
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Analisa Pendahuluan 

Analisa merupakan tahapan yang penting dalam melakukan penelitian. 

Tahapan analisa pada penelitian merupakan proses identifikasi serta pembahasan 

hal yang dilakukan sebelum membuat penyelesaian yang akan menjadi hasil utama 

dari sebuah penelitian. Pada tahapan analisa dan perancangan ini akan membahas 

mengenai pengimplementasian web scraping untuk mengambil data-data e-journal 

UIN seluruh Indonesia seperti judul, pengarang, url jurnal dan abstrak jurnal, 

kemudian data hasil scraping tersebut ditampilkan dalam bentuk search engine 

dengan menggunakan suatu antarmuka pemakai yang berbentuk halaman web. 

 Pendefinisian Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat sebuah kasus yaitu jika pengguna ingin mencari 

sebuah e-journal dari satu atau lebih UIN yang ada di Indonesia dengan cara 

membuka satu persatu situs  e-journal UIN yang ada. Selain itu, pengguna juga 

diharuskan membuka link abstrak jurnal untuk membaca isi jurnal tersebut sebelum 

men-download jurnal tersebut secara utuh. Karena itu, dibutuhkan sebuah mesin 

pencarian dimana dengan memasukkan beberapa kata kunci, maka mesin pencarian 

akan menampilkan e-journal UIN se Indonesia berdasarkan kata kunci yang ada 

lengkap dengan abstrak, pengarang dan link download e-journal tersebut.  

 Pemecahan Masalah 

Dalam pemecahan masalah ini akan dijelaskan bagaimana cara 

menyelesaikan masalah yang telah diuraikan diatas. Sebelum melakukan 

pembuatan sistem, perlu dilakukannya analisa dan perancangan agar sistem yang 

akan dibuat tergambarkan dengan jelas. 

Sistem yang dirancang merupakan sistem berbasis web yang berfungsi untuk 

mencari, mengambil dan menampilkan indeks dari e-journal yang bersumber dari 

website e-journal universitas islam yang ada di Indonesia dengan menggunakan 
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teknik web scraping untuk mengambil data-data jurnal yang diperlukan seperti 

judul, penulis, abstrak, serta link download jurnal tersebut. E-journal yang diproses 

oleh sistem adalah e-jurnal yang dapat diakses bebas. Sistem menampilkan hasil 

pencarian pengguna dengan menggunakan suatu antarmuka pemakai yang 

berbentuk halaman web yang dapat diakses bebas melalui internet. 

Sistem ini hampir sama dengan mesin pencarian atau search engine yang 

sudah kita kenal, seperti google scholar atau pun google search engine. Pengguna 

harus memasukkan suatu kata kunci berdasarkan judul ataupun pengarang pada 

kolom search engine, dengan terlebih dahulu memilih judul atau pengarang pada 

combobox. Setelah perintah pencarian dieksekusi oleh pengguna, maka sistem akan 

mencari data sesuai dengan kata kunci tersebut pada database lalu menampilkannya 

kepada pengguna sebagai hasil pencarian. 

Untuk menggambarkan urutan kegiatan proses pada sistem ini, maka 

dibuatkan diagram alur kegiatan pada sistem yang terlihat pada Gambar 4.1 dan 

Gambar 4.2. Skema alur web scraping yang dilakukan oleh administrator pada 

portal web e-journal universitas islam se Indoenesia dapat dilihat pada Gambar 4.1 

berikut ini. 

Gambar 4.1 Alur Scraping Web 
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 Gambar 4.2  adalah gambar skema alur pencarian e-journal yang dilakukan 

oleh pengguna dengan memasukkan kata kunci sampai pengguna mendapatkan file 

e-journal yang diinginkan. 

Gambar 4.2 Skema Alur Pencarian E-journal 

 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem perlu dilakukan sebelum dilakukannya pembuatan 

sistem. Tujuan dari perancangan sistem adalah untuk menentukan, mengorganisir, 

dan membentuk komponen dari solusi sistem akhir sehingga memiliki blueprint 

untuk membangun sistem. 

4.4.1 Usecase Diagram 

Usecase diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan, 

menspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Usecase 

diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh 

pengguna terhadap sistem. Sub bab ini menjelaskan tentang usecase diagram dari 

aktor-aktor yang akan menggunakan sistem secara langsung. Ada tiga langkah 

dalam membuat usecase diagram yaitu: 

1. Identifikasi aktor 

2. Usecase diagram 

3. Skenario usecase diagram 
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1. Identifikasi Aktor 

Pada sistem usulan ini, aktor yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem 

ada 2 aktor yaktor admin dan pengguna. Adapun skenario aktor-aktor yang terlibat 

langsung dalam penggunaan sistem dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

Gambar 4.3 Aktor yang Terlibat 

Identifikasi Aktor yang terlibat langsung dalam penggunaan sistem dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Identifikasi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1. Admin 

Admin adalah orang yang mempunyai kendali 

penuh pada sistem ini, bertugas melakukan 

proses scraping data jurnal, perubahan data, 

penghapusan data serta melakukan kontrol 

terhadap sistem. 

2. Pengguna 

Pengguna adalah orang yang menggunakan 

sistem ini untuk melakukan pencarian jurnal 

yang dibutuhkan. 

 



42 

2. Usecase Diagram 

Berikut merupakan gambaran kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh 

pengguna sistem terhadap sistem dalam bentuk usecase diagram. Usecase diagram 

dapat dilihat pada Gambar 4.4.  

Gambar 4.4 Usecase Diagram 

3. Skenario Usecase Diagram 

Skenario usecase menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada 

pada sistem. Skenario usecase dapat dilihat pada Tabel 4.2 sampai Tabel 4.11. 
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a. Skenario Usecase Login 

Tabel 4.2 Skenario Usecase Login 

Usecase Usecase Login 

Description Usecase ini menangani penginputan data login admin 

Actor Admin 

Goal Untuk masuk kedalam sistem 

Pre-Condition 

Sistem menampilkan form login untuk melakukan peng-

input-an username dan password 

Post-Condition Sistem menampilkan menu utama sistem 

b. Skenario Usecase Dashboard 

Tabel 4.3 Skenario Usecase Dashboard 

Usecase Usecase Dashboard 

Description Usecase ini merupakan tampilan awal sistem setelah login 

Actor Admin 

Goal Untuk melihat jumlah data jurnal dan universitas 

Pre-Condition 

Sistem menampilkan data jurnal dan univeristas yang telah 

tersimpan dalam database 

Post-Condition Sistem menampilkan jumlah data jurnal dan universitas 
 

c. Skenario Usecase Scarape Jurnal 

Tabel 4.4 Skenario Usecase Scarape Jurnal 

 

Usecase Usecase Scarape Jurnal 

Description Usecase ini menangani pengelolaan scrape data jurnal 

Actor Admin 

Goal 

Untuk mengambil data jurnal dari universitas, dan 

menyimpan kedalam database sendiri 

Pre-Condition Sistem menampilkan data hasil scraping jurnal 

Post-Condition Data e-journal diperbarui 
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d. Skenario Usecase Data Jurnal 

Tabel 4.5 Skenario Usecase Data Jurnal 

e. Skenario Usecase Profile 

Tabel 4.6 Skenario Usecase Profile 

f. Skenario Usecase Logout 

Tabel 4.7 Skenario Usecase Logout 

g. Skenario Usecase Search 

Tabel 4.8 Skenario Usecase Search 

Usecase Usecase Data Jurnal 

Description Usecase ini menangani kelola data jurnal 

Actor Admin 

Goal Untuk dapat melihat dan menghapus data jurnal 

Pre-Condition 

Sistem menampilkan data jurnal yang telah tersimpan 

didalam database 

Post-Condition Data jurnal diperbarui 

Usecase Usecase Scarape Profile 

Description Usecase ini menangani mengelola akun dalam sistem 

Actor Admin 

Goal Untuk dapat merubah data admin  

Pre-Condition Sistem menampilkan halaman profile 

Post-Condition Data profile diperbarui 

Usecase Usecase Logout 

Description Usecase ini digunakan untuk keluar dari sistem 

Actor Admin 

Goal 

Untuk dapat keluar dari sistem dan menghapus chace pada 

sistem 

Pre-Condition Sistem menampilkan notif keluar dari sistem 

Post-Condition Keluar dari sistem 

Usecase Usecase Search 
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Tabel 4.8 Skenario Usecase Search (Lanjutan) 

h. Skenario Usecase View Abstrak 

Tabel 4.9 Skenario Usecase View Abstrak 

i. Skenario Usecase About Us 

Tabel 4.10 Skenario Usecase About Us 

j. Skenario Usecase Daftar Jurnal 

Tabel 4.11 Skenario Usecase Daftar Jurnal 

Description 

Usecase ini digunakan untuk melakukan pencarian e-

Journal 

Actor Pengguna 

Pre-Condition Sistem menampilkan kolom pencarian 

Post-Condition 

Sistem menampilkan e-journal berdasarkan kata kunci 

pencarian 

Usecase Usecase View Abstrak 

Description Usecase ini digunakan untuk menampilkan abstrak jurnal 

Actor Pengguna 

Goal Untuk dapat membaca abstrak jurnal 

Pre-Condition Sistem menampilkan tombol baca abstrak 

Post-Condition Sistem menampilkan abstak jurnal 

Usecase Usecase About Us 

Description 

Usecase ini digunakan untuk menampilkan penjelasan 

tentang sistem 

Actor Pengguna 

Goal Untuk dapat membaca penjelasan tentang sistem 

Pre-Condition Sistem menampilkan page informasi mengenai sistem 

Post-Condition Sistem menampilkan informasi sistem 

Usecase Usecase Daftar Jurnal 

Description 

Usecase ini digunakan untuk menampilkan jumlah paper e-

journal dan data e-journal yang telah tersimpan di database. 
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Tabel 4.11 Skenario Usecase Daftar Jurnal (Lanjutan) 

4.4.2 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang. Activity diagram sistem yang dirancang dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 sampai Gambar 4.15. 

1. Activity Diagram Login 

Activity diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.5.  

Gambar 4.5 Activity Diagram Login 

2. Activity Diagram Dashboard 

Activity diagram dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

3. Activity Diagram Scrape Jurnal 

Activity diagram scrape jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

4. Activity Diagram Data Jurnal 

Activity diagram data jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

Actor Admin dan Pengguna 

Goal 

Pengguna dapat melihat jumlah paper e-journal dan data e-

journal yang telah di-scrape. 

Pre-Condition Sistem menampilkan page informasi daftar jurnal  

Post-Condition Sistem menampilkan daftar jurnal 



47 

5. Activity Diagram Daftar Jurnal 

Activity diagram daftar jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.9.   

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Dashboard 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Scrape Jurnal 
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6. Activity Diagram Profile 

Activity diagram profile dapat dilihat pada gambar 4.10. 

Gambar 4.8 Activity Diagram Data Jurnal 

Gambar 4.9 Activity Diagram Daftar Jurnal  
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7. Activity Diagram Logout 

 Activity diagram logout dapat dilihat pada gambar 4.11. 

Gambar 4.10 Activity Diagram Profile  

Gambar 4.11 Activity Diagram Logout 
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8. Activity Diagram Search 

Activity diagram search dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Activity Diagram Search 

9. Activity Diagram View Abstract 

Activity diagram view abstract dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

Gambar 4.13 Activity Diagram View Abstract 
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10. Activity Diagram About Us 

 Activity diagram about us dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

Gambar 4.14 Activity Diagram About Us 

11. Activity Diagram Daftar Jurnal Pengguna 

Activity diagram daftar jurnal pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

Gambar 4.15 Activity Diagram Daftar Jurnal Pengguna 
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4.4.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram dapat digambarkan dalam suatu proses interaksi objek 

yang di susun dalam suatu urutan atau kejadian. Sequence diagram juga 

menggambarkan kelakuan atau prilaku objek pada proses dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Sequence 

diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 4.16 samapi Gambar 4.25. 

1. Sequence Diagram Login 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Scrape Jurnal 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram scrape jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

3. Sequence Diagram Data Jurnal 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram data jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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4. Sequence Diagram Daftar Jurnal 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram daftar jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Scrape Jurnal 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Data Jurnal 

5. Sequence Diagram Profile 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram profile dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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6. Sequence Diagram Search 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu pengguna untuk melakukan 

pencarian e-journal pada sistem. Sequence diagram search dapat dilihat pada 

Gambar 4.21. 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Daftar Jurnal 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Profile 
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7. Sequence Diagram View Abstrak 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu pengguna untuk membaca 

abstrak dari hasil pencarian e-journal pada sistem. Sequence diagram view abstrak 

dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Search 

Gambar 4.22 Sequence Diagram View Abstrak 
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8. Sequence Diagram About Us 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu pengguna untuk mengetahui 

tentang sistem dan cara melakukan pencarian e-journal pada sistem. Sequence 

diagram about us dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Gambar 4.23 Sequence Diagram About Us 

9. Sequence Diagram Daftar Jurnal Pengguna 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu pengguna. Sequence diagram 

daftar jurnal pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Daftar Jurnal Pengguna 
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10. Sequence Diagram Logout 

Aktor yang dapat melakukan kegiatan ini yaitu admin sebagai pengelola 

sistem. Sequence diagram logout dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Logout 

4.4.4 Perancagan Struktur Menu 

Berikut adalah perancangan struktur menu dari sistem yang akan dirancang 

untuk memudahkan dalam melakukan interaksi antar modul atau form. Adapun 

struktur menu pada sistem yang akan dirancang dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Perancangan Struktur Menu 
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4.4.5 Perancangan Database 

1. Tabel Data User 

Nama database : db_scrape 

Nama tabel  : user 

Field  kunci  : uId 

Rincian dari isi database Tabel User pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Tabel User 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1 uId int 4 

2 nama varchar 50 

3 telp varchar 14 

4 email varchar 50 

5 fb varchar 100 

6 g_plus varchar 100 

7 instagram varchar 100 

8 username varchar 50 

9 password varchar 100 

10 foto varchar 100 

2. Tabel Data E-Journal 

Nama database : db_scrape 

Nama tabel  : ejournal 

Field kunci  : id 

Rincian dari isi database Tabel E-Journal pada Tabel 4.13. 

Tabel 4.13 Tabel E-Journal 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1 id int 5 

2 id_jurnal int 5 

3 link text - 

4 title text - 

5 authors text - 
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Tabel 4.13 Tabel E-Journal (Lanjutan) 

6 abstract text - 

7 download text - 

8 date datetime - 

3. Tabel Data Universitas 

Nama database : db_scrape 

Nama tabel  : universitas 

Field kunci  : id_univ 

Rincian dari isi database Tabel Universitas pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Tabel Universitas 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1 id_univ int 3 

2 nama_univ varchar 100 

3 singkatan_univ varchar 30 

4 web_univ varchar 50 

4. Tabel Daftar Jurnal 

Nama database : db_scrape 

Nama tabel  : daftar_jurnal 

Field kunci  : id_jurnal 

Rincian dari isi database Tabel Daftar Jurnal pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Tabel Daftar Jurnal 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1 id_jurnal int 5 

2 id_univ int 3 

3 nama_jurnal text - 

4 singkatan_jurnal varchar 30 

5 url_jurnal varchar 100 
 

4.4.6 Perancangan Interface 

Berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, maka selanjutnya 

dilakukan perancangan tampilan yang akan membantu dalam menggambarkan 
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sistem yang diusulkan. Berikut digambarkan rancangan dari tampilan tatap muka 

dari sistem yang akan dibuat. 

1. Interface Login 

Rancangan interface halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.27. Pada 

halaman ini admin dapat login ke sistem untuk melakukan scrape jurnal dan 

pengelolaan data lainnya. 

 

 Gambar 4.27 Interface Login 

2. Interface Dashboard 

Halaman dashboard adalah halaman yang ditampilkan setelah admin 

berhasil login kedalam sistem. Rancangan interface dashboard dapat dilihat pada 

Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Interface Dashboard 
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3. Interface Scrape Jurnal 

Halaman scrape jurnal adalah halaman yang ditampilkan setelah admin 

meng-klik menu scrape jurnal disebelah kiri halaman. Rancangan interface scrape 

jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.29.  

 

Gambar 4.29 Interface Scrape Jurnal 

4. Interface Data Jurnal 

Halaman scrape jurnal adalah halaman yang ditampilkan setelah admin 

meng-klik menu data jurnal disebelah kiri halaman. Rancangan interface data jurnal 

dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Interface Data Jurnal 
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5. Interface Daftar Jurnal 

Halaman daftar jurnal adalah halaman yang ditampilkan setelah admin 

meng-klik menu daftar jurnal disebelah kiri halaman. Rancangan interface daftar 

jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.31.  

 

Gambar 4.31 Interface Daftar Jurnal 

6. Interface Profile 

Halaman profile adalah halaman yang ditampilkan setelah admin meng-klik 

nama admin disebelah kanan atas halaman. Rancangan interface profile dapat 

dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32 Interface Profile 
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7.  Interface Search Engine 

Halaman search engine adalah halaman yang ditampilkan pada pengguna 

pertama kali untuk melakukan pencarian e-journal yang diinginkan. Rancangan 

interface search engine dapat dilihat pada Gambar 4.33.  

 

Gambar 4.33 Interface Search Engine 

8. Interface About Us 

Halaman about us adalah halaman yang ditampilkan pada pengguna sebagai  

halaman untuk menyampaikan informasi terkait tentang sistem. Rancangan 

interface about us dapat dilihat pada Gambar 4.34.  

 

Gambar 4.34 Interface About Us 
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9. Interface Daftar Jurnal Pengguna 

Halaman daftar jurnal pengguna adalah halaman yang ditampilkan pada 

pengguna sebagai halaman untuk menyampaikan informasi mengenai daftar-daftar 

seluruh e-journal UIN se-Indonesia yang sudah di-scrape. Rancangan interface 

daftar jurnal dapat dilihat pada Gambar 4.35.  

 

Gambar 4.35 Interface Daftar Jurnal Pengguna 


