
 
 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Analisa dan perancangan merupakan gambaran hasil sistem dari penelitian 

yang nantinya akan diimplementasikan. Dalam penelitian ini peneliti akan 

membuat aplikasi pengingat jadwal akademik bagi mahasiswa. Aplikasi ini 

diharapkan mampu menjadi solusi bagi mahasiswa agar mempermudah mahasiswa 

dalam mengingat seluruh jadwal kegiatan akademik. Selain itu dengan adanya 

aplikasi pengingat ini juga diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatkan 

kedisiplinan mahasiswa terhadap waktu. 

4.1  Analisa Sistem 

 Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk aplikasi kepada mahasiswa untuk 

digunakan sebagai alat pengingat jadwal kegiatan akademik kampus. Berikut ini 

merupakan analisa sistem yang sedang berjalan dan sistem usulan. 

4.1.1  Analisa Sistem Yang Lama 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengisian kuisioner pada 40 mahasiswa 

Program Studi Sistem Informasi UIN SUSKA (Lampiran A dan B). Diketahui 

bahwa proses mahasiswa dalam mengatur dan mengingat jadwal kegiatan akademik 

campus yaitu dengan membuat pengingat dalam sebuah media yang berbeda-beda. 

Mahasiswa masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mengatur jadwal 

keseharian mereka. Mahasiswa harus mencatat kegiatan akademik yang harus 

mereka lakukan sehari-hari, seperti menuliskan dikertas lalu ditempelkan dimeja, 

menggunakan alarm, dan menggunakan aplikasi kalender di smartphone. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan maka diperlukan sebuah 

aplikasi yang mampu menjadi solusi bagi mahasiswa agar dapat mempermudah 

mahasiswa dalam mengingat dan melihat seluruh kegiatan akademik campus 

kapanpun dan dimanapun. Dengan menggunakan aplikasi reminder ini juga 

diharapkan menjadi pendukung untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa 

terhadap waktu. 
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4.1.2  Analisa Sistem Usulan 

 Aplikasi E-Reminder Campus diharapkan dapat menarik perhatian 

mahasiswa untuk memperhatikan kedisiplinan terhadap waktu. Pada aplikasi yang 

akan dibangun ini mahasiswa akan menerima informasi mengenai kegiatan 

akademik campus, yakni jadwal perkuliahan, jadwal bimbingan akademis, jadwal 

pengumpulan tugas, jadwal ujian serta pembayaran uang semester yang telah di 

inputkan oleh dosen. Pada aplikasi ini akan dibangun sistem back-end dan sistem 

front-end. Sistem back-end berfungsi untuk merancang dan mengolah data yang 

akan diatur oleh admin dan dosen, sedangkan sistem front-end dibangun untuk 

mahasiswa sebagai end-user. Aplikasi E-Reminder campus ini akan memberikan 

informasi dalam bentuk notifikasi pada layar smartphone sebagai alert yang telah 

diatur sesuai jadwal yang akan muncul pada layar smartphone pengguna. 

1. Karakteristik Pengguna  

Karakteristik pengguna media atau aktor yang terlibat dalam Aplikasi                            

E-Reminder Campus adalah dosen dan mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Daftar aktor  

1 Admin 
Admin merupakan aktor yang bertugas untuk membuat 

dan mengatur pengguna sistem 

2 Dosen 

Dosen  merupakan aktor yang bertugas untuk menginput 

dan mengatur jadwal kegiatan akademik kedalam 

aplikasi sesuai dengan kepentingan masing - masing. 

3 Mahasiswa 

Mahasiswa  merupakan end user dari aplikasi ini, 

mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliah yang telah 

di inputkan oleh dosen yang bersangkutan. 
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2. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Pada penelitian ini dibuat satu use case untuk menggambarkan kebutuhan 

fungsional, use case diagram tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.1. Use case diagram admin, dosen dan mahasiswa 

Gambar 4.1 adalah use case diagram untuk aktor admin, dosen dan mahasiswa 

pada aplikasi E-reminder Campus. Pada aktor admin memiliki use case  tentang 

deskripsi data dosen, data mahasiswa, data kelas, mata kuliah dan pembayaran 

SPP. Sedangkan pada aktor dosen dan mahasiswa memiliki use case  yang sama, 

tentang deskripsi use case yang terdiri dari enam usecase yaitu jadwal Kelas, 
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jadwal  bimbingan, jadwal ujian, jadwal tugas. Dibawah ini akan di jabarkan 

tentang deskripsi use case untuk admin, dosen dan mahasiswa pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Deskripsi use case aktor: 

No Id Use case Deskripsi 

Admin 

1 UC-01 Data Dosen Use case ini menggambarkan admin 

dapat membuat dan mengatur pengguna 

dosen kedalam sistem aplikasi 

2 UC-02 Data Mahasiswa Usecase ini menggambarkan admin 

dapat membuat dan mengatur pengguna 

mahasiswa kedalam sistem aplikasi 

3 UC-03 Data Kelas Usecase ini menggambarkan admin 

dapat membuat data informasi kelas  

4 UC-04 Mata Kuliah Usecase ini menggambarkan admin 

dapat membuat data mata kuliah 

5 UC-05 Pembayaran SPP Usecase ini menggambarkan admin 

dapat membuat informasi pembayaran 

SPP 

Dosen 

6 UC-01 Jadwal Kelas Use case ini menggambarkan dosen 

dapat memasukkan jadwal perkuliahan 

untuk setiap matakuliah kepada 

mahasiswa yang bersangkutan 

7 UC-02 Jadwal Bimbingan Usecase ini menggambarkan dosen dapat 

memasukkan jadwal bimbingan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan 

8 UC-03 Jadwal Ujian Use case ini menggambarkan dosen 

dapat memasukkan jadwal ujian untuk 

setiap matakuliah kepada mahasiswa 

yang bersangkutan 
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9 UC-05 Jadwal Tugas Use case ini menggambarkan dosen 

dapat memasukkan jadwal pengumpulan 

tugas untuk setiap matakuliah kepada 

mahasiswa yang bersangkutan 

10 UC-06 Broadcast Use case ini menggambarkan dosen 

dapat memberikan informasi bebas 

kepada mahasiswa. 

Mahasiswa 

11 UC-01 Jadwal Kelas Use case ini menggambarkan 

mahasiswa dapat mengetahui jadwal 

perkuliahan yang telah di input kedalam 

sistem aplikasi. 

12 UC-02 Jadwal Bimbingan  Usecase ini menggambarkan mahasiswa 

dapat mengetahui Jadwal bimbingan 

yang telah di input oleh dosen 

13 UC-03 Jadwal Ujian Use case ini menggambarkan 

mahasiswa dapat mengetahui jadwal 

ujian yang telah di input kedalam sistem 

aplikasi. 

14 UC-05 Jadwal Tugas Use case ini menggambarkan 

mahasiswa dapat mengetahui jadwal 

pengumpulan tugas mata kuliah. 

15 UC-06 Pembayaran SPP Use case ini menggambarkan 

mahasiswa dapat mengetahui jadwal 

pembayaran SPP. 

16 UC-07 Broadcast Use case ini menggambarkan 

mahasiswa dapat menerima menegnai 

informasi bebas dari dosen. 

Skenario use case yang ada pada Gambar 4.1 dapat dilihat pada Tabel 4.3, 

4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17 dan 4.18. 

Skenario use case diagram tersebut digunakan untuk menggambarkan apa saja 

aktivitas-aktivitas beserta urutannya yang dilakukan dalam suatu use case. 
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Tabel 4.3. Skenario aktor admin dari use case data dosen  

Use case : Data Dosen 

Aktor : Admin 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

mengklik tombol Data Dosen 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh admin mengenai 

data dosen 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol data 

dosen 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

data dosen 

Tabel 4.4. Skenario aktor admin dari use case data mahasiswa  

Use case : Data Mahasiswa 

Aktor : Admin 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

mengklik tombol Data Mahasiswa 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh admin mengenai 

data mahasiswa 
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Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol data 

mahasiswa 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman data mahasiswa 

Tabel 4.5. Skenario aktor admin dari use case data kelas  

Use case : Data Kelas 

Aktor : Admin 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

mengklik tombol Data Kelas 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh admin mengenai 

data kelas 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol data kelas 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

data kelas 

Tabel 4.6. Skenario aktor admin dari use case mata kuliah  

Use case : Mata Kuliah 

Aktor : Admin 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

mengklik tombol mata kuliah 
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 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh admin mengenai 

mata kuliah 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol mata 

kuliah 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman mata kuliah 

Tabel 4.7. Skenario aktor admin dari use case pembayaran spp  

Use case : Pembayaran SPP 

Aktor : Admin 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika admin 

mengklik tombol pembayaran SPP 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh admin mengenai 

pembayaran SPP 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol 

pembayaran SPP 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

pembayaran SPP 
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Tabel 4.8. Skenario aktor dosen dari use case jadwal kelas  

Use case : Jadwal Kelas 

Aktor : Dosen 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika dosen 

mengklik tombol Jadwal Kelas 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh dosen mengenai 

jadwal kelas 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

kelas 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

Jadwal kelas 

Tabel 4.9 Skenario aktor mahasiswa dari use case jadwal kuliah  

Use case : Jadwal Kelas 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal kelas 

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai jadwal kelas ataupun 

informasi mengenai perubahan jadwal 

yang telah diinputkan kedalam sistem 
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Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

Kuliah 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman Jadwal Kuliah 

Tabel 4.10. Skenario aktor dosen dari use case jadwal bimbingan  

Use case : Jadwal Bimbingan  

Aktor : Dosen 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Bimbingan  

 

 2. Aplikasi menampilkan form 

informasi yang harus diisi oleh dosen 

mengenai jadwal bimbingan  

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

Bimbingan  

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman Jadwal Bimbingan 

Tabel 4.11. Skenario aktor mahasiswa dari use case bimbingan  

Use case : Jadwal Bimbingan  

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 
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Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Bimbingan  

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai jadwal bimbingan ataupun 

informasi mengenai perubahan jadwal 

yang telah di input kedalam sistem 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

Bimbingan 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman Jadwal bimbingan  

Tabel 4.12. Skenario aktor dosen dari use case jadwal ujian  

Use case : Jadwal Ujian 

Aktor : Dosen 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Ujian 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh dosen mengenai 

jadwal ujian 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

ujian 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

Jadwal ujian 
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Tabel 4.13. Skenario aktor mahasiswa dari use case jadwal ujian 

Use case : Jadwal Ujian 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Ujian 

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai informasi jadwal Ujian yang 

telah diinputkan kedalam sistem 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol Jadwal 

Ujian 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan 

halaman Jadwal ujian 

Tabel 4.14. Skenario aktor dosen dari use case jadwal tugas  

Use case : Jadwal Tugas 

Aktor : Dosen 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Tugas 

 

 2. Aplikasi menampilkan form informasi 

yang harus diisi oleh dosen mengenai 

jadwal tugas 
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Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Tugas 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

Jadwal Tugas 

Tabel 4.15. Skenario aktor mahasiswa dari use case jadwal tugas 

Use case : Jadwal Tugas 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Tugas 

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai jadwal pengumpulan tugas 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Jadwal Tugas 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

Jadwal Tugas 

Tabel 4.16. Skenario aktor mahasiswa use case pembayaran spp 

Use case : Pembayaran SPP 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 
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1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

mengklik tombol Pembayaran SPP 

 

 2. Aplikasi tampilkan informasi tentang 

Pembayaran SPP 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai ketika 

pengguna mengklik tombol 

Pembayaran SPP 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

Pembayaran SPP 

Tabel 4.17. Skenario aktor dosen dari use case broadcast 

Use case : Broadcast 

Aktor : Dosen 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

menekan tombol Broadcast 

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai pesan broadcast 

Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai saat pengguna 

mengklik tombol Broadcast 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

broadcast 

Tabel 4.18. Skenario aktor mahasiswa dari use case broadcast 

Use case : Broadcast 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi awal : Halaman home telah tampil 

Kondisi akhir : Aplikasi menampilkan hasil akhir 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Aplikasi 

1. Use case ini dimulai ketika pengguna 

menekan tombol Broadcast 

 

 2. Aplikasi menampilkan informasi 

mengenai pesan broadcast 
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Skenario Gagal 

1. Use case ini dimulai saat pengguna 

mengklik tombol Broadcast 

 

 2. Aplikasi tidak menampilkan halaman 

broadcast 

4.1.3  Analisa Aktivitas  Sistem 

 Pada tahap ini akan dianalisa aktivitas dari setiap aktor yaitu: aktivitas 

diagram dari admin, dosen dan mahasiswa, aktivitas diagram ini menggambarkan 

proses dari awal sampai akhir setiap aktor. 

1. Admin Diagram Activity  

Admin Activity Diagram aplikasi E-Reminder Campus bermaksud 

untuk menunjukkan urutan aktivitas dalam menjalankan aplikasi. 

Aktivitas dimulai dari admin melakukan login dengan memasukkan 

username dan password yang telah dibuat. Pada halaman beranda admin 

akan ditampilkan beberapa menu yaitu, data dosen, data mahasiswa, 

data kelas, mata kuliah dan pembayaran SPP. 
 

Admin Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.2. Aktivitas diagram sistem  
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2. Data Dosen Diagram Activity  

Data dosen diagram activity bermaksud untuk menunjukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman data dosen. 

Aktivitas diagram data dosen bisa dilihat pada Gambar 4.3. 

Admin Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.3. Aktivitas data dosen 

3. Data Mahasiswa Diagram Activity 

Data mahasiswa diagram activity bermaksud untuk menunjukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman data 

mahasiswa. Aktivitas dilakukan dimulai dari admin melakukan login 

dengan memasukkan usernane dan password kedalam sistem. Setelah 

admin berhasil login, maka admin akan diarahkan pada tabel 

mahasiswa, pada tabel ini menampilkan informasi mahasiswa, admin 

diberi hak akses untuk dapat membuat, merubah dan menghapus segala 

data yang berkaitan dengan data mahasiswa. Pada halaman ini juga 

admin dapat membuat akun bagi mahasiswa yang akan digunakan 
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mahasiswa pada aplikasi android. Dibawah ini aktivitas diagram menu 

data mahasiswa bisa dilihat pada Gambar 4.4. 

Admin Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.4. Aktivitas data mahasiswa 

4. Data Kelas Diagram Activity 

Data kelas diagram activity bermaksud untuk menunjukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman data kelas. 

Aktivitas dilakukan dimulai dari admin melakukan login kedalam 

sistem. Pada halaman ini admin harus mengisi informasi mengenai data 

kelas yang akan digunakan oleh dosen yang bersangkutan. Dibawah ini 

aktivitas diagram menu data mahasiswa bisa dilihat pada Gambar 4.5. 
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Admin Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.5. Aktivitas data kelas 

5. Mata Kuliah Diagram Activity 

Mata kuliah activity diagram activitybermaksud untuk menunjukan 

urutan aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman mata 

kuliah. Aktivitas dilakukan dimulai dari admin melakukan login 

kedalam sistem. Pada halaman ini admin harus mengisi informasi 

mengenai mata kuliah yang akan digunakan oleh dosen yang 

bersangkutan. Dibawah ini aktivitas diagram menu mata kuliah bisa 

dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

 

 

 



 
 

55 

 

Admin Aplikasi 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Aktivitas Dosen jadwal kuliah 

6. Pembayaran SPP Diagram Activity 

Pembayaran SPP diagram activity bermaksud untuk menunjukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman pembayaran 

SPP. Aktivitas dilakukan dimulai dari admin melakukan login kedalam 

sistem. Pada halaman ini admin harus mengisi informasi mengenai 

pembayaran SPP. Informasi mengenai pembayaran SPP ini akan 

muncul pada akun mahasiswa. Dibawah ini aktivitas diagram menu 

pembayaran SPP bisa dilihat pada Gambar 4.7. 
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Admin Aplikasi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Aktivitas Menu Pembayaran SPP 

7. Jadwal Kelas Diagram Activity 

Jadwal Kuliah Diagram Activity bermaksud untuk menunjukan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman Jadwal 

Kuliah. Aktivitas dilakukan dimulai dari dosen melakukan login dengan 

menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh admin. Setelah login 

maka dosen harus memilih menu jadwal kelas, setelah itu sistem akan 

menamplikan tabel jadwal kelas, pada tabel ini berisikan informasi 

mengenai daftar jadwal kelas yang telah dibuat sebelumnya. Dosen 

dapat membuat jadwal kelas dengan menekan tombol create jadwal 

kelas, lalu dosen diharuskan mengisi form yang telah disediakan. Untuk 

aktivitas diagram menu jadwal kuliah pada dosen dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. Sementara itu proses yang sama dilakukan oleh mahasiswa 

untuk dapat melihat informasi mengenai jadwal kelas, mahasiswa dapat 

login menggunakan akun yang telah dibuat oleh admin. Pada halaman 

jadwal kelas ini mahasiswa menerima inofrmasi jadwal kelas berupa 

nama matakuliah, nama dosen, ruangan dan jam masuk pada 
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matakuliah. Untuk aktivitas diagram menu jadwal kuliah pada 

mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

Dosen Aplikasi 

  

Gambar 4.8. Aktivitas aktor dosen jadwal kuliah 

Mahasiswa Aplikasi 

  

Gambar 4.9. Aktivitas aktor mahasiswa jadwal kuliah 
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8. Jadwal Bimbingan Diagram Activity 

Jadwal bimbingan activity diagram bermaksud untuk menunjukkan 

urutan aktivitas dalam menjalankan halaman jadwal Bimbingan. 

Aktivitas dilakukan dimulai dari dosen melakukan login dengan 

menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh admin. Setelah login 

maka dosen harus memilih menu jadwal bimbingan, setelah itu sistem 

akan menamplikan tabel jadwal bimbingan. Untuk aktivitas diagram 

menu jadwal bimbingan pada dosen dapat dilihat pada Gambar 4.10.  

Dosen Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.10. Aktivitas aktor dosen jadwal bimbingan 

Sementara itu proses yang sama dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat 

melihat informasi mengenai jadwal bimbingan, mahasiswa dapat login 

menggunakan akun yang telah dibuat oleh admin. Pada halaman jadwal 

bimbingan ini mahasiswa akan menerima informasi mengenai jadwal 

bimbingan yang telah dimasukkan oleh dosenyang bersangkutan. Untuk 

aktivitas diagram menu jadwal bimbingan pada mahasiswa dapat dilihat 

pada Gambar 4.11.  
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Mahasiswa Aplikasi 

 

 

 

Gambar 4.11. Aktivitas aktor mahasiswa jadwal bimbingan 

9. Jadwal Ujian Diagram Activity 

Jadwal ujian diagram activity bermaksud untuk menunjukkan urutan 

aktivitas dalam menjalankan halaman jadwal ujian. Aktivitas dilakukan 

dimulai dari pengguna yang memilih fitur menampilkan halaman. Fitur 

menu jadwal ujian bisa dilihat pada Gambar 4.12 dan 4.13. 

Dosen Aplikasi 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Aktivitas aktor dosen jadwal ujian 
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Mahasiswa Aplikasi 

  

Gambar 4.13. Aktivitas aktor mahasiswa jadwal ujian 

10.  Jadwal Tugas Diagram Activity  

Jadwal tugas diagram activity bermaksud untuk menunjukkan urutan 

aktivitas dalam menjalankan atau mengoperasikan halaman Jadwal 

tugas. Aktivitas dilakukan dimulai dari pengguna yang memilih fitur 

menampilkan halaman. Fitur menu Jadwal tugas bisa dilihat pada 

Gambar 4.14 dan 4.15. 

Dosen Aplikasi 

  

Gambar 4.14. Aktivitas aktor dosen jadwal tugas 
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Dosen Aplikasi 

  

Gambar 4.15. Aktivitas aktor mahasiswa jadwal tugas 

11. Pembayaran SPP Diagram Activity 

Pembayaran SPP diagram activity bermaksud untuk menunjukkan 

urutan aktivitas dalam menjalankan halaman Pembayaran SPP. 

Aktivitas dilakukan dimulai dari mahasiswa login. Setelah itu akan 

tampil jadwal pembayaran SPP. Fitur menu Pembayaran SPP bisa 

dilihat pada Gambar 4.16. 

Admin Aplikasi 

  

Gambar 4.16. Aktivitas aktor mahasiswa pembayaran spp 



 
 

62 

 

12. Broadcast Diagram Activity 

Broadcast diagram activity bermaksud untuk menunjukkan urutan 

aktivitas dalam menjalankan halaman broadcast. Aktivitas dilakukan 

dimulai dari dosen login. Setelah itu akan tampil form broadcast, pada 

form ini dosen harus mengisi form yang berupa judul pengumuman dan 

isi dari pengumuman. Sama seperti dosen mahasiswa juga melakukan 

hal yang sama dengan dosen, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.17. 

Dosen Aplikasi 

 

 

 

 

Gambar 4.17. Aktivitas aktor dosen dan mahasiswa broadcast 

 

4.1.4  Analisa Rancangan Database 

Class Diagram aplikasi E-Reminder Campus bermaksud untuk 

menunjukkan rancangan sistem database aplikasi. Class diagram meliputi seluruh 

aktor dan atribut dari aplikasi bisa dilihat pada Gambar 4.18 
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Gambar 4.18. Class Diagram Aplikasi 

4.2  Perancangan Aplikasi 

 Aplikasi E-Reminder Campus berbasis android memiliki enam menu 

pilihan meliputi: jadwal perkuliahan, jadwal ujian, Jadwal tugas, Pembayaran SPP, 

jadwal bimbingan dan broadcast. Berikut pembagian menu aplikasi E-Reminder 

Campus berbasis android: 

1. Menu Jadwal Kuliah, berisi tentang informasi jadwal perkuliahan 

terbaru yang telah di input oleh dosen yang bersangkutan, sehingga 

mahasiswa dapat mengetahui jika terjadi perubahan jadwal. 
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2. Menu Jadwal Bimbingan, berisi tentang informasi jadwal bimbingan 

yang telah di input oleh fosen yang bersangkutan.  

3. Menu Jadwal Ujian, berisi tentang informasi jadwal ujian yang telah di 

input oleh dosen yang bersangkutan, dalam menu ini terdapat informasi 

mengenai jam ujian dan ruang kelas ujian. 

4. Menu Jadwal Tugas, berisi tentang informasi jadwal pengumpulan 

tugas yang telah di input oleh dosen yang bersangkutan, dalam menu 

ini terdapat informasi mengenai tanggal terkahir pengumpulan tugas. 

5. Menu Pembayaran SPP, berisi tentang informasi tanggal terakhir 

pembayaran SPP. 

6. Menu Broadcast, berisi tentang informasi bebas yang diberikan oleh 

dosen. 

4.2.1  Fitur Media E-Reminder Campus 

Adapun fitur yang dimiliki oleh aplikasi berdasarkan aktor admin, dosen 

dan mahasiswa dapat dilihat pada Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Fungsi Aplikasi E-Reminder Campus 

No Aktor Hak Akses Persyaratan 

1. Admin 1. Masuk aplikasi Admin harus membuka 

aplikasi back-end system 

dan masuk ke akun yang 

telah didaftarkan 

2. Lihat Pilihan Menu  Telah berada pada menu, 

lalu ada pilihan data dosen, 

data mahasiswa, data kelas, 

data mata kuliah dan 

pembayaran SPP 

3. Menu Data Dosen Admin telah berada pada  

beranda, lalu admin 

memilih menu data dosen   
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2. Dosen 1. Masuk aplikasi Harus membuka aplikasi 

dan dosen masuk dengan 

menggunakan akun yang 

telah didaftarkan oleh admin 

2. Lihat pilihan menu 

utama 

Telah berada pada menu 

utama, lalu ada pilihan 

jadwal kelas, jadwal 

bimbingan, jadwal tugas, 

jadwal ujian serta broadcast 

3. Menu Jadwal Kelas Pada menu ini berfungsi 

untuk menampilkan dan 

mengatur jadwal kelas 

perkuliahan dosen. 

4. Menu Jadwal 

Bimbingan  

Pada menu ini berfungsi 

untuk menampilkan 

infromasi jadwal bimbingan 

akademis 

5. Menu jadwal 

Tugas 

Pada menu Tugas untuk  

menampilkan jadwal 

pengumpulan tugas kuliah 

6. Menu Ujian Pada menu ujian untuk  

menampilkan jadwal Ujian 

Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester 

(UAS) 

7. Menu Broadcast Pada menu broadcast ini 

dosen bebas untuk 

memasukkan informasi 
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mengenai apapun sesuai 

dengan kepentinganya 

3. Mahasiswa 1. Masuk aplikasi Harus membuka aplikasi 

dan masuk ke akun yang 

telah didaftarkan oleh dosen 

2. Lihat pilihan menu 

utama 

Telah berada pada menu 

utama, pada halaman 

beranda aplikasi ini tersedia 

pilihan jadwal kuliah, 

bimbingan akademis tugas, 

UTS dan UAS serta 

pembayaran SPP 

3. Menu Jadwal 

Kuliah 

Pada menu ini berfungsi 

untuk menampilkan jadwal 

kelas perkuliahan 

4. Menu Bimbingan  Pada menu ini berfungsi 

untuk menampilkan 

informasi jadwal bimbingan 

yang telah di input oleh 

dosen 

5. Menu jadwal Tugas Pada menu Tugas untuk  

menampilkan jadwal 

pengumpulan tugas kuliah 

yang telah di input oleh 

dosen 

6. Menu Ujian Pada menu ujian untuk  

menampilkan jadwal Ujian  
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7. Menu Pembayaran 

SPP 

Pada menu pembayaran SPP 

untuk  menampilkan jadwal 

Pembayaran SPP 

  8. Menu Broadcast Pada menu ini aplikasi akan 

menampilkan informasi 

bebas yang dikirimkan oleh 

dosen 

 

4.2.2 Perancangan Struktur Menu 

 Struktur Menu merupakan gambaran tampilan atau kerangka sistem menu 

yang akan diimplementasikan nantinya setelah tahap coding. Tampilan struktur 

menu untuk back-end system yang akan digunakan untuk dua aktor yaitu admin dan 

dosen, sedangkan untuk front-end system digunakan untuk menu mahasiswa yang 

akan menggunakan aplikasi android mobile. Rancangan struktur menu bisa dilihat 

pada Gambar 4.19, 4.20 dan 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Rancangan struktur menu admin 
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Gambar 4.20. Rancangan struktur menu dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Rancangan struktur menu mahasiswa 

4.2.3 Perancangan Interface (Tampilan) 

 Interface adalah rancangan tatap muka atau tampilan dari sistem aplikasi 

yang akan dibuat. Tampilan tersebut dapat mempermudah pembuatan desain 

tampilan sistem ketika menggunakan coding.  

Jadwal Ujian 

 

Jadwal Tugas 

Jadwal Bimbingan  

Aplikasi E-Reminder 

Campus Dosen 

Broadcast 

Jadwal Kuliah 

Jadwal Ujian 

 

Jadwal Tugas 

Jadwal Bimbingan  

Aplikasi E-Reminder 

Campus Mahasiswa 

Jadwal Kuliah 

Pembayaran SPP 

Broadcast 
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1. Rancangan Interface Admin (Back-end System) 

Pada tahapan rancangan interface untuk aktor admin ini akan dibuat halaman 

untuk lima menu utama dari back-end system yaitu: halaman data dosen, halaman 

data mahasiswa, halaman data kelas, halaman mata kuliah dan halaman 

pembayaran SPP.  

a. Rancangan Halaman Data Dosen 

Pada rancangan halaman data dosen ini, admin memiliki hak akses untuk 

membuat, merubah dan menghapus data dosen, pada halaman pertama ini 

akan menampilkan tabel yang berupa daftar nama dosen, NIP dosen, jenis 

kelamin, alamat dosen dan no HP dosen. Pada bagian kiri atas tersedia 

tombol create dosen yang berfungsi untuk membuat data dosen yang 

menjadi akun dosen untuk dapat login kedalam sistem aplikasi, sementara 

pada bagian kanan atas, tersedia sebuah kotak pencarian yang berfungsi 

untuk memudahkan admin dalam melakukan pencarian data. Rancangan 

dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

Gambar 4.22. Rancangan halaman data dosen 
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b. Rancangan Halaman Data Mahasiswa 

Pada rancangan halaman data mahasiswa ini, admin memiliki hak akses 

untuk membuat, merubah dan menghapus data mahasiswa, pada halaman 

pertama ini akan menampilkan tabel yang berupa daftar nama mahasiswa, 

NIM mahasiswa, jenis kelamin, alamat dan no HP mahasiswa. Pada bagian 

kiri atas tersedia tombol create mahasiswa yang berfungsi untuk membuat 

data mahasiswa, data yang dibuat akan menjadi akun bagi mahasiswa yang 

berguna untuk dapat login kedalam aplikasi E-reminder campus, 

sementara pada bagian kanan atas tersedia kotak pencarian yang berfungsi 

untuk memudahkan admin dalam melakukan pencarian data. Rancangan 

halaman data mahasiswa ini dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Gambar 4.23. Rancangan halaman data mahasiswa 
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c. Rancangan Halaman Data Kelas 

Pada rancangan halaman data kelas ini, admin memiliki hak akses untuk 

membuat, merubah dan menghapus data kelas, pada halaman pertama ini 

akan menampilkan tabel yang berupa daftar kelas. Pada bagian kiri atas 

tersedia tombol create kelas sementara pada bagian kanan atas tersedia 

kotak pencarian yang berfungsi untuk memudahkan admin dalam 

melakukan pencarian data. Rancangan halaman data kelas dapat dilihat 

pada Gambar 4.24 dan 4.25. 

Gambar 4.24. Rancangan halaman data kelas 

Gambar 4.25. Rancangan halaman form data kelas 
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d. Rancangan Halaman Mata Kuliah 

Pada rancangan halaman mata kuliah ini, admin memiliki hak akses untuk 

membuat, merubah dan menghapus mata kuliah, pada halaman pertama ini 

akan menampilkan tabel yang berupa daftar mata kuliah. Pada bagian kiri 

atas tersedia tombol create mata kuliah sementara pada bagian kanan atas 

tersedia kotak pencarian yang berfungsi untuk memudahkan admin dalam 

melakukan pencarian data. Rancangan halaman mata kuliah ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.26 dan 4.27. 

   Gambar 4.26. Rancangan halaman mata kuliah 

 

Gambar 4.27. Rancangan halaman form mata kuliah 
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e. Rancangan Halaman Pembayaran SPP 

Pada rancangan halaman Pembayaran SPP ini, admin memiliki hak 

akses untuk membuat, merubah dan menghapus pengumuman tentang 

pembayaran SPP. Pada bagian kiri atas tersedia tombol create 

pembayran SPP sementara pada bagian kanan atas tersedia kotak 

pencarian yang berfungsi untuk memudahkan admin dalam melakukan 

pencarian data. Rancangan dapat dilihat pada Gambar 4.28 dan 4.29. 

 

 

Gambar 4.28. Rancangan halaman jadwal Pembayaran SPP 

 

Gambar 4.29. Rancangan halaman form pembayaran SPP 
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2. Rancangan Interface Dosen (Back-end System) 

 Pada tahap rancangan interface untuk aktor dosen ini akan dibuat halaman 

untuk lima menu utama dari aplikasi yaitu: halaman jadwal kelas, halaman jadwal 

tugas, halaman jadwal ujian, halaman jadwal bimbingan dan halaman broadcast. 

a. Rancangan Halaman Jadwal Kelas 

Jendela yang ditampilkan pertama kali pada saat aplikasi dijalankan adalah 

jendela utama. Setelah melakukan login, dosen dapat memilih menu 

jadwal kelas, jadwal tugas, jadwal bimbingan, jadwal ujian dan broadcast. 

Pada gambar dibawah ini akan menampilkan rancangan halaman jadwal 

kelas, terdapat tabel informasi mengenai informasi kelas yaitu nama mata 

kuliah, kelas, ruangan, hari dan jam. Rancangan halaman jadwal kelas ini 

dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30. Rancangan halaman jadwal kelas 
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b. Rancangan Halaman Jadwal Tugas 

Halaman menu jadwal tugas berisi tentang jadwal tugas yang akan di input 

kan oleh dosen yang akan diterima mahasiswa, pada menu ini 

menampilkan segala jadwal tugas yang akan berlangsung, Pada gambar 

dibawah ini akan menampilkan rancangan halaman jadwal tugas, terdapat 

tabel informasi mengenai informasi tugas yaitu hari, kelas, nama 

matakuliah, jam dan tanggal akhir, dapat dilihat pada Gambar 4.31. 

Gambar 4.31. Rancangan halaman jadwal tugas 

c. Rancangan Halaman Jadwal Ujian 

Halaman menu jadwal ujian berisi tentang jadwal ujian yang akan di input 

kan oleh dosen yang akan diterima mahasiswa, pada menu ini 

menampilkan segala jadwal ujian yang akan berlangsung. Pada gambar 

dibawah ini akan menampilkan rancangan halaman jadwal ujian, terdapat 

tabel informasi mengenai informasi ujian yaitu kelas, nama matakuliah, 

jam, hari, tanggal, ruangan dapat dilihat pada Gambar 4.32. 
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Gambar 4.32. Rancangan halaman jadwal ujian 

d. Rancangan Halaman Bimbingan 

Halaman menu jadwal bimbingan berisi tentang jadwal bimbingan yang 

akan di input kan oleh dosen yang akan diterima mahasiswa. Pada halaman 

ini tersedia tabel informasi yang berisi jam, hari, tanggal dan ruangan. Pada 

gambar dibawah ini akan menampilkan rancangan halaman jadwal 

bimbingan dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33. Rancangan halaman jadwal bimbingan 
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e. Rancangan Halaman Broadcast 

Halaman menu jadwal broadcast berisi tentang pemberitahuan yang 

bersifat bebas yang akan di input kan oleh dosen lalu diterima oleh 

mahasiswa. Pada gambar dibawah ini akan menampilkan rancangan 

halaman broadcast dapat dilihat pada Gambar 4.34 dan 4.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34. Rancangan halaman daftar broadcast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35. Halaman form pengisian broadcast 
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3. Rancangan Interface Mahasiswa (Front-end System) 

Pada tahap rancangan interface untuk aktor dosen ini akan dibuat halaman 

untuk lima menu utama dari aplikasi yaitu: halaman jadwal kelas, halaman jadwal 

tugas, halaman jadwal ujian, halaman jadwal bimbingan dan halaman broadcast. 

a. Rancangan Halaman Login Mahasiswa 

Jendela yang ditampilkan pertama kali pada saat aplikasi dijalankan adalah 

halaman login. Mahasiswa dapat login kedalam aplikasi dengan 

menggunakan username dan password yang telah didaftarkan oleh admin. 

Setelah berhasil login, mahasiswa dapat memilih menu jadwal kelas, 

jadwal ujian, jadwal tugas, jadwal bimbingan, pembayaran SPP dan 

broadcast. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.36.  

 

Gambar 4.36. Rancangan halaman login mahasiswa 
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b. Rancangan Halaman Beranda 

Setelah user melakukan login pada halaman sebelumnya. User akan 

dibawa menuju halaman beranda. Halaman Beranda ini berisi informasi 

tentang seluruh menu pada aplikasi e-reminder campus, adapun halaman 

yang akan ditampilkan oleh aplikasi yaitu  menu jadwal perkuliahan, 

jadwal bimbingan, jadwal ujian, Jadwal tugas, jadwal pembayaran SPP, 

dan broadcast dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37. Rancangan halaman beranda 
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c. Rancangan Menu Jadwal Kuliah  

Menu jadwal kuliah berisi informasi tentang jadwal perkuliahan yang telah 

di input oleh dosen, menu ini dapat menampilkan segala jadwal mata 

kuliah dan pemberitahuan terbaru mengenai perubahan jadwal kelas serta 

ruang kelas, halaman jadwal kuliah dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38. Rancangan halaman menu jadwal kuliah 
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d. Rancangan Menu Jadwal Ujian  

Rancangan menu jadwal ujian berisi informasi tentang jadwal ujian yang 

telah di input oleh dosen, pada menu ini menampilkan segala jadwal ujian 

termasuk UTS dan UAS yang akan berlangsung, halaman jadwal ujian 

dapat dilihat pada Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39. Rancangan halaman menu jadwal ujian 
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e. Rancangan Menu Jadwal Tugas  

Rancangan menu jadwal tugas berisi informasi tentang jadwal tugas yang 

telah di input oleh dosen, pada menu ini menampilkan segala informasi 

jadwal tugas yang akan segera dikumpul, informasi yang akan ditampilkan 

adalah mata kuliah, nama  dosen dan tanggal terakhir pengumpulan tugas. 

Halaman jadwal tugas dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40. Rancangan halaman menu jadwal tugas 
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f. Rancangan Menu Pembayaran SPP  

Rancangan menu pembayaran SPP berisi informasi tentang informasi 

jadwal terakhir untuk melakukan pembayaran SPP yang di input oleh 

admin. Halaman jadwal pembayaran SPP dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41. Rancangan halaman menu jadwal pembayaran SPP 
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g. Rancangan Menu Broadcast  

Rancangan menu broadcast berisi informasi tentang pengumuman yang 

bersifat bebas kepada mahasiswa yang di input oleh dosen. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.42. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.42. Rancangan halaman broadcast 

 


