
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

                                    

4.1 Analisa Sistem Lama 

Proses sistem yang berjalan dalam pelayanan SKCK berlangsung selama 

ini dimulai dari pemohon melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh pihak Dit 

Intelkam Polda Riau yaitu berupa fotocopy KTP dan KK, sidik jari dan rekom 

catatan kriminal, pas foto warna berlatar merah 4x6 sejumlah 4 lembar dan 

mengisi formulir. Persyaratan tersebut lalu diteliti oleh pihak petugas pelayanan 

Dit Intelkam Polda Riau, kemudian dilakukan proses pada berkas SKCK, lalu 

pihak petugas pelayanan menyerahkan SKCK kepada pemohon. Keseluruhan 

pelayanan kegiatan oleh pihak Dit Intelkam Polda Riau mengharuskan pihak 

pemohon mendatangi langsung kantor Dit Intelkam Polda Riau. Selanjutnya pihak 

pemohon melengkapi ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh Dit Intelkam 

Polda Riau dan jika sesuai sebagaimana mestinya pihak pelayanan kegiatan 

merealisasikan maksud atau kehendak dari pihak pemohon. Sistem seperti ini 

tentunya belum dikatakan efektif dan efesien dan akan jauh lebih mudah jika 

pihak pemohon bisa menyampaikan aspirasi atau kehendaknya melalui jalur 

khusus dalam bentuk website. Berikut adalah Alur proses sistem lama yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.1.        
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4.2 Analisa Pemasalahan 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yang terdapat pada 

proses yang sedang berjalan saat ini di Dit Intelkam Polda Riau. Masalah inilah 

nantinya yang akan diuraikan dengan usulan sistem yang baru. Berdasarkan 

wawancara dan observasi, dapat disimpulkan permasalahan sentra pelayanan 

masyarakat yang terdapat pada Dit Intelkam Polda Riau adalah sebagai berikut: 

1. Beberapa kasus mengenai masyarakat diluar daerah atau diluar provinsi 

Riau masih menggunakan KTP diluar daerah provinsi Riau. 

2. Administrasinya belum lengkap, perbedaan NIK didalam KK dan didalam 

KTP, sehingga Polda Riau tidak bisa meng-input data sebelum ada surat 

keterangan bahwasanya yang dipakai adalah NIK didalam KTP atau NIK 

yang ada didalam KK. 

3. Pengurusan SKCK dalam perharinya mencapai 130 high season, low 

season 80 rata-rata perharinya sehingga memerlukan waktu yang banyak 

bagi admin dan staf untuk merekap kembali satu persatu data masyarakat 

tersebut kedalam prangkat lunak pengolah data untuk dimasukan ke 

database. 

4. Sering terjadinya permasalahan jaringan pada jaringan internet sehingga 

menyulitkan petugas untuk memasukan data masyarakat ke database. 

5. Masyarakat banyak tidak paham bagaimana tata cara mengurus surat izin 

keramaian. 

4.3 Analisa Sistem Usulan  

Dalam sistem yang diusulkan ini ada perubahan yang dilakukan, yaitu 

pada proses pertama pemohon melakukan registrasi akun sistem. Kemudian 

pemohon langsung bisa membuat akun baru, kemudian pemohon login untuk 

masuk ke sistem. Kemudian pemohon mengisi data diri akan masuk kedalam 

database untuk memenuhi persyaratan registrasi SKCK dan izin keramaian. 

Selanjutnya admin bisa langsung melakukan validasi secara keseluruhan. Setelah 

validasi admin dapat mencetak surat SKCK dan izin keramaian. Setelah itu admin 

melakukan rekapitulasi laporan, kemudian laporan tersebut akan dikirim ke 

pimpinan untuk dapat mengecek laporan.  
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Sistem usulan akan dirancang adalah sistem informasi berbasis web, 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan MySQL sebagai database-nya. 

Pada perancangan ini mencakup use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram dan class diagram. 

Pemohon Sistem Pimpinan 

   

Gambar 4.2 Flowchat Proses Sistem Usulan 
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akan menvalidasi SKCK, izin keramaian dan laporan yang terlibat dalam proses 

surat pengantar merupakan suatu entitas yang berinteraksi  dengan sistem untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Adapun aktor yang terlibat didalam sistem dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 dan deskripsi aktor yang dapat terlibat pada Tabel 4.1. 

 

Gambar 4.3 Aktor yang terlibat 

Tabel 4.1 Deskripsi Aktor 

Aktor Deskripsi 

Pemohon a. Registrasi account. 

b. Login melalui website. 

c. Registrasi SKCK. 

d. Registrasi izin keramain. 

e. Daftar SKCK pemohon. 

f. Mendapatkan kode SKCK. 

g. Menerima surat SKCK. 

Petugas a. Melakukan Login. 

b. Mengkelola SKCK. 

c. Mengkelola izin keramaian. 

d. Registrasi SKCK. 

e. Melakukan pengarsipan dalam bentuk laporan perbulan. 

f. Mencetak surat SKCK. 

Pemimpin a. Menerima data pemohon melalui sistem. 

b. Menandatangani surat SKCK. 

c. Melakukan pengecekan laporan perbulan. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

4.3.2 Use Case Diagram 

Gambaran sistem secara garis besar fungsi sistem dapat dilihat pada use 

case diagram yang dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Use Case Diagram 

1. Deskripsi Use Case 

Berikut merupakan penjabaran dari use case pada sistem ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

 

 



 

 

44 

 

Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Diagram Pembuatan SKCK 

Use Case Deskripsi 

Login 

Petugas harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses data 

diri pemohon di sistem pembuatan SKCK. Di halaman login 

petugas harus memasukkan username dan password. 

Registrasi Akun 
Use case ini menggambarkan pemohon mendaftarkan akun baru 

untuk masuk ke dalam sistem. 

Registrasi SKCK 

Use case ini menggambarkan pemohon mendaftar SKCK 

dengan mengisi data diri, serta informasi yang dibutuhkan oleh 

pemohon. 

Verifikasi Akun 

Use case ini menggambarkan kelakuan admin ketika 

menverifikasi akun yang telah didaftarkan sebelumnya oleh 

pemohon.   

Izin Keramaian 

Use case ini menggambarkan pemohon mendaftar izin 

keramaian dengan mengisi nama kegiatan, serta informasi yang 

dibutuhkan oleh pemohon. 

Melihat Informasi 

Use case ini menggambarkan pemohon dapat melihat informasi 

tentang pengurusan SKCK dan izin keramaian di website 

tersebut. 

Kelola User 

Use case ini menggambarkan ketika admin melakukan 

penambahan, pengurangan, penghapusan serta data diri 

menggunakan sistem. 

Kelola SKCK 

Use case ini menggambarkan ketika admin melakukan validasi, 

mencetak SKCK dan menghapus data SKCK yang terdapat di 

database. 

Approve SKCK 
Use case ini menggambarkan ketika admin menyetujui SKCK 

yang telah di-input oleh pemohon. 

Print SKCK 
Use case ini menggambarkan ketika admin mencetak SKCK 

pemohon. 

Logout Use case ini menggambarkan aktor ketika keluar dari sistem. 
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Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Diagram Pembuatan SKCK (Lanjutan) 

Use Case Deskripsi 

Laporan 
Use case ini menggambarkan daftar skck yang dikeluarkan per 

periode tanggal dan di simpan dalam format excel. 

Perpanjangan 

SKCK 

Use case ini menggambarkan ketika admin membuat 

perpanjangan untuk pemohon yang masa berlakunya hanya 

sampai 6 bulan. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

2. Skenario Use Case Admin 

a. Skenario Use Case Login 

Pada skenario use case login ini dilakukan oleh admin untuk masuk pada 

sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Skenario Use Case Login Admin 

Use Case Login 

Deskripsi 

 

Use Case ini melakukan proses verifikasi akun yang berguna 

untuk pembagian hak akses masing-masing aktor dalam 

mengolah data pada sistem. 

Aktor Admin, Pemohon, Pimpinan. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan Interface login. 

Kondisi Akhir Sistem masuk sebagai user sesuai ID login dan menampilkan 

menu utama sesuai hak akses masing- masing. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login dan 

menjalankan proses redirect. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.3 Skenario Use Case Login Admin (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 5. Sistem menampilkan pesan login valid 

atau sistem menampilkan pesan ID, 

password yang di-input benar. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 4. Sistem menampilkan pesan login tidak 

valid atau sistem menampilkan pesan 

ID, password yang di-input salah. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

b. Skenario Use Case Logout 

Pada skenario use case logout ini dilakukan oleh admin untuk mengelola 

data pengguna sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Use Case Logout 

Use Case Logout 

Deskripsi Use case ini menggambarkan aktor ketika keluar dari 

sistem. 

Aktor Admin, Pemohon, dan Pimpinan. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan Interface Logout. 

Kondisi Akhir Aktor sesuai ID hak akses user logout dari sistem 

menampilkan halaman registrasi. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan logout. 
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Tabel 4.4 Skenario Use Case Logout (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 2. Sistem menampilkan form logout. 

3. Aktor memilih menu logout.  

 4. Sistem menampilkan pesan terima 

kasih anda berhasil keluar dari 

sistem. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

c. Skenario Use Case Kelola User 

Pada skenario use case kelola user ini dilakukan oleh admin untuk 

mengelola pengguna yang mengakses sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 

4.5. 

Tabel 4.5 Skenario Use Case Kelola User 

Use Case Kelola User 

Deskripsi Use case ini menentukan admin melakukan penambahan, 

pengurangan, penghapusan serta data diri menggunakan 

sistem. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu kelola user. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan halaman kelola user. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu user. 

 

 2. Sistem menampilkan isi dari menu  

user. 

3. Aktor  memilih menu view, aktivasi, 

edit, dan delete.  

 

 4. Sistem menampilkan form input. 

5. Aktor  memasukkan data user.  

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.5 Skenario Use Case Kelola User (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

6. Aktor menekan tombol save.  

 7. Sistem memeriksa isi form. 

 8. Data ter-input ke sistem. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu user. 

 

 2. Sistem menampilkan isi dari menu  

user. 

3. Aktor  memilih menu view, aktivasi, 

edit, dan delete. 

 

 4. Sistem menampilkan form input. 

5. Aktor  memasukkan data user.  

6. Aktor menekan tombol save.  

 7. Sistem memeriksa isi form. 

 8. Sistem menampilkan pesan gagal. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

d. Skenario Use Case Kelola SKCK 

Pada skenario use case kelola SKCK ini dilakukan oleh admin untuk 

menampilkan data diri yang telah memvalidasi surat SKCK. Berikut 

penjelasannya pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario Use Case Kelola SKCK 

Use Case Kelola SKCK 

Deskripsi Use case ini menggambarkan ketika admin melakukan 

validasi, mencetak SKCK dan menghapus data SKCK 

yang terdapat di database. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu registrasi SKCK.  

Kondisi Akhir Sistem menampilkan isi menu registrasi SKCK. 
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Tabel 4.6 Skenario Use Case Kelola SKCK (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu registrasi 

SKCK. 

 

 2. Sistem menampilkan pemohon yang 

telah divalidasi atau request. 

 3. Sistem menampilkan pemohon yang 

telah divalidasi atau request. 

4. Aktor  memilih pemohon yang akan 

di setujui registrasi SKCK. 

 

5. Aktor menekan tombol view.  

 6. Sistem menampilakan apakah 

pemohon telah validasi atau masih 

request dan cetak SKCK. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu registrasi 

SKCK. 

 

 2. Sistem menampilkan pesan gagal 

saat menampilkan SKCK. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

e. Skenario Use Case Perpanjangan SKCK 

Pada skenario use case izin keramain ini dilakukan oleh admin untuk 

merekap data yang diajukan pemohon. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario Use Case Perpanjangan SKCK 

Use Case  Perpanjangan SKCK 

Deskripsi Use case ini melakukan perpanjangan SKCK. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu perpanjangan SKCK. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan isi menu perpanjangan SKCK hanya 

untuk masa berlakunya sudah lewat enam bulan. 
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Tabel 4.7 Skenario Use Case Perpanjangan SKCK (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor menekan button perpanjangan 

SKCK.  

 

 2. Sistem menampilkan otomatis 

perpanjangan enam bulan. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

f. Skenario Use Case Izin Keramaian 

Pada skenario use case izin keramain ini dilakukan oleh admin untuk 

merekap data yang diajukan pemohon. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Skenario Use Case Izin Keramaian 

Use Case  Izin Keramaian 

Deskripsi Use case ini melakukan rekapitulasi data. 

Aktor Admin, Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor membuat kegiatan. 

Kondisi Akhir Status SKCK valid dan bisa di cetak. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu izin 

keramaian.  

 

 2. Sistem menampilkan form nama 

kegiatan. 

3. Aktor mengisi form keramaian  

4. Menekan tombol submit.  

 5. Sistem menampilkan bahwa menambah 

izin keramaian berhasil. Silahkan bawa 

persyaratan untuk mengambil surat 

rekomendasi dikantor. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.8 Skenario Use Case Izin Keramaian (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu izin 

keramaian. 

 

 2. Sistem menampilkan form nama 

kegiatan. 

3. Aktor  mengisi form keramaian.  

4. Menekan tombol submit.  

 5. Sistem menampilkan bahwa data izin 

keramaian tidak berhasil.  

 6. Sistem kembali ke halaman Kelola 

SKCK. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

g. Skenario Use Case Verifikasi Akun 

Pada skenario use case verifikasi ini dilakukan oleh pemohon untuk 

verifikasi akun baru. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Skenario Use Case Verifikasi Akun 

Use Case Verifikasi Akun  

Deskripsi Use case ini menggambarkan admin ketika menverifikasi 

akun yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemohon.   

Aktor Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu informasi. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan isi menu informasi. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

selesai registrasi user. 

 

2. Aktor membuka email verifikasi 

akun. 

 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.9 Skenario Use Case Verifikasi Akun (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 3. Sistem menampilkan isi dari menu  

informasi. 

 4. Sistem menampilkan pesan verifikasi 

akun berhasil. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu informasi. 

 

2. Aktor membuka email verifikasi 

akun. 

 

 3. Sistem menampilkan isi dari menu  

informasi. 

 4. Sistem menampilkan pesan verifikasi 

akun gagal. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

h. Skenario Use Case Approve SKCK 

Pada skenario use case approve SKCK ini dilakukan oleh admin untuk 

menyetujui SKCK yang diajukan pemohon. Berikut penjelasannya pada Tabel 

4.10. 

Tabel 4.10 Skenario Use Case Approve SKCK 

Use Case  Approve SKCK 

Deskripsi Use case ini menggambarkan ketika admin menyetujui 

SKCK yang telah di-input oleh pemohon. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Aktor menyetujui surat SKCK dengan mengisi form sidik 

jari dan No SKCK. 

Kondisi Akhir Status SKCK valid dan bisa di cetak. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.10 Skenario Use Case Approve SKCK (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu validasi 

SKCK dengan menekan tombol 

validasi. 

 

 2. Sistem menampilkan form isi untuk 

validasi. 

3. Aktor  mengisi form sidik jari, 

lampiran sidik jari dan No SKCK. 

 

4. Menekan tombol validasi.  

 5. Sistem menampilkan bahwa validasi 

berhasil. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu validasi 

SKCK dengan menekan tombol 

validasi. 

 

 2. Sistem menampilkan form. 

3. Aktor  mengisi form sidik jari, 

lampiran sidik jari dan No SKCK. 

 

4. Menekan tombol validasi.  

 5. Sistem menampilkan bahwa validasi 

gagal dan kembali ke halaman kelola 

SKCK. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

i. Skenario Use Case Print 

Pada skenario use case print ini dilakukan oleh admin untuk mencetak 

surat SKCK yang telah di-input oleh pemohon. Berikut penjelasannya pada Tabel 

4.11. 
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Tabel 4.11 Skenario Use Case Print 

Use Case Print SKCK 

Deskripsi Use case ini menggambarkan ketika admin mencetak 

SKCK pemohon. 

Aktor Admin. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu view registrasi SKCK untuk 

mencetak SKCK yang telah divalidasi. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan halaman print SKCK 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu view registrasi 

SKCK yang di print. 

 

 2. Sistem menampilkan preview 

SKCK. 

3. Aktor  memilih menu cetak SKCK.  

 4. Sistem menampilkan lembaran cetak 

SKCK. 

Skenario gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu view registrasi 

SKCK yang di print. 

 

 2. Sistem menampilkan preview SKCK 

 3. Jika status SKCK belum validasi 

menu cetak SKCK tidak bisa di 

akses. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

j. Skenario Use Case Laporan 

Pada skenario use case laporan ini dilakukan oleh admin dan pimpinan 

untuk melihat daftar SKCK yang dikeluarkan per-periode tanggal. Berikut 

penjelasannya pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Skenario Use Case Laporan 

Use Case Laporan  

Deskripsi Use case ini untuk melihat daftar SKCK yang dikeluarkan 

per periode tanggal dan di simpan dalam format excel. 

Aktor Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu laporan. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan laporan per-periode tanggal. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu laporan.  

 2. Sistem menampilkan form periode 

tanggal yang ingin dilihat. 

3. Aktor mengisi form dan menekan 

tombol export. 

 

 4. Sistem men-download laporan dalam 

format excel. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu laporan.  

 2. Sistem menampilkan form periode 

tanggal yang ingin dilihat. 

3. Aktor mengisi form dan menekan. 

tombol export. 

 

 4. Sistem gagal men-download laporan. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

3. Skenario Use Case Pemohon 

a. Skenario Use Case Login 

Pada skenario use case login ini dilakukan oleh pemohon untuk masuk 

pada sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13 Skenario Use Case Login Pemohon 

Use Case Login 

Deskripsi 

 

Use Case ini melakukan proses verifikasi akun yang 

berguna untuk pembagian hak akses masing-masing aktor 

dalam mengolah data pada sistem. 

Aktor Admin, Pemohon, Pimpinan. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan interface login. 

Kondisi Akhir Sistem masuk sebagai user sesuai ID login dan 

menampilkan menu utama sesuai hak akses masing- 

masing. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

dan menjalankan proses redirect. 

 5. Sistem menampilkan pesan login 

valid atau sistem menampilkan 

pesan ID, password yang di-input 

benar. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login 

dan menjalankan proses redirect. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.13 Skenario Use Case Login Pemohon (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 5. Sistem menampilkan pesan login 

tidak valid atau sistem menampilkan 

pesan ID, password yang di-input 

salah. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

b. Skenario Use Case Registrasi Akun 

Pada skenario use case daftar akun ini dilakukan oleh pemohon untuk 

mendaftarkan akun baru. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Skenario Use Case Registrasi Akun 

Use Case Registrasi Akun 

Deskripsi Use case ini menggambarkan pemohon mendaftarkan akun 

baru untuk masuk ke dalam sistem. 

Aktor Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu daftar disni. 

Kondisi Akhir Berhasil daftar akun baru. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

mendaftar akun baru. 

 

 2. Sistem menampilkan form input. 

3. Aktor  memasukkan data pemohon.  

4. Aktor menekan tombol daftar.  

 5. Sistem menampilkan bahwa request 

berhasil dilakukan. 

 6. Data ter-input ke database. 

 7. Sistem menampilkan pesan silahkan 

verifikasi akun melalui email. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.14 Skenario Use Case Registrasi Akun (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

mendaftar akun baru. 

 

 2. Sistem menampilkan form input. 

3. Aktor  memasukkan data pemohon.  

4. Aktor menekan tombol daftar.  

 5. Data tidak berhasil ditambahkan ke 

database. 

 6. Sistem menampilkan data belum 

lengkap. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

c. Skenario Use Case Verifikasi Akun 

Pada skenario use case verifikasi ini dilakukan oleh pemohon untuk 

verifikasi akun baru. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Skenario Use Case Verifikasi Akun 

Use Case Verifikasi Akun  

Deskripsi Use case ini menggambarkan kelakuan admin ketika 

menverifikasi akun yang telah didaftarkan sebelumnya 

oleh pemohon.   

Aktor Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu informasi. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan isi menu informasi. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

selesai registrasi user. 

 

2. Aktor membuka email verifikasi 

akun. 

 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.15 Skenario Use Case Verifikasi Akun (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

 3. Sistem menampilkan isi dari menu  

informasi. 

 4. Sistem menampilkan pesan 

verifikasi akun berhasil. 

Skenario Gagal  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

membuka menu informasi. 

 

2. Aktor membuka email verifikasi 

akun. 

 

 3. Sistem menampilkan isi dari menu  

informasi. 

 4. Sistem menampilkan pesan 

verifikasi akun gagal. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

d. Skenario Use Case Registrasi SKCK 

Pada skenario use case registrasi SKCK ini dilakukan oleh pemohon 

untuk mendaftar SKCK baru. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Skenario Use Case Registrasi SKCK 

Use Case Registrasi SKCK 

Deskripsi Use case ini menggambarkan pemohon mendaftar SKCK 

dengan mengisi data diri, serta informasi yang dibutuhkan 

oleh pemohon. 

Aktor Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu registrasi SKCK. 

Kondisi Akhir Berhasil daftar SKCK. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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Tabel 4.16 Skenario Use Case Registrasi SKCK (Lanjutan) 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

login untuk daftar data diri 

pemohon. 

 

 2. Sistem menampilkan form registrasi 

SKCK. 

3. Aktor  mengisi form.  

4. Aktor menekan tombol save.  

 5. Sistem menampilkan bahwa request 

berhasil dilakukan. 

 6. Data ter-input ke database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

login untuk daftar data diri 

pemohon. 

 

 2. Sistem menampilkan form registrasi 

SKCK. 

3. Aktor mengisi form.  

4. Aktor menekan tombol save.  

 5. Sistem memeriksa isi form. 

 6. Data tidak berhasil ditambahkan 

ke database. 

 7. Sistem menampilkan data belum 

lengkap. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

e. Skenario Use Case Izin Keramaian 

Pada skenario use case izin keramain ini dilakukan oleh pemohon untuk 

merekap data yang diajukan pemohon. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.17. 
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Tabel 4.17 Skenario Use Case Izin Keramaian 

Use Case  Izin Keramaian 

Deskripsi Use case ini melakukan rekapitulasi Data. 

Aktor Admin, Pemohon. 

Kondisi Awal Aktor membuat kegiatan. 

Kondisi Akhir Status SKCK valid dan bisa di cetak. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu izin 

keramaian.  

 

 2. Sistem menampilkan form nama 

kegiatan. 

3. Aktor  mengisi form keramaian.  

4. Menekan tombol submit.  

 5. Sistem menampilkan bahwa 

menambah izin keramaian berhasil. 

Silahkan bawa persyaratan untuk 

mengambil surat rekomendasi 

dikantor. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor membuka menu izin 

keramaian. 

 

 2. Sistem menampilkan form nama 

kegiatan. 

3. Aktor  mengisi form keramaian.  

4. Menekan tombol submit.  

 5. Sistem menampilkan bahwa data 

izin keramaian tidak berhasil. Sistem 

kembali ke halaman kelola SKCK. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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f. Skenario Use Case Logout 

Pada skenario use case logout ini dilakukan oleh admin untuk mengelola 

data pengguna sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Skenario Use Case Logout 

Use Case Logout 

Deskripsi Use case ini menggambarkan aktor ketika keluar dari 

sistem. 

Aktor Admin, Pemohon, dan Pimpinan. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan interface logout. 

Kondisi Akhir Aktor sesuai ID hak akses user logout dari sistem 

menampilkan halaman registrasi. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika aktor 

melakukan logout. 

 

 2. Sistem menampilkan form logout. 

3. Aktor memilih menu logout.  

 4. Sistem menampilkan pesan terima 

kasih anda berhasil keluar dari 

sistem. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

4. Skenario Use Case Pimpinan 

a. Skenario Use Case Login 

Pada skenario use case login ini dilakukan oleh pimpinan untuk masuk 

pada sistem. Berikut penjelasannya pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Skenario Use Case Login Pimpinan 

Use Case Login 

Deskripsi 

 

Use case ini melakukan proses verifikasi akun yang berguna 

untuk pembagian hak akses masing-masing aktor dalam 

mengolah data pada sistem. 

Aktor Admin, Pemohon, Pimpinan. 

Kondisi Awal Sistem menampilkan interface login. 
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Tabel 4.19 Skenario Use Case Login Pimpinan (Lanjutan) 

Kondisi Akhir : Sistem masuk sebagai user sesuai ID login dan menampilkan 

menu utama sesuai hak akses masing- masing. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login dan 

menjalankan proses redirect. 

 5. Sistem menampilkan pesan login valid 

atau sistem menampilkan pesan ID, 

password yang di-input benar. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika 

aktor melakukan login. 

 

 2. Sistem menampilkan form login. 

3. Aktor meng-input-kan ID dan 

password. 

 

 4. Sistem melakukan verifikasi login dan 

menjalankan proses redirect. 

 5. Sistem menampilkan pesan login tidak 

valid atau sistem menampilkan pesan id, 

password yang di-input salah. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

b. Skenario Use Case Laporan 

Pada skenario use case laporan ini dilakukan oleh admin dan pimpinan 

untuk melihat daftar SKCK yang dikeluarkan per-periode tanggal. Berikut 

penjelasannya pada Tabel 4.20. 
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Tabel 4.20 Skenario Use Case Laporan 

Use Case Laporan  

Deskripsi Use case ini untuk melihat daftar SKCK yang 

dikeluarkan per-periode tanggal dan di simpan dalam 

format excel. 

Aktor Admin dan Pimpinan. 

Kondisi Awal Aktor memilih menu laporan. 

Kondisi Akhir Sistem menampilkan laporan per-periode tanggal. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu laporan.  

 2. Sistem menampilkan form 

periode tanggal yang ingin di 

lihat. 

3. Aktor mengisi form dan menekan 

tombol export. 

 

 4. Sistem men-download laporan 

dalam format excel. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Aktor memilih menu laporan.  

 2. Sistem menampilkan form 

periode tanggal yang ingin 

dilihat. 

3. Aktor mengisi form dan menekan 

tombol export. 

 

 4. Sistem gagal men-download 

laporan. 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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4.3.3 Activity Diagram  

1. Activity Diagram Proses Login 

Activity diagram login merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk masuk ke dalam sistem. Aktor memasukkan username dan password  

berdasarkan hak akses masing-masing untuk login ke dalam sistem. 

Gambar activity diagram login aktor dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Login 

Pada Gambar 4.5 diketahui apabila aktor salah memasukkan username 

atau password maka sistem akan secara otomatis menampilkan 

pemberitahuan password dan email anda salah. 

2. Activity Diagram Logout 

Activity diagram logout merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk keluar dari sistem. Gambar activity diagram logout aktor dapat 

dilihat pada Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Logout 
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3. Activity Diagram Verifikasi Akun 

Activity diagram verifikasi akun menggambarkan tindakan admin ketika 

pemohon selesai membuat email baru maka admin akan menverifikasi 

akun yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemohon. Gambar activity 

diagram verifikasi akun dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Verifikasi Akun 

4. Activity Diagram Kelola User 

Activity diagram kelola user merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

admin ketika mengelola data pengguna sistem seperti menambah data 

pengguna, merubah dan menghapus data pengguna. Gambar activity 

diagram kelola user dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Kelola User 



 

 

67 

 

Pada Gambar 4.8 dapat diketahui aktifitas yang dilakukan oleh admin 

ketika ingin mengelola data pengguna yaitu admin mengakses halaman 

kelola user, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola user. 

Pada halaman kelola user, admin dapat melakukan perubahan data 

pengguna dengan cara mengklik icon edit pada pemohon yang akan di 

ubah datanya. Kemudian admin akan melakukan pengisian form edit 

pengguna, setelah selesai merubah data, admin dapat menyimpan data 

tersebut dengan mengklik button simpan. Selanjutnya, aktifitas yang dapat 

dilakukan oleh admin pada halaman kelola user yaitu melakukan 

penambahan data pengguna dengan cara mengklik button tambah 

pengguna, selanjutnya admin melakukan pengisian data pengguna seperti 

username pengguna, hak akses serta password yang akan digunakan oleh 

pemohon ketika login. Apabila data telah selesai di-input maka admin 

dapat menyimpan data pengguna dengan mengklik button save pada 

sistem. Selanjutnya, aktifitas yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu 

menghapus data pengguna dengan mengklik icon delete pada data 

pemohon yang akan dihapus. 

5. Activity Diagram Perpanjangan SKCK 

Activity diagram perpanjangan SKCK merupakan aktifitas yang dilakukan 

oleh admin ketika memperpanjang SKCK yang masa berlakunya hanya 

sampai enam bulan. Gambar activity diagram perpanjangan SKCK dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Perpanjangan SKCK 
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6. Activity Diagram Kelola SKCK 

Activity diagram kelola SKCK merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

admin ketika mengelola data pengguna sistem seperti menambah data 

pengguna, merubah dan menghapus data pengguna. Gambar activity 

diagram kelola SKCK dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Kelola SKCK 

Pada Gambar 4.10 dapat diketahui aktifitas yang dilakukan oleh admin 

ketika ingin mengelola data pengguna yaitu admin mengakses halaman 

kelola SKCK, kemudian sistem akan menampilkan halaman kelola SKCK. 

Pada halaman kelola SKCK, admin dapat melakukan perubahan data 

pengguna dengan cara mengklik icon edit pada pemohon yang akan di 

ubah datanya. Kemudian admin akan melakukan pengisian form edit 

pengguna, setelah selesai merubah data, admin dapat menyimpan data 

tersebut dengan mengklik button simpan. Selanjutnya, aktifitas yang dapat 

dilakukan oleh admin pada halaman kelola SKCK yaitu melakukan 
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penambahan data pengguna dengan cara mengklik button tambah 

pengguna, selanjutnya admin melakukan pengisian data pengguna seperti 

username pengguna, hak akses serta password yang akan digunakan oleh 

pemohon ketika login. Apabila data telah selesai di-input maka admin 

dapat menyimpan data pengguna dengan mengklik button save pada 

sistem. Selanjutnya, aktifitas yang dapat dilakukan oleh admin, yaitu 

menghapus data pengguna dengan mengklik icon delete pada data 

pemohon yang akan dihapus. 

7. Activity Diagram Izin Keramaian 

Activity diagram izin keramaian merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

aktor untuk membuat izin keramian. Pada aktifitas ini aktor diminta untuk 

memasukkan data diri seperti nama kegiatan, type, nama penanggung 

jawab, tanggal kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, dalam rangka, 

peserta ke dalam sistem. Apabila aktor telah selesai melakukan input data 

izin keramaian, jika proses berhasil maka sistem akan meyimpan data 

input izin keramaian, activity diagram izin keramaian dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11  Activity Diagram Izin Keramaian 



 

 

70 

 

8. Activity Diagram Approve SKCK 

Activity diagram approve SKCK merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

admin untuk menyetujui SKCK dan izin keramaian yang sebelumnya telah 

di registrasi oleh pemohon untuk melakukan proses ini, terlebih dahulu 

aktor melakukan login hak akses admin dan membuka halaman daftar 

SKCK, kemudian aktor memilih SKCK mana yang akan di approve dan 

mengklik button update SKCK. Otomatis sistem akan menampilkan 

halaman yang telah di approve. Activity diagram approve SKCK dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12  Activity Diagram Approve 

9. Activity Diagram Proses Print 

Activity diagram proses print merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

aktor untuk mencetak SKCK dan izin keramaian yang sebelumnya telah di 

registrasi oleh pemohon untuk melakukan proses ini, terlebih dahulu aktor 

melakukan login hak akses admin dan membuka halaman daftar SKCK, 

kemudian aktor memilih SKCK mana yang akan di print dan mengklik 
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button print. Otomatis sistem akan menampilkan halaman print preview 

dan SKCK di print dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13  Activity Diagram Print 

10. Activity Diagram Melihat Laporan 

Activity diagram melihat laporan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

pimpinan untuk merekap laporan data SKCK dan izin keramaian dari 

pemohon. Menu export berfungsi untuk mencetak laporan ke excel. Menu 

export ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan pimpinan. Data dapat di-

download dalam bentuk excel, jika berhasil di export maka laporan dapat 

direkap. Activity diagram melihat laporan dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14  Activity Diagram Laporan 

11. Activity Diagram Melihat Informasi 

Activity diagram melihat informasi merupakan tindakan pemohon ketika 

pemohon melihat informasi tata cara bagaimana membuat SKCK online 

dan izin keramaian. Gambar activity diagram melihat informasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15  Activity Diagram Melihat Informasi 

12. Activity Diagram Login Pemohon 

Activity diagram login merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk masuk ke dalam sistem. Aktor memasukkan username dan password  
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berdasarkan hak akses masing-masing untuk login ke dalam sistem. 

Gambar activity diagram login aktor dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16  Activity Diagram Login Pemohon 

Pada Gambar 4.16 diketahui apabila aktor salah memasukkan username 

atau password maka sistem akan secara otomatis menampilkan 

pemberitahuan password dan email anda salah. 

13. Activity Diagram Registrasi Akun Pemohon 

Activity diagram registrasi akun merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

aktor untuk membuat akun baru. Pada aktifitas ini aktor diminta untuk 

memasukkan email, first name, last name, confirm password, dan 

password ke dalam sistem. Apabila aktor telah selesai melakukan 

registrasi akun, maka aktor diminta untuk memverifikasi akun melaluli 

email yang telah di-input sebelumnya. Apabila telah melakukan registrasi 

dan verifikasi akun, maka aktor dapat login ke dalam sistem menggunakan 

username dan password yang telah di daftarkan sebelumnya oleh aktor 

dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.  
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Gambar 4.17  Activity Diagram Registrasi Akun 

 

Gambar 4.18  Activity Diagram Verifikasi Akun 

14. Activity Diagram Registrasi SKCK Pemohon 

Activity diagram registrasi SKCK merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

aktor untuk membuat SKCK. Pada aktifitas ini aktor diminta untuk 

memasukkan data diri seperti keperluan, nama, jenis kelamin, kebangsaan, 
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tempat tanggal lahir, agama, tempat tinggal sekarang, rumus sidik jari, 

pekerjaan, KTP ke dalam sistem. Apabila aktor telah selesai melakukan 

registrasi SKCK, maka aktor diminta untuk melihat email untuk 

mendapatkan informasi bahwa SKCK telah selesai dan dapat di ambil. 

Activity diagram registrasi SKCK dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19  Activity Diagram Registrasi SKCK 

15. Activity Diagram Izin Keramaian Pemohon 

Activity diagram izin keramaian merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

aktor untuk membuat izin keramian. Pada aktifitas ini aktor diminta untuk 

memasukkan data diri seperti nama kegiatan, type, nama penanggung 

jawab, tanggal kegiatan, bentuk kegiatan, tempat kegiatan, dalam rangka, 

peserta ke dalam sistem. Apabila aktor telah selesai melakukan input data 

izin keramaian, jika proses berhasil maka sistem akan menyimpan data 

input izin keramaian, sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.20. 
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Gambar 4.20  Activity Diagram Izin Keramaian 

16. Activity Diagram Logout Pemohon 

Activity diagram logout merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk keluar dari sistem. Gambar activity diagram logout aktor dapat 

dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21  Activity Diagram Logout 
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17. Activity Diagram Proses Login Pimpinan 

Activity diagram login merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk masuk ke dalam sistem. Aktor memasukkan username dan password  

berdasarkan hak akses masing-masing untuk login ke dalam sistem. 

Gambar activity diagram login aktor dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22  Activity Diagram Login Pimpinan 

Pada Gambar 4.22 diketahui apabila aktor salah memasukkan username 

atau password maka sistem akan secara otomatis menampilkan 

pemberitahuan password dan email anda salah. 

18. Activity Diagram Melihat laporan Pimpinan 

Activity diagram melihat laporan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh 

pimpinan untuk merekap laporan data SKCK dan izin keramaian dari 

pemohon. Menu export berfungsi untuk mencetak laporan ke excel. Menu 

export ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan pimpinan. Data dapat di-

download dalam bentuk excel, jika berhasil di export maka laporan dapat 

direkap. Activity diagram melihat laporan dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23  Activity Diagram Melihat Laporan 

19. Activity Diagram Logout Pimpinan 

Activity diagram logout merupakan aktifitas yang dilakukan oleh aktor 

untuk keluar dari sistem. Activity diagram logout aktor dapat dilihat pada 

Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24  Activity Diagram Logout 

4.3.4 Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar 
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objek. Berikut akan dijelaskan mengenai sequence diagram sistem informasi 

sentra pelayanan masyarakat. 

1. Sequence Diagram Proses Login 

Sequence diagram login user menggambarkan tindakan user ketika masuk 

ke dalam sistem. Sequence diagram login dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Logout 

Sequence diagram logout menggambarkan tindakan ketika user keluar dari 

sistem. Sequence diagram logout dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26  Sequence Diagram Logout 
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3. Sequence  Diagram Verifikasi Akun 

Sequence diagram verifikasi akun menggambarkan tindakan admin ketika 

pemohon selesai membuat email baru maka admin akan menverifikasi 

akun yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemohon. Sequence diagram 

verifikasi akun dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27  Sequence Diagram Verifikasi Akun 

4. Sequence Diagram Kelola User 

Sequence diagram kelola user menggambarkan tindakan admin ketika 

mengelola data user agar user dapat mengakses sistem. Sequence diagram 

kelola user dapat dilihat pada Gambar 4.28. 
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Gambar 4.28  Sequence Diagram Kelola User 

5. Sequence Diagram Perpanjangan SKCK 

Sequence diagram perpanjangan SKCK menggambarkan tindakan admin 

ketika memperpanjang SKCK yang masa berlakunya hanya sampai enam 

bulan dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29  Sequence Diagram Perpanjagan SKCK 
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6. Sequence Diagram Kelola SKCK 

Sequence diagram kelola SKCK menggambarkan tindakan admin ketika 

mengelola data SKCK agar admin dapat mengakses sistem. Sequence 

diagram kelola SKCK dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30  Sequence Diagram Kelola SKCK 

7. Sequence  Diagram Approve SKCK 

Sequence diagram approve SKCK menggambarkan tindakan admin ketika  

menyetujui SKCK yang telah di-input oleh pemohon. Sequence diagram 

approve SKCK dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31  Sequence Diagram Approve SKCK 
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8. Sequence Diagram Print 

Sequence diagram print menggambarkan tindakan admin ketika mencetak 

SKCK pemohon. Sequence diagram print dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32  Sequence Diagram Print 

9. Sequence Diagram Izin Keramaian 

Sequence diagram izin keramaian menggambarkan pemohon mendaftar izin 

keramaian dengan mengisi form izin keramaian, serta informasi yang dibutuhkan 

oleh pemohon. Sequence diagram izin keramaian dapat dilihat pada Gambar 

4.33. 

 

Gambar 4.33  Sequence Diagram Izin Keramaian 
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10. Sequence Diagram Laporan 

Sequence diagram laporan menggambarkan tindakan admin ketika 

merekap laporan data SKCK dan izin keramaian dari pemohon. Sequence 

diagram laporan dapat dilihat pada Gambar 4.34.  

 

Gambar 4.34  Sequence Diagram Mengelola Laporan 

11. Sequence Diagram Registrasi Akun 

Sequence diagram registrasi akun menggambarkan tindakan pemohon 

ketika pemohon mendaftarkan akun baru untuk masuk ke dalam sistem. 

Sequence diagram daftar akun dapat dilihat pada Gambar 4.35. 

 

Gambar 4.35  Sequence Diagram Daftar Akun 
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12. Sequence Diagram Verifikasi Akun 

Sequence diagram verifikasi akun menggambarkan tindakan admin ketika 

pemohon selesai membuat email baru maka admin akan menverifikasi 

akun yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pemohon. Sequence diagram 

verifikasi akun dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36  Sequence Diagram Verifikasi Akun 

13. Sequence Diagram Daftar SKCK 

Sequence diagram daftar SKCK menggambarkan tindakan pemohon 

ketika mengisi form SKCK. Sequence diagram daftar SKCK dapat dilihat 

pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37  Sequence Diagram Daftar SKCK 
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14. Sequence Diagram Melihat Informasi  

Sequence diagram melihat informasi menggambarkan tindakan pemohon 

ketika pemohon melihat informasi tata cara bagaimana membuat SKCK 

online dan izin keramaian. Sequence diagram melihat informasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.38.  

 

Gambar 4.38 Sequence Melihat Informasi 

15. Sequence Diagram Melihat Laporan 

Sequence diagram laporan menggambarkan tindakan pimpinan ketika 

merekap laporan data SKCK dan Izin keramaian dari pemohon. Sequence 

diagram laporan dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39  Sequence Diagram Melihat Laporan 
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4.3.5 Class Diagram Sentra Pelayanan Masyarakat 

+daftar()
+login()
+update()
+aktivasi()
+delete()

Users

-email
-first_name
-last_name
-password
-level
-token
-status

+update()
+add()

DataDiri

-email_pemohon
-nama
-tempat_lahir
-tanggal_lahir
-agama
-kewarganegaraan
-jenis_kelamin
-status_perkawinan
-alamat_ktp
-rt_ktp
-rw_ktp
-provinsi_ktp
-kota_ktp
-kecamatan_ktp
-kelurahan_ktp
-alamat_saat_ini
-rt_saat_ini
-rw_saat_ini
-provinsi_saat_ini
-kota_saat_ini
-kecamatan_saat_ini
-kelurahan_saat_ini
-no_handphone
-pekerjaan
-jenis_identitas
-no_identitas
-asal_pasport
-keterangan_lainnya
-berat_badan
-tinggi_badan
-bentuk_muka
-rambut
-kulit
-tanda_istimewa
-sidik_jari
-foto_diri

+Add()
+Update()
+Delete()
+Validasi()
+CetakSKCK()
+PerpanjangSKCK()

DaftarSKCK

-id
-keperluan
-perkara_pidana
-perkara_apa
-putusan_perkara
-proses_perkara
-sejauh_apa_perkara
-pelanggaran_norma
-norma_apa
-sejauh_apa_norma
-tanggal_request
-masa_berlaku
-status

+Add()
+Update()
+Delete()
+Validasi()
+Cetak()

DaftarIzinKeramaian

-id
-nama_kegiatan
-nama_pj
-jenis
-tanggal_kegiatan
-bentuk
-tempat
-rangka
-peserta
-tanggal_request

 

Gambar 4.40  Class Diagram Sentra Pelayanan Masyarakat 
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Tabel 4.21 Deskripsi class diagram 

No. Informasi Keterangan 

1. Nama Database id4526719 Skckonline 

2. Jumlah Tabel 8 (delapan) 

1. Tabel kecamatan 

2. Tabel keluarga 

3. Tabel kelurahan 

4. Tabel keramaian 

5. Tabel kota 

6. Tabel skck 

7. Tabel tujuan 

8. Tabel users 

3. Method Terdapat 4 method yang berada pada tiap tabel, 

yaitu: 

1. Add 

Berguna untuk meng-input-kan suatu data 

ke dalam tabel. 

2. View 

Berguna untuk mengambil data pada tabel 

dan mengeluarkannya dalam bentuk output 

data di dalam sistem. 

3. Edit 

Berguna untuk mengubah suatu data di 

dalam tabel berdasarkan hal tertentu. 

4. Delete 

Berguna untuk menghapus suatu data di 

dalam tabel. 

(Sumber: Data Olahan 2018) 

4.4 Perancangan Database 

Berikut ini merupakan perancangan dari database sistem informasi sentra 

pelayanan masyarakat berbasis website pada Dit Intelkam Polda Riau. Rancangan 

database pada sistem ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Tabel kecamatan 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel : kecamatan 

Field Kunci  : id_kecamatan 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.22. 
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Tabel 4.22 Tabel Kecamatan 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id_kecamatan int 11 

2. nama_kecamatan varchar 100 

 (Sumber: Data Olahan, 2018) 

2. Tabel keluarga 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : keluarga 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.23. 

Tabel 4.23 Tabel Keluarga 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id int 11 

2. hubungan varchar 100 

3. nama varchar 100 

4. nik_pemohon varchar 100 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

3. Tabel kelurahan 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : kelurahan 

Field Kunci  : id_kelurahan 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.24. 

Tabel 4.24 Tabel Kelurahan 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id_kelurahan int 11 

2. id_kecamatan int 11 

3. nama_kelurahan varchar 100 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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4. Tabel keramaian 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : keramaian 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.25. 

Tabel 4.25 Tabel Keramaian 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id int 11 

2. nama_kegiatan varchar 100 

3. nama_pj varchar 100 

4. jenis varchar 100 

5. email varchar 100 

6. tanggal_kegiatan varchar 100 

7. bentuk varchar 100 

8. tempat varchar 200 

9. rangka varchar 200 

10. peserta varchar 200 

11. tanggal_request varchar 100 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

5. Tabel Kota 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : kota 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.26. 

Tabel 4.26 Tabel Kota 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id_kota int 11 

2. nama_kota varchar 100 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 
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6. Tabel Skck 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : skck 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.27. 

Tabel 4.27 Tabel Skck 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id int 11 

2. no_dokumen varchar 100 

3. no_skck varchar 100 

4. email_pemohon varchar 100 

5. keperluan varchar 200 

6. nama varchar 255 

7. tempat_lahir varchar 200 

8. tanggal_lahir varchar 200 

9. agama varchar 100 

10. kewarganegaraan varchar 100 

11. jenis_kelamin varchar 50 

12. status_perkawinan varchar 50 

13. alamat_ktp varchar 255 

14. rt_ktp varchar 50 

15. rw_ktp varchar 50 

16. provinsi_ktp varchar 50 

17. kota_ktp varchar 50 

18. kecamatan_ktp varchar 50 

19. kelurahan_ktp varchar 50 

20. alamat_saat_ini varchar 50 

21. rt_saat_ini varchar 50 

22. rw_saat_ini varchar 50 

23. provinsi_saat_ini varchar 50 

24. kota_saat_ini varchar 50 
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Tabel 4.27 Tabel Skck (Lanjutan) 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

25. kecamatan_saat_ini varchar 100 

26. kelurahan_saat_ini varchar 100 

27. no_handphone varchar 100 

28. pekerjaan varchar 100 

29. jenis_identitas varchar 100 

30. no_identitas varchar 100 

31. asal_passport varchar 100 

32. keterangan_lainnya varchar 255 

33. kanan_1 varchar 50 

34. kanan_2 varchar 50 

35. kanan_3 varchar 50 

36. kanan_4 varchar 50 

37. kanan_5 varchar 50 

38. kiri_1 varchar 50 

39. kiri_2 varchar 50 

40. kiri_3 varchar 50 

41. kiri_4 varchar 50 

42. kiri_5 varchar 50 

43. file_sidik_jari varchar 255 

44. berat_badan varchar 100 

45. tinggi_badan varchar 100 

46. bentuk_muka varchar 100 

47. rambut varchar 100 

48. kulit varchar 50 

49. tanda_istimewa varchar 100 

50. file_ktp varchar 255 

51. file_kk varchar 255 

52. file_akta varchar 255 

53. perkara_pidana varchar 50 

54. perkara_apa varchar 255 



 

 

93 

 

Tabel 4.27 Tabel Skck (Lanjutan) 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

55. putusan_perkara varchar 255 

56. proses_perkara varchar 255 

57. sejauh_apa_perkara varchar 255 

58. pelanggaran_norma varchar 50 

59. norma_apa varchar 100 

60. sejauh_apa_norma varchar 200 

61. tanggal_request varchar 255 

62. status varchar 100 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

7. Tabel tujuan 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : tujuan 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.28. 

Tabel 4.28 Tabel Tujuan 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id int 11 

2. kebutuhan varchar 255 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

8. Tabel users 

Nama Database  : id4526719 skckonline 

Nama Tabel  : users 

Field Kunci  : id 

Berikut adalah rancangan tabel kecamatan yang dapat dilihat pada Tabel 

4.29. 
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Tabel 4.29 Tabel Users 

No. Nama Tabel Tipe Data Panjang Data 

1. id int 11 

2. email varchar 200 

3. first_name varchar 250 

4. last_name varchar 250 

5. password varchar 255 

6. level varchar 20 

7. token varchar 255 

8. status varchar 20 

(Sumber: Data Olahan, 2018) 

4.5 Rancangan Antarmuka (Interface) 

Berikut digambarkan beberapa rancangan dari tampilan Antarmuka dari 

sistem yang akan dibuat. 

1. Rancangan Tampilan Halaman Utama 

Tampilan berikut adalah tampilan interface awal dari sistem informasi 

sentra pelayanan masyarakat pada Dit Intelkam Polda Riau yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41  Rancangan Interface Menu Home 
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2. Rancangan Tampilan Registrasi Akun 

Berikut tampilan interface halaman registrasi akun sistem informasi sentra 

pelayanan masyarakat berbasis website yang dapat dilihat pada Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42  Rancangan Interface Registrasi Akun 

3. Rancangan Tampilan Login dan Dashboard 

Form ini memberikan fasilitas login bagi user yang sudah mempunyai 

akun. Dan form ini juga berisikan menu register yang merupakan gerbang masuk 

untuk mengakses sistem. Berikut tampilan halaman Login dan dashboard sistem 

informasi sentra pelayanan masyarakat berbasis website yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.43 dan Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.43  Rancangan Interface Menu Login 
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Gambar 4.44  Rancangan Interface Dashboard 

Pada halaman ini, aktor terlebih dahulu memasukkan username dan 

password sebelum masuk ke halaman utama sistem. Username dan password 

yang di-input-kan oleh aktor sesuai dengan hak akses masing-masing user. 

Setelah meng-input-kan username dan password, klik login untuk masuk kedalam 

sistem. Maka tampilan sistem yang muncul adalah tampilan halaman dashboard 

seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4.44. 

4. Rancangan Tampilan Input Data Registrasi SKCK 

Berikut tampilan halaman Registrasi SKCK, aktor terlebih dahulu 

membuat registrasi SKCK baru dengan mengisi formulir data diri pemohon, 

setelah itu sistem akan menampilkan record registrasi SKCK dilakukan oleh 

aktor. Tampilan registrasi SKCK sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.45. 
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Gambar 4.45  Rancangan Interface Input Data Registrasi SKCK 
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5. Rancangan Tampilan Kelola User 

 

Gambar 4.46  Rancangan Interface Kelola User 

6. Rancangan Tampilan Edit Kelola User 

 

Gambar 4.47  Rancangan Interface Edit Kelola User 

Halaman kelola user ini hanya dapat diakses oleh admin. Pada halaman 

kelola user ini aktor dapat melihat, mencari, merubah, mengaktivasi, serta 

menghapus data pemohon yang telah di-input-kan sebelumnya. Halaman ini juga 

menampilkan informasi jumlah pemohon yang telah di-input-kan. Untuk mencari 

data pemohon, aktor dapat mengetik nama pemohon dikolom pencarian, maka 
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sistem akan menampilkan nama pemohon yang telah di-input. Apabila ingin 

melihat detail pemohon, maka aktor dapat mengklik nama pemohon dan sistem 

akan menampilkan informasi mengenai pemohon seperti pada Gambar 4.46 

sampai dengan Gambar 4.47. 

7. Rancangan Tampilan Kelola SKCK 

 

Gambar 4.48  Rancangan Interface Kelola SKCK 

8. Rancangan Tampilan Validasi 

 

Gambar 4.49  Rancangan Tampilan Validasi SKCK 
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Halaman kelola SKCK ini hanya dapat diakses oleh admin. Pada halaman 

kelola SKCK ini aktor dapat memvalidasi data pemohon, dengan menambahkan 

data input rumus sidik jari ke dalam sistem. Data rumus sidik jari yang di-input 

oleh aktor berupa nomor dokumentasi, nomor SKCK, lampiran rumus sidik jari, 

serta rumus sidik jari. Aktor dapat menyimpan data rumus sidik jari yang telah di-

input dengan meng-klik tombol validasi. Halaman ini juga bisa mencetak data 

yang telah di-input oleh admin seperti pada Gambar 4.48 dan Gambar 4.49. 

9. Rancangan Tampilan Izin Keramaian 

 

Gambar 4.50  Rancangan Interface Izin Keramaian 

10. Rancangan Tampilan Form Izin Keramaian 

 

Gambar 4.51  Rancangan Interface Form Izin Keramaian 
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Halaman kelola izin keramaian sistem informasi pelayanan masyarakat ini 

dapat diakses oleh admin. Pada halaman ini admin dapat melihat user yang dapat 

mengakses sistem. Selain itu admin juga dapat mencetak surat izin keramaian 

dengan meng-klik icon cetak surat yang ada pada icon view, dan icon delete untuk 

menghapus data pengguna sistem. Aktifitas lain yang dapat dilakukan admin pada 

halaman ini yaitu menambah data pengguna dengan cara meng-klik button add, 

kemudian sistem akan menampilkan halaman tambah pengguna seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.50 dan Gambar 4.51. 

11. Rancangan Tampilan Laporan 

Berikut tampilan halaman input pelaporan sistem informasi pelayanan 

masyarakat berbasis website yang dapat dilihat pada Gambar 4.52. 

 

Gambar 4.52  Rancangan Interface Laporan 

Halaman input pelaporan ini hanya dapat diakses oleh admin dan 

pimpinan. Menu export berfungsi untuk mencetak laporan ke excel. Menu export 

ini hanya bisa dilakukan oleh admin dan pimpinan seperti pada Gambar 4.52. 

Gambar rancangan interface diatas merupakan sebagian dari beberapa 

gambar rancangan interface untuk sistem ini, masih terdapat banyak gambar 

rancangan untuk antar muka sistem informasi SKCK online yang nantinya akan 

diimplementasikan. 


