahap kelola editor terdapat beberapa aktifitas di dalamnya yang 

meliputi tambah editor, edit editor dan hapus editor. 

a) Tambah editor 

Pada Gambar 3.66 menunjukkan proses administrator menambah editor 

pada seminarnya. 
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a. Message 1, administrator mengunjungi halaman tambah editor. 

b. Message 2-3, controller menampilkan halaman tambah editor. 

c. Message 4, administrator mengisi form tambah editor. 

d. Message 5-6, controller menerima data editor dan menyimpannya 

ke database. 

 

Gambar 3.66. Sequence Diagram Administrator Kelola Editor - 

Tambah Editor 

b) Edit editor 

 

Gambar 3.67. Sequence Diagram Administrator Kelola Editor - Edit 

Editor 

Pada Gambar 3.67 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

editor. 

a. Message 1, administrator memilih editor dan mengklik tombol edit. 

b. Message 2-6, controller mengambil detail editor yang dipilih dari 

database tabel editor yang kemudian ditampilkan pada form edit 

editor. 

c. Message 7, administrator mengisi form edit editor. 

d. Message 8-9, controller menyimpan data editor yang telah 

diperbaharui. 
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c) Hapus editor 

Pada Gambar 3.68 menunjukkan proses administrator menghapus 

editor. 

a. Message 1, administrator memilih editor dan mengklik tombol 

hapus. 

b. Message 2-3, controller menghapus data editor yang dipilih. 

 

Gambar 3.68. Sequence DIagram Administrator Kelola Editor - Hapus 

Editor 

3. Edit Password untuk Administrator 

 

Gambar 3.69. Sequence Diagram Administrator Edit Password 

Pada Gambar 3.69 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

password. 

a. Message 1, administrator mengunjungi halaman edit password. 

b. Message 2-3, controller menampilkan form edit password. 

c. Message 4, administrator mengisi form edit password. 

d. Message 5-7, controller menerima password baru dan memvalidasi 

password tersebut sebelum disimpan ke database. 

4. Kelola Makalah untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola makalah terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yang meliputi lihat list makalah, lihat detail makalah, edit status 

abstrak, edit status makalah, edit status copyright, edit status file presentasi, 
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upload makalah untuk reviewer, menentukan reviewer untuk makalah, 

kirim email, download file dan download laporan. 

a) Lihat list makalah 

 

Gambar 3.70. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Lihat List Makalah 

Pada Gambar 3.70 menunjukkan proses administrator melihat list 

makalah. 

a. Message 1, administrator mengunjungi halaman list makalah. 

b. Message 2-5, controller mengambil data makalah dari database 

untuk kemudian ditampilkan pada halaman list makalah. 

b) Lihat detail makalah 

 

Gambar 3.71. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Lihat Detail Makalah 

Pada Gambar 3.71 menunjukkan proses administrator melihat detail 

makalah. 

a. Message 1, administrator memilih makalah dan mengklik tombol 

detail. 

b. Message 2-6, controller menangkap data makalah yang dipilih dan 

menampilkan detail makalah tersebut. 

c) Edit status abstrak 

 

Gambar 3.72. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Abstrak 
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Pada Gambar 3.72 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

status abstrak. 

a. Message 1, administrator memilih dan mengklik status abstrak yang 

tersedia. 

b. Message 2-3, controller menerima status abstrak dan 

menyimpannya ke database. 

d) Edit status makalah 

 

Gambar 3.73. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status Makalah 

Pada Gambar 3.73 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

status makalah. 

a. Message 1, administrator memilih dan mengklik tombol status 

makalah yang tersedia seperti direview, diterima, ditolak dan revisi. 

b. Message 2-3, controller menerima status yang dipilih dan 

menyimpannya ke database. 

e) Edit status copyright 

 

Gambar 3.74. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 
Status Copyright 

Pada Gambar 3.74 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

status copyright. 

a. Message 1, administrator memilih dan mengklik tombol status 

copyright seperti direview, diterima dan ditolak. 

b. Message 2-3, controller menerima status yang telah dipilih dan 

menyimpannya ke database. 
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f) Edit status file presentasi 

 

Gambar 3.75. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - Edit 

Status File Presentasi 

Pada Gambar 3.75 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

status file presentasi. 

a. Message 1, administrator memilih dan mengklik status file 

presentasi yang tersedia seperti  direview, diterima dan ditolak. 

b. Message 2-3, controller menerima status yang dipilih dan 

menyimpannya ke database. 

g) Upload makalah untuk reviewer 

 

Gambar 3.76. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Upload Makalah Reviewer 

Pada Gambar 3.76 menunjukkan administrator melakukan upload 

makalah untuk reviewer yang mereview makalah tertentu dan proses ini 

wajib dilakukan sebelum menambah reviewer makalah. 

a. Message 1, administrator memilih dan mengklik tombol upload 

makalah review. 

b. Message 2, sistem menampilkan form upload makalah review. 

c. Message 3, administrator mengisi form upload makalah review. 

d. Message 4-6, controller menerima data upload dan memvalidasi 

data upload tersebut sebelum disimpan ke database. 
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h) Menentukan reviewer untuk makalah 

 

Gambar 3.77. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Tentukan Reviewer Makalah 

Pada Gambar 3.77 menunjukkan administrator menentukan reviewer 

untuk makalahnya. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah reviewer. 

b. Message 2, sistem menampilkan form tambah reviewer. 

c. Message 3, administrator mengisi form tambah reviewer. 

d. Message 4-5, controller menerima data reviewer dan 

menyimpannya ke database. 

i) Kirim email 

 

Gambar 3.78. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Kirim Email 

Pada Gambar 3.78 menunjukkan proses administrator mengirim email 

untuk peserta makalah seminarnya. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol email. 

b. Message 2, sistem menampilkan form email. 

c. Message 3, administrator mengisi form email dengan memilih 

kategori email yang akan dikirim dan pesan untuk penerima email. 

d. Message 4, controller menerima data email yang akan dikirim dan 

mengirimnya ke alamat email tujuan. 
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j) Download file 

 

Gambar 3.79. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Download File 

Pada Gambar 3.79 menunjukkan administrator melakukan download 

file pada seminarnya. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol download file. 

b. Message 2, sistem menampilkan form download file. 

c. Message 3, administrator mengisi form download file. 

d. Message 4-7, controller menerima perintah download dan 

mengumpulkan data makalah untuk kemudian menjalankan proses 

download. 

k) Download laporan 

 

Gambar 3.80. Sequence Diagram Administrator Kelola Makalah - 

Download Laporan 

Pada Gambar 3.79 menunjukkan administrator melakukan download 

laporan pada seminarnya. 

e. Message 1, administrator mengklik tombol download laporan. 

f. Message 2, sistem menampilkan form download laporan. 

g. Message 3, administrator mengisi form download laporan. 

h. Message 4-7, controller menerima perintah download dan 

mengumpulkan data makalah untuk kemudian membuat laporan 

untuk didownload. 
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5. Kelola Reviewer untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola reviewer terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yaitu tambah reviewer dan hapus reviewer. 

a) Tambah reviewer 

 

Gambar 3.81. Sequence Diagram Administrator Kelola Reviewer - 

Tambah Reviewer 

Pada Gambar 3.81 menunjukkan proses administrator menambah 

reviewer. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah reviewer. 

b. Message 2, sistem menampilkan form tambah reviewer. 

c. Message 3, administrator mengisi form tambah reviewer. 

d. Message 4-6, controller menerima data reviewer baru dan 

melakukan validasi data sebelum disimpan ke database. 

b) Hapus reviewer 

 

Gambar 3.82. Sequence Diagram Administrator Kelola Reviewer - 

Hapus Reviewer 

Pada Gambar 3.82 menunjukkan proses administrator menghapus 

reviewer. 

a. Message 1, administrator memilih reviewer dan klik tombol hapus. 

b. Message 2-3, controller merespon dengan menghapus data reviewer 

yang dipilih. 
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6. Kelola Form Review untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola form review  terdapat beberapa sequence diagram 

di dalamnya yaitu tambah form review, edit form review dan hapus form 

review. 

a) Tambah form review 

 

Gambar 3.83. Sequence Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Tambah Form Review 

Pada Gambar 3.83 menunjukkan proses administrator menambah form 

review. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah form review. 

b. Message 2, sistem menampilkan form tambah form review. 

c. Message 3, administrator mengisi form tambah. 

d. Message 4-6, controller menerima data form review baru kemudian 

dilakukan validasi data sebelum menyimpannya ke database tabel 

form review. 

b) Edit form review 

 

Gambar 3.84. Sequence Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Edit Form Review 

Pada Gamar 3.84 menunjukkan proses administrator melakukan edit 

form review. 
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a. Message 1, administrator memilih form review dan mengklik 

tombol edit. 

b. Message 2-6, controller mengambil detail form review yang dipilih 

dan menampilkannya pada form edit. 

c. Message 7, administrator mengisi form edit. 

d. Message 8-10, controller menerima data input dan mencek apakah 

data tersebut valid? Kemudian disimpan ke database. 

c) Hapus form review 

 

Gambar 3.85. Sequence Diagram Administrator Kelola Form Review - 

Hapus Form Review 

Pada Gambar 3.85 menunjukkan proses administrator menghapus form 

review. 

a. Message 1, administrator memilih form review dan mengklik 

tombol hapus. 

b. Message 2-3, controller menghapus form review yang telah dipilih. 

7. Kelola Topik untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola topik terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yaitu tambah topik, edit topik, hapus topik, tambah subtopik, edit 

subtopik dan hapus subtopik. 

a) Tambah topik 

 

Gambar 3.86. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - 

Tambah Topik 

Pada Gambar 3.86 menunjukkan administrator menambahkan topik 

pada seminarnya. 
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a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah topik. 

b. Message 2, sistem menampilkan form tambah topik. 

c. Message 3, administrator mengisi form tambah topik. 

d. Message 4-5, controller menambahkan data topik yang telah 

diinputkan ke database. 

b) Edit topik 

 

Gambar 3.87. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - Edit 

Topik 

Pada Gambar 3.87 menunjukkan administrator melakukan edit topik. 

a. Message 1, administrator memilih topik dan mengklik tombol edit. 

b. Message 2, sistem menampilkan form edit. 

c. Message 3, administrator mengisi form edit topik. 

d. Message 4-5, controller menerima data input dan menyimpannya ke 

database. 

c) Hapus topik 

 

Gambar 3.88. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - Hapus 

Topik 

Pada Gambar 3.88 menunjukkan administrator menghapus topik. 

a. Message 1, administrator memilih topik tujuan dan mengklik 

tombol hapus. 

b. Message 2-3, controller menerima aksi administrator dan 

menghapus data topik dari database. 
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d) Tambah subtopik 

 

Gambar 3.89. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - 

Tambah Subtopik 

Pada Gambar 3.89 menunjukkan administrator menambahkan subtopik. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah subtopik. 

b. Message 2-6, controller menerima request form tambah dan 

mengambil data topik dari database sebagai pilihan pada form 

tambah subtopik. 

c. Message 7, administrator mengisi form tambah subtopik. 

d. Message 8-9, controller menerima data subtopik baru dan 

menyimpannya ke database. 

e) Edit subtopik 

 

Gambar 3.90. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - Edit 

Subtopik 

Pada Gambar 3.90 menunjukkan administrator melakukan edit 

subtopik. 

a. Message 1, administrator memilih subtopik dan mengklik tombol 

edit. 

b. Message 2-6, controller menerima request form edit dan mengambil 

data topik pilihan untuk ditampilkan pada form edit subtopik. 

c. Message 7, administrator mengisi form edit subtopik. 

d. Message 8-9, controller menerima inputan data subtopik yang telah 

diperbaharui dan menyimpannya ke database. 
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f) Hapus subtopik 

 

Gambar 3.91. Sequence Diagram Administrator Kelola Topik - Hapus 

Subtopik 

Pada Gambar 3.91 menunjukkan administrator menghapus subtopik. 

a. Message 1, administrator memilih subtopik dan mengklik tombol 

hapus. 

b. Message 2-3, controller menerima perintah dan menghapus data 

subtopik dari database. 

8. Kelola Aktifitas Periode untuk Administrator dan Editor 

Pada tahap kelola aktifitas periode terdapat beberapa sequence 

diagram di dalamnya yaitu tambah periode, edit periode dan hapus periode. 

a) Tambah periode 

 

Gambar 3.92. Sequence Diagram Administrator Kelola Periode - 

Tambah Periode 

Pada Gambar 3.92 menunjukkan administrator melakukan tambah 

periode seminar. 

a. Message 1, administrator mengklik tombol tambah periode. 

b. Message 2, sistem menampilkan form tambah periode. 

c. Message 3, administrator mengisi form tambah periode dengan 

menentukan tanggal buka dan tanggal tutup atau berakhirnya 

periode tersebut. 

d. Message 4-6, controller menerima data periode baru dan 

memvalidasi data tersebut sebelum menyimpannya ke database. 



71 
 

b) Edit periode 

 

Gambar 3.93. Sequence Diagram Administrator Kelola Periode - Edit 

Periode 

Pada Gambar 3.93 menunjukkan administrator melakukan edit periode. 

a. Message 1, administrator memilih periode dan mengklik tombol 

edit. 

b. Message 2, sistem menampilkan form edit periode. 

c. Message 3, administrator mengisi form edit periode. 

d. Message 4-6, controller menerima data periode yang telah 

diperbaharui dan memvalidasi data tersebut sebelum menyimpannya 

ke database. 

c) Hapus periode 

 

Gambar 3.94. Sequence Diagram Administrator Kelola Periode - 

Hapus Periode 

Pada Gambar 3.94 menunjukkan administrator menghapus periode. 

a. Message 1, administrator memilih periode dan mengklik tombol 

hapus. 

b. Message 2-3, controller menerima perintah hapus dan menghapus 

data periode dari database. 

3.2.3.3. Sequence Diagram untuk Reviewer 

Berikut beberapa sequence diagram pada reviewer yang akan diuraikan 

sesuai use case diagram yang telah digambarkan. 
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1. Melihat List Makalah Review 

 

Gambar 3.95. Sequence Diagram Reviewer Melihat List Makalah Review 

Pada Gambar 3.95 menunjukkan reviewer melihat list makalah yang harus 

dia review. 

a. Message 1, reviewer mengklik menu reviewing. 

b. Message 2-6, controller menerima request list makalah yang harus 

direview dengan mengambil data reviewing dari database untuk 

ditampilkan pada halaman list makalah review. 

2. Review Makalah 

 

Gambar 3.96. Sequence Diagram Reviewer Review Makalah 

Pada Gambar 3.96 menunjukkan reviewer mereview makalah. 

a. Message 1, reviewer memilih makalah yang akan direview dan 

mengklik tombol review. 

b. Message 2-6, controller menerima request dari reviewer dengan 

mengambil data reviewing yang dipilih dari database untuk ditampilkan 

pada form review makalah. 

c. Message 7, reviewer mengisi form review. 

d. Message 8-9, controller menerima hasil review dan menyimpannya ke 

database. 
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3.2.3.4. Sequence Diagram untuk Super Admin 

Berikut beberapa sequence diagram pada Super Admin yang akan diuraikan 

sesuai use case diagram yang telah digambarkan. 

1. Login Super Admin 

 

Gambar 3.97. Sequence Diagram Login Super Admin 

Pada Gambar 3.97 menunjukkan super admin melakukan proses login. 

a. Message 1, super admin mengakses atau mengunjungi halaman login 

super admin. 

b. Message 2-3, controller menampilkan form login super admin. 

c. Message 4, super admin mengisi form login. 

d. Message 5-10, controller menerima data login super admin dan 

menceknya ke database, setelah itu controller memvalidasi data super 

admin dan menampilkan halaman utama super admin. 

2. Kelola Seminar 

Pada tahap kelola seminar terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yaitu konfirmasi pembuatan seminar baru dan block seminar. 

a) Konfirmasi pembuatan seminar baru 

 

Gambar 3.98. Sequence Diagram Super Admin Kelola Seminar - 

Konfirmasi Seminar Baru 
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Pada Gambar 3.98 menunjukkan super admin melakukan konfirmasi 

seminar baru yang didaftarkan ke sistem ini. 

a. Message 1, super admin memilih seminar baru dan mengklik tombol 

detail. 

b. Message 2-6, controller menerima request detail seminar dengan 

mengambil data detail seminar yang dipilih dari database dan 

menampilkannya pada halaman detail seminar. 

c. Message 7, super admin memilih tombol konfirmasi seminar baru 

seperti verify dan block. 

d. Message 8-9, controller menerima status konfirmasi dan 

menyimpannya ke database tabel seminar. 

b) Block seminar 

 

Gambar 3.99. Sequence Diagram Super Admin Kelola Seminar - Block 

Seminar 

Pada Gambar 3.99 menunjukkan proses super admin memblokir 

seminar yang tidak pantas. 

a. Message 1, super admin memilih seminar dan mengklik tombol 

detail. 

b. Message 2-6, controller menerima request detail seminar dengan 

mengambil data detail seminar yang dipilih dari database dan 

menampilkannya pada halaman detail seminar. 

c. Message 7, super admin mengklik tombol block. 

d. Message 8-9, controller merespon dengan memblokir seminar 

tersebut dan menyimpan status blokir ke data seminar yang ada di 

database. 
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3. Kelola Member 

Pada tahap kelola member terdapat beberapa sequence diagram di 

dalamnya yaitu melihat list member, lihat detail member dan block member. 

a) Melihat detail member 

 

Gambar 3.100. Sequence Diagram Super Admin Kelola Member - 

Detail Member 

Pada Gambar 3.100 menunjukkan proses super admin melihat detail 

member. 

a. Message 1, super admin mengakses halaman member. 

b. Message 2-5, controller menerima request dan mengambil data 

member dari database untuk kemudian ditampilkan pada halaman 

member. 

c. Message 6, super admin memilih data member dan mengklik tombol 

detail. 

d. Message 7-11, controller mengambil data detail member dari 

database dan menampilkannya pada halaman detail member. 

b) Block member 

 

Gambar 3.101. Sequence Diagram Super Admin Kelola Member - 

Block Member 

Pada Gambar 3.101 menunjukkan proses super admin memblokir 

member. 
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a. Message 1, super admin memilih data member dan mengklik tombol 

detail. 

b. Message 2-6, controller mengambil data detail member yang dipilih 

dari database untuk kemudian ditampilkan pada halaman detail 

member. 

c. Message 7, super admin mengklik tombol block. 

d. Message 8-9, controller memblokir data member yang dipilih dan 

menyimpan status block ke database tabel member. 

3.2.4. Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan kumpulan dari 

beberapa class yang terkait dalam sistem, diagram tersebut sangat banyak dijumpai 

di dalam pemodelan sistem berorientasi objek. Berikut merupakan class diagram 

dari sistem informasi seminar. 

 

Gambar 3.102. Class Diagram Sistem Informasi Manajemen Seminar 
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3.2.5. Desain Database 

Desain database yang terdapat di dalam sistem informasi manajemen 

seminar merupakan sebuah desain media penyimpanan data yang diuraikan secara 

jelas entitas beserta relasinya. Berikut desain database sistem informasi manajemen 

seminar yang digambarkan dalam bentuk ERD Diagram. 

 

Gambar 3.103. Desain Database Sistem Informasi Manajemen Seminar 
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3.2.6. Desain Interface 

Adapun rancangan interface atau tampilan untuk sistem informasi 

manajemen seminar menggunakan desain yang sama hanya saja dibedakan dalam 

3 warna dasar untuk user member, administrator, dan super admin. 

3.2.6.1. Desain Interface Member 

Berikut beberapa desain tampilan atau rancangan interface untuk user 

member seperti tampilan login, list seminar, makalah saya, buat seminar dan review 

makalah. 

1. Tampilan halaman login 

 

Gambar 3.104. Desain Tampilan Login 

2. Tampilan halaman list seminar 

 

Gambar 3.105. Desain Tampilan List Seminar 
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3. Tampilan halaman makalah saya 

 

Gambar 3.106. Desain Tampilan Makalah Saya 

4. Tampilan halaman buat seminar 

 

Gambar 3.107. Desain Tampilan Buat Seminar 

5. Tampilan halaman review makalah 

 

Gambar 3.108. Desain Tampilan Review Makalah 
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3.2.6.2. Desain Interface Administrator Seminar 

Berikut beberapa desain tampilan untuk user administrator seperti tampilan 

login administrator, list makalah, detail makalah dan publish. 

1. Tampilan halaman login administrator 

 

Gambar 3.109. Desain Tampilan Login Administrator 

2. Tampilan halaman list makalah 

 

Gambar 3.110. Desain Tampilan List Makalah 

3. Tampilan halaman detail makalah 

 

Gambar 3.111. Desain Tampilan Detail Makalah 
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3.2.6.3. Desain Interface Super Admin 

Berikut beberapa desain tampilan untuk user super admin seperti tampilan 

login super admin, list seminar, detail seminar dan list member. 

1. Tampilan halaman login super admin 

 

Gambar 3.112. Desain Tampilan Login Super Admin 

2. Tampilan halaman list seminar 

 

Gambar 3.113. Desain Tampilan List Seminar 

3. Tampilan halaman detail seminar 

 

Gambar 3.114. Desain Tampilan Detail Seminar 
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4. Tampilan halaman list member 

 

Gambar 3.115. Desain Tampilan List Member 

3.2.7. Skenario Pengujian 

Terdapat beberapa skenario pengujian selain pengujian blackbox. Skenario 

pengujian ini dibuat untuk memastikan semua fungsi berjalan sesuai logika bisnis 

proses yang diinginkan oleh user yang bersangkutan dan kemudian dibuat User 

Acceptance Test yang disingkat UAT sesuai skenario. Berikut daftar skenario yang 

akan dibuat: 

1. Daftar Member 

2. Pembuatan Seminar 

3. Konfigurasi Awal dan Publish Seminar 

4. Submit Makalah Based on Review Makalah 

5. Submit Makalah Based on Review Abstrak 

6. Menjadi Reviewer 

7. Mereview Makalah Based on Review Makalah 

8. Mereview Makalah Based on Review Abstrak 

9. Administrator Mengirim Email 

10. Pendaftaran Peserta Hadir 

11. Pemesanan Prosiding 

12. Konfirmasi Pembayaran 

13. Download Center 

14. Administrator Login As 

 

 

  


