
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang analisis dan perancangan 

terhadap masalah yang diangkat. Analisa sistem adalah penelitian atas sistem yang 

telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru. Tahapan analisis 

diperlukan sebagai dasar dalam perancangan sistem informasi tugas akhir (TA) di 

program studi Sistem Informasi Uin Suska Riau. 

4.1 Analisa Sistem Berjalan 

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan bentuk sistem usulan kepada stakeholder. Hal 

ini dikarenakan dalam proses pengadaan proyek sistem, diharuskan telah memiliki 

landasan kelayakan pengadaan sistem pada tahap awal. Landasan dapat berupa 

permasalahan yang terjadi dan harus segera diselesaikan ataupun dapat berupa 

manfaat yang di inginkan oleh klien terhadap pengadaan sistem tersebut. Landasan 

kelayakan pengadaan sistem inilah yang harus dimiliki agar proyek tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan dalam segi finansial ataupun dari segi manfaat yang 

diperoleh nantinya. 

4.1.1 Deskripsi Sistem Berjalan 

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, memiliki koordinator TA yang mengemban 

tugas mengkoordinir proposal Tugas Akhir mahasiswa. Karena setiap semester ada 

50% mahasiswa yang mengajukan TA. Tahap awal mahasiswa melampirkan dan 

mengumpulkan perlengkapan syarat pengajuan dan proposal TA. 

Adapun Prosedur Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa wajib telah menyelesaikan Kerja Praktek 

b. Mahasiswa mengisi form TA 01 (formulir pengajuan TA) 

c. Mahasiswa melampirkan Transkrip nilai sementara 

d. Mahasiswa mengisi form B1 (bukti selesai kerja praktek) 

e. Mahasiswa mengisi form B2 (bukti selesai praktikum) 
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f. Mahasiswa melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

g. Mah 

h. asiswa melampirkan photocopy Kartu Rencana Studi (KRS) 

 

Adapun alur tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mencari dan mendapatkan tempat penelitian  

2. Mahasiswa membuat surat permohonan izin penelitian kekoordinator 

tugas akhir atas nama perusahaan/instansi yang telah diberikan kepada 

koordinator tugas akhir 

3. Mahasiswa mengajukan proposal tugas akhir yang berisikan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Form TA 01 (formulir pengajuan TA) 

b. Transkrip nilai sementara 

c. Form B1 (bukti selesai KP) 

d. Form B2 (bukti selesai praktikum) 

e. Fotokopi KRS 

f. Fotokopi KTM 

4. Mahasiswa yang tidak melengkapi syarat diatas tidak dibenarkan 

mengajukan tugas akhir. 

5. Koordinator tugas akhir memberikan draft proposal tugas akhir kepada 

dosen sebagai penyeleksi proposal tugas akhir. 

6. Koordinator tugas akhir merekap hasil dari penyeleksian proposal tugas 

akhir kemudian meminta validasi pengumuman kepada ketua program 

studi  

7. Koordinator memberikan pembimbing tugas akhir kepada proposal yang 

dianggap lulus oleh penyeleksi  

8. Koordinator mengumumkan hasil seleksi menggunakan print out  yang di 

tempel di depan program studi 

9. Proposal yang telah lulus diberikan kembali kepada mahasiswa dengan 

surat pengantar pembimbing. 
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10. Mahasiswa mengambil draf proposal dan meminta tanda tangan 

penunjukan pembimbing kepada ketua program studi dan pembimbing 

yang telah ditunjuk pada surat tersebut. 

11. Mahasiswa mulai bimbingan dengan pembimbing minimal 5 kali sampai 

pada tahap seminar proposal, dan 10 kali sampai pada tahap sidang 

(dihitung dari bimbingan tahap proposal), hal ini dibuktikan dengan kartu 

bimbingan tugas akhir yang ditanda tangani oleh pembimbing disetiap 

bimbingan tugas akhir. 

12. Mahasiswa mengajukan permintaan seminar proposal ke koordinator 

tugas akhir dengan syarat : 

a. Form B0 (bukti menghadiri seminar proposal) 

b. Form B3 (kartu bimbingan TA) 

c. Form TA 04 (formulir pengajuan seminar/sidang TA) 

d. Fotokopi proposal 

e. Transkrip nilai terbaru khusus (TA) 

13. Koordiantor mengelola pengajuan dengan mencarikan penguji sesuai 

dengan topik pembahasan tugas akhir mahasiswa serta mencarikan 

jadwal yang sesuai dengan jadwal dosen tersebut, 

14. Mahasiswa memesan ruangan pada bagian akademik  

15. Mahasiswa harus membawa berkas pasca seminar propsal tugas akhir, 

adapun berkas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Form TA 08 (form penilaian penguji 1 dan 2 ) 

b. Berita acara seminar  

c. Daftar hadir 

d. Form TA 07 (form penilaian pembimbing 1 dan 2 ) 

16. Setalah seminar mahasiswa menyerahkan copyan berkas tersebut 

kekoordinator tugas akhir sebagai rekapan data dari koordinator tugas 

akhir. 

17. Mahasiswa kembali bimbingan hingga sidang tugas akhir. 

18. Mahasiswa mengajukan sidang tugas akhir kepada koordinator tugas 

akhir dengan syarat sebagai berikut: 
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a. Surat persetujan dan pengesahan pembimbing  

b. Form B3(kartu bimbingan TA) 

c. Asli KRS terakhir 

d. Asli KHS awal-akhir 

e. Asli KTM 

f. Asli Sertifikat MS Office 

g. Asli Sertifikat Kompetensi basic Keislaman 

h. Asli Sertifikat Fortafaste 

i. Asli sertifikat PNDK 

j. Asli sertifikat pusat bahasa arab dan inggris 

k. Fotokopi skripsi 

19. Setelah sidang mahasiswa melakukan revisi dengan batas waktu yang 

ditentukan oleh pembimbing 

20. Mahasiswa meminta tanda tangan konkort pembimbing, penguji 1 dan 2 

kemudia ketua program studi untuk jilid keras tugas akhir 

21. Mahasiswa menyerahkan jilid keras tugas akhir kepada Universitas, 

Fakultas, Program studi dan pembimbing (jika diperlukan) 

Masing- masing dibuktikan dengan surat bukti penyerahan laporan tugas akhir. 
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4.1.2 Use Case Sistem Berjalan 

Use Case sistem berjalan merupakan gambaran aktivitas tugas akhir yang 

masih digunakan sampai saat ini oleh program studi sistem informasi. 

 

Gambar 4.1 Use Case Sistem Berjalan Tugas Akhir 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

Keterangan :   

1. Mahasiswa mengajukan proposal tugas akhir pada waktu yang telah 

ditentukan. 

2. Koordinator tugas akhir memeriksa draf proposal beserta syarat-

syarat pengajuan 
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3. Koordinator tugas akhir merekap dan mengarsipkan draf  proposal 

tugas akhir 

4. Pihak program studi mengadakan rapat membahas penyeleksian 

proposal tugas akhir dan memberikan draf proposal kepada reviewer 

/ dosen sesuai keahlian untuk menyeleksi draf proposal tersebut 

5. Reviewer/dosen akan menyeleksi proposal tugas akhir  

6. Reviewer memberikan hasil penyeleksian  

7. Koordinator tugas akhir merekap hasil seleksi yang telah dilakukan 

oleh reviewer 

8. Koordinator tugas akhir meminta validasi kepada sekretaris program 

studi untuk pengumuman hasil seleksi proposal tugas akhir 

9. Koordinator tugas akhir mengumumkan hasil rekapan mengenai hasil 

seleksi tugas akhir, hal ini diumumkan di depan program studi  

10. Koordinator tugas akhir memberikan pembimbing tugas akhir kepada 

mahasiswa berdasarkan keahlian dosen dan pembahasan yang sedang 

dikerjakan mahasiswa,  

11. Mahasiswa mengajukan seminar proposal tugas akhir kepada 

koordinator tugas akhir 

12. Mahasiswa mengajukan sidang tugas akhir kekoordinator tugas akhir  

13. Mahasiswa meminta validasi seminar dan sidang  kepada ketua 

program studi  

14. Koordinator membuat laporan 

4.1.3 Identifikasi Masalah Yang Ada 

Pada tahap analisa terdapat tahap identifikasi masalah guna mengetahui 

permasalahan yang terjadi pada sistem berjalan pada saat ini dan dapat 

menghasilkan output analisa yang sesuai dengan permasalahan yang ada. 

Adapun permasalahan pada sistem berjalan adalah sebagai berikut: 

1. Pada sistem berjalan pengajuan proposal tugas akhir berbasis draf. 

2. Sulitnya koordinator memberikan proposal kepada reviewer dengan 

keahlian yang sesuai hal ini disebabkan proposal tugas akhir berbasis 
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draf dan harus menunggu rapat yang akan diadakan oleh pihak 

program studi  

3. Pengumuman hasil seleksi proposal tugas akhir mengalami 

keterlambatan dengan waktu yang telah ditentukan. 

4.1.4 Kekurangan Dan Kelebihan Dari Sistem Yang Berjalan 

Dari hasil analisa sistem yang berjalan terdapat kekurangan dan kelebihan 

dari alur sistem Tugas Akhir yang digunakan oleh program studi sistem 

informasi, adapun kekurangan dan kelebihan sistem berjalan adalah sebagai 

berikut  

1. Kekurangan  

a. Terjadi penumpukan dokumen pada saat aktivitas tugas akhir dimulai. 

b. Kurangnya kontrol terhadap dokumen yang telah diajukan oleh 

mahasiswa, sehingga akan membuat kerugian jika terjadi kelihangan dan 

rusaknya dokumen yang telah diajukan mahasiswa  

c. Dalam proses penunjukan reviewer koordinator tugas akhir masih 

menggunakan komunikasi langsung dengan dosen reviewer. 

2. Kelebihan  

a. Tidak memerlukan biaya untuk membeli perangkat lunak dalam 

mengatur aktivitas tugas akhir  

Tidak memerlukan biaya dalam perawatan sistem 

4.2 Analisa Sistem Yang Akan Dibangun 

Berikut adalah gambaran analisa perancangan Sistem Informasi Tugas 

Akhr. Sistem Informasi Tugas Akhir adalah sebuah sistem yang mengatur alur 

tugas akhir. 

4.2.1 Kebutuhan Sistem 

Pendokumentasian kebutuhan sistem merupakan salah satu kegiatan yang 

perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pembuatan sistem tersebut, hal ini dilakukan 

dalam rangka mengetahui dan mempersiapkan seluruh kebutuhan dari sistem 

tersebut sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan sistem dan realita 

yang ada pada saat implementasi sistem tersebut. 
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Secara garis besar, Sistem Informasi Tugas Akhir merupakan suatu sistem 

yang akan digunakan oleh program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, berkaitan dengan pengelolaan pengajuan 

proposal tugas akhir. Berikut merupakan beberapa hal yang menjadi batasan pada 

Sistem Informasi Tugas Akhir:  

1. Pengguna adalah pihak program studi Sistem Informasi beserta dosen dan 

mahasiswa. 

2. Sistem dapat diakses secara Online dengan penyimpanan sistem berada 

pada Webserver setelah membeli webhosting dan server. 

3. Menggunakan metodologi Waterfall sebagai metodologi pengembangan 

sistem. 

Tujuan dari pengadaan Sistem Informasi Tugas Akhir ini adalah untuk 

membantu program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau dalam mengelola pengajuan 

proposal tugas akhir dalam hal review. 

4.2.2 Model Use Case Sistem  

Use case model survey merupakan diagram yang memperlihatkan garis 

besar cara kerja sistem bagi setiap user yang memiliki hak penggunaan sistem. 

Berikut merupakan Use case Model Survey pada Sistem Informasi Tugas Akhir. 
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Gambar 4.2 Use case Model Survey 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

Use case Model Survey dari Repository System  terdiri dari : 

1. View Archive yang telah di upload adalah kegiatan melihat 

judul Proposal tugas akhir yang pernah di upload oleh 

mahasiswa. 

Aktor : Mahasiswa 

2. View Archive Proposal adalah kegiatan melihat data proposal 

yang pernah di uplouad oleh user yang bersangkutan.. 

Aktor : Mahasiswa 

3. View Poposal Active (Processing) adalah kegiatan melihat data 

penelitian yang. 

Aktor : Mahasiswa 

4. New Submission adalah kegiatan mengupload file proposal 

tugas akhir. 

Aktor : Mahasiswa 

5. View All Proposal  adalah kegiatan melihat semua proposal 

yang telah di upload mahasiswa. 

Aktor : Dosen 

6. Proposal Reject adalah kegiatan melihat proposal yaang telah 

di tolah oleh dosen yang mereview. 

Aktor : Dosen 
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7. Pengelolaan Data Co Ta  adalah kegiatan menginputkan data 

co ta yang baru. 

Aktor : co ta 

8. Pengelolaan Data Dosen adalah kegiatan mengelola data dosen. 

Aktor : co ta 

9. Pengelolaan Data Mahasiswa adalah kegiatan mengelola data 

perkuliahan yang terdiri dari nilai mahasiswa tiap mata kuliah. 

Aktor : Dosen  

10. Pengelolaan data Konsentrasi adalah kegiatan mengelola atau 

menambah bidang konsentrasi dosen review. 

Aktor : co ta 

11. Set Bidang adalah kegiatan mengelola atau mengset bidang 

konsentrasi dosen review. 

Aktor : co ta 

4.2.3 User Requirement 

Pendokumentasian kebutuhan user merupakan salah satu kegiatan yang 

perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pembuatan sistem tersebut, hal ini dilakukan 

dalam rangka mengetahui dan mempersiapkan seluruh kebutuhan dari user 

sehingga tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan user dan realita yang ada pada 

saat implementasi sistem tersebut. 

Adapun karakteristik pengguna yang akan dirancang  adalah : 

1. Koordinator TA 

Merupakan koordinator tugas akhir prodi Sistem Informasi 

2. Mahasiswa 

Merupakan seluruh mahasiswa dari prodi Sistem Informasi 

3. Dosen 

Merupakan seluruh dosen tetap dari Jurusan Sistem Informasi 

4.3 Perancangan Sistem 

Analisa flowchart sistem usulan diatas selanjutnya dikembangkan menjadi 

perancangan sistem dengan metode Object Oriented Analysis and Design 

(OOAD) dengan tools Unified Modeling Language (UML) diagram, yaitu: use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram serta perancangan 

database, perancangan struktur menu sistem dan perancangan user interface. 
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4.3.1 Use case Diagram 

Pada tahapan use case diagram merupakan diagram yang memperlihatkan 

garis besar cara kerja sistem bagi setiap user yang memiliki hak penggunaan sistem. 

Penggambaran sistem informasi pengelolaan sengketa pada KIP Provinsi Riau 

dalam bentuk use case diagram terlihat pada Gambar 4.3.

 

Gambar 4.3 Use case Diagram Sistem Usulan 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

Tabel 4.1. Hak Akses dan Syarat Aktor 

No Aktor Hak akses Persyaratan 

1. Co Ta Profile 

Data CoTa 

Data Dosen 

Data Mahasiswa 

Data Konsentrasi 

Set Bidang 

All Proposal 

Proposal Reject 

Proposal Inreview 

Proposal Acc 

 

Harus melakukan  

Login 

2 Mahasiswa Profile 

Archive 

Proposal List Konsentrasi 

Proposal Archive 

Proposal Active 

New Submission 

Current 
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Tabel 4.1. Hak Akses dan Syarat Aktor(Lanjutan) 

 Dosen Profile 

All proposal 

Proposal Reject 

Proposal Inreview 

Proposal Acc 

 

 

4.3.2 Defenisi Aktor 

Penjelasan aktor-aktor yang terlibat didalam sistem yang dibuat dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. dibawah ini. Adapun aktor yang terlibat dalam SIPRUS ini 

adalah: 

Table 4.2. Daftar Aktor yang Terlibat  

No Term Synonym Description 

1 Co Ta Admin Pihak yang berhak mengelola keseluruhan 

Kegitan di dalam sistem 

2 Dosen Anggota Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melihat dan mereview proposal 

3 Mahasiswa User Pihak yang berhak menggunakan sistem 

untuk melihat dan mengupload file 

Tabel diatas adalah tabel daftar aktor-aktor yang terlibat di dalam SIPRUS. Aktor-

aktor yang terlibat antara lain admin dan anggota. 

4.3.3 Deskripsi Use Case 

Berikut adalah Tabel deskripsi use case admin yang dapat dilihat pada Tabel 

4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3. Deskripsi Use Case CoTa 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan admin melakukan login. 

2 Pengelolaan Data 
Use case menggambarkan admin mengelola Master data 

dan Tipe Anggota  

3 Apps Konsentrasi Use case menggambarkan admin melakukan set bidang 

4 
Pengelolaan 

proposal 

Use case menggambarkan admin melihat data proposal 

yang sudah di upload 

Berikut adalah tabel deskripsi use case anggota yang dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

di bawah ini. 
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Tabel 4.4. Deskripsi Use Case Dosen 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan anggota melakukan login. 

2 
Pengelolaan 

Proposal 

Use case menggambarkan dosen mereview proposal 

mahasiswa yang di upload 

Berikut adalah tabel deskripsi use case pimpinan yang dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

di bawah ini. 

Tabel 4.5. Deskripsi Use Case Mahasiswa 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Use case menggambarkan pimpinan melakukan login. 

2 Archive 
Use case menggambarkan mahasiswa melihat proposal 

yang sudah pernah di upload 

3 Proposal 
Use case menggambarkan mahasiswa dapat 

mengupload dan melihat hasil proposal tugas akhir 

4 Current 
Use Case menggambarkan mahasiswa dapat melihat 

proposal yang telah di terima dari mahasiswa lain 

4.3.4 Skenario Use Case 

Skenario use case akan menggambarkan alur atau proses yang terjadi di dalam 

sistem yang akan dibuat. 

1. Skenario Use Case Login 

Berikut ini merupakan skenario use case login admin yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Skenario Use Case Login 

Use case : Login 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan setiap pengguna 

wajib melakukan login untuk mengakses sistem. 

Aktor : Co Ta, Dosen Mahasiswa 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan halaman utama sistem. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User menjalankan sistem.  

 Sistem menampilkan form login. 

User mengisi form login atau 

memasukkan username dan password. 

 

 Sistem melakukan verifikasi login. 

 Sistem menampilkan halaman utama. 
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Tabel 4.6. Skenario Use Case Login (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User menjalankan sistem  

 Sistem menampilkan halaman atau 

form login. 

User mengisi form login atau 

memasukkan username dan password. 

 

 Sistem menampilkan pesan login gagal 

dan username atau password salah. 

2. Skenario Use Case Input Data Mahasiswa 

Berikut ini merupakan skenario use case Input Data Mahasiswa oleh Co Ta 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Skenario Use Case Input Data Mahasiswa 

Use case : Input Data Mahasiswa 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan admin melakukan 

kelola data 

Aktor : Co Ta 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman starter page create 

mahasiswa 

Kondisi Akhir : Data Item Status yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

data mahasiswa 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

pengelolaan data mahasiswa 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data mahasiswa 

 

 Data item status yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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Tabel 4.7. Skenario Use Case Input Data Mahasiswa (Lanjutan) 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Pengelolaan data mahasiswa 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

data mahasiswa 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data item status 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 

3. Skenario Use Case Input Data  Dosen 

Berikut ini merupakan skenario use case Input Data  Dosen oleh CoTa yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Skenario Use Case Input Data  Dosen 

Use case : Input Data  Dosen 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Co Ta melakukan 

kelola data 

Aktor : Co Ta 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pengelolaan data 

dosen 

Kondisi Akhir : Data tipe anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

pengelolaan data dosen 

 

 Sistem menampilkan halaman 

pengelolaan data dosen 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data tipe anggota 

 

 Data tipe anggota yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 
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Tabel 4.8. Skenario Use Case Input Data  Dosen (Lanjutan) 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

pengelolaan data dosen 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

data dosen 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data tipe anggota 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 

4. Skenario Use Case Input Data Konsentrasi 

Berikut ini merupakan skenario use case Input Data Konsentrasi oleh Co Ta 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Skenario Use Case Input Data Konsentrasi 

Use case : Input Data Konsentrasi 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Co Ta melakukan 

kelola data konsentrasi 

Aktor : Co Ta 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu kelola data 

konsentrasi  

Kondisi Akhir : Data Jurusan yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

data Konsentrasi 

 

 Sistem menampilkan halaman data 

konsentrasi 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data konsentrasi 
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Tabel 4.9. Skenario Use Case Input Data Konsentrasi (Lanjutan) 

 Data konsentrasi yang telah di input 

atau dikelola disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

data konsentrasi 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

konsentrasi 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data konsentrasi 

 

 Menampilkan pesan form belom terisi 

dengan benar 

 Data tidak tersimpan ke database. 

5. Skenario Use Case Set Bidang 

Berikut ini merupakan skenario use case buku oleh admin yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Skenario Use Case Set Bidang 

Use case : Set Bidang 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Co Ta melakukan 

kelola data bidang 

Aktor : Co Ta 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman set bidang 

Kondisi Akhir : Data bidang yang dikelola disimpan ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Co Ta 

melakukan login dan masuk ke menu 

set bidang 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

set bidang 
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Tabel 4.10. Skenario Use Case Set Bidang (Lanjutan) 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data bidang 

 

 Data yang telah di input disimpan 

kedalam database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

bidang 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

set bidang 

Admin melakukan input, edit dan 

delete data bidang 

 

 Menampilkan pesan form belum terisi 

dengan benar. 

 Data tidak tersimpan ke database. 

6. Skenario Use Case Approve Proposal 

Berikut ini merupakan skenario use case Approve Proposal oleh Dosen yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Skenario Use Case Approve Proposal 

Use case : Approve Proposal 

Deskripsi 

 

: Use case ini menggambarkan Dosen melakukan 

kelola proposal diterima 

Aktor : Dosen 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman pengelolaan proposal 

Kondisi Akhir : Data Anggota yang telah dikelola disimpan ke 

database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Dosen 

melakukan login dan masuk ke menu 

Pengelolan Proposal 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

proposal inreview 



39 

 

Tabel 4.11. Skenario Use Case Approve Proposal (Lanjutan) 

Admin melakukan review  

 Penilaian proposal dan disimpan 

kedalam database. 

7. Skenario Use Case Reject Proposal 

 Berikut ini merupakan skenario use case peminjaman oleh Admin yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Reject Proposal 

Use case : Reject Proposal 

Deskripsi : Use case ini untuk mengelola reject proposal 

Aktor : Dosen 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman proposal reject 

Kondisi Akhir : Data yang telah di reject disimpan ke database 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Dosen 

melakukan login dan masuk ke menu 

Proposal reject 

 

Tabel 4.12 Skenario Use Case Reject Proposal 

 Sistem menampilkan halaman menu 

Proposal reject 

User melihat reject terhadap proposal 

yang masuk 

 

 Data proposal reject disimpan kedalam 

database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Admin 

melakukan login dan masuk ke menu 

Proposal reject 

 

 Sistem menampilkan halaman Proposal 

reject 

User melihat hasil reject   

 Sistem menampilkan Halaman 

peminjaman dengan notifikasi error 

 Data tidak tersimpan ke database. 

8. Skenario Use Case Pengajuan Proposal 

Berikut ini merupakan skenario use case Pengajuan Proposal oleh Mahasiswa 

yang dapat dilihat pada Tabel 4.13. 
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Tabel 4.13. Skenario Use Case Pengajuan Proposal 

Use case : Pengajuan Proposal 

Deskripsi : Use case ini untuk mengelola pengajuan proposal 

Aktor : Mahasiswa 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman menu New 

Submission 

Kondisi Akhir : Data Pengembalian yang telah dikelola disimpan 

ke database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Anggota 

melakukan login dan masuk ke menu 

proposal 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

New submission 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

User melakukan penginputan judul, 

pemilihan konsentrasi, dan upload file 

 

 Data Proposal yang telah di input atau 

dikelola disimpan kedalam database. 

Skenario Gagal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

Use case ini dimulai ketika Mahasiswa 

melakukan login dan masuk ke menu 

proposal 

 

 Sistem menampilkan halaman menu 

New submission 

User melakukan penginputan judul, 

pemilihan konsentrasi, dan upload file 

 

 Data tidak tersimpan ke database. 

4.3.5 Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan urutan kegiatan didalam sistem. Berikut merupakan gambaran 

dari activity diagram pada sistem informasi tugas akhir. 
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1. Activity Login 

Pada activity login proses dimana user memasukkan username dan 

password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem. Terlihat pada 

Gambar 4.4 

Gambar 4.4 Activity Login 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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2. Activity Input Data Mahasiswa 

Pada activity Input Data Mahasiswa kemudian koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

mengisi data mahasiswa. Terlihat pada Gambar 4.5 

Gambar 4.5 Activity Input Data Mahasiswa 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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3. Activity Input Data Dosen 

Pada activity Input Data Dosen dimana koordinator memasukkan username 

dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu mengisi 

data dosen. Terlihat pada Gambar 4.6 

Gambar 4.6 Activity Input Data Dosen 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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4. Activity Input Data Co Ta (Coordinator Tugas Akhir) 

Pada activity Input Data Co Ta (Coordinator Tugas Akhir) dimana 

koordinator memasukkan username dan password untuk dapat melakukan 

proses kedalam sistem lalu menambah data co ta. Terlihat pada Gambar 4.7 

Gambar 4.7 Activity Input Data Co Ta 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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5. Activity Input Data Konsentrasi 

Pada activity Input Data Konsentrasi dimana koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

menambahkan bidang konsentrasi keilmuan dosen review. Terlihat pada 

Gambar 4.8 

Gambar 4.8 Activity Input Data Konsentrasi 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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6. Activity Set Bidang Dosen 

Pada activity Set Bidang Dosen proses dimana koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

pilih bidang yang sesuai konsentrasi keahlian buat dosen review. Terlihat 

pada Gambar 4.9 

Gambar 4.9 Activity Set Bidang 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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7. Activity Approve Proposal 

Pada activity Approve Proposal dimana dosen memasukkan username dan 

password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu melihat 

proposal yang di upload oleh mahasiswa. Terlihat pada Gambar 4.10 

Gambar 4.10 Activity Approve Proposal 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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8. Activity Upload Proposal 

Pada activity Upload Proposal dimana masiswa memasukkan username dan 

password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu mengupload 

file proposal tugas akhir. Terlihat pada Gambar 4.11 

Gambar 4.11 Activity Upload Proposal 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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4.3.6 Sequence Diagram 

Sequence Diagram mendokumentasikan komunikasi atau interaksi antar 

kelas- kelas. Diagram ini menunjukkan sejumlah objek dan pesan yang diletakkan 

diantara objek-objek didalam use case. Perlu diingat bahwa di dalam diagram ini, 

kelas-kelas dan aktor-aktor diletakkan dibagian atas diagram dengan urutan dari kiri 

ke kanan dengan garis lifeline yang diletakkan secara vertikal terhadap kelas dan 

aktor. Berikut adalah Sequence diagram pada sistem informasi tugas akhir. 

1. Sequence Login 

Pada sequence login dimana setiap user memasukkan username dan 

password untuk dapat masuk kedalam sistem dan melakukan proses sesuai 

dengan prosedur. Terlihat pada Gambar 4.12 

Gambar 4.12 Sequence Login 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

2. Sequence Input Data Mahasiswa 

Pada sequence Input Data Mahasiswa dimana koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

mengisi data mahasiswa. Terlihat pada Gambar 4.13 

Loginsd 

Menu UtamaData UserCek UserLayar login

user : Pemohon

1: User ID, Password()

2: User ID, Password()

3: User ID, Password()

4: Validasi()

5: Membuka Halaman Utama()
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Gambar 4.13 Sequence Input Data Mahasiswa 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

3. Sequence Input Data Dosen 

Pada sequence Input Data Dosen dimana koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

mengisi data dosen. Terlihat pada Gambar 4.14 

Gambar 4.14 Sequence Input Data Dosen 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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4. Sequence Input Data Konsentrasi 

Pada sequence Input Data Konsentrasi dimana koordinator memasukkan 

username dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

meninput data konsentrasi. Terlihat pada Gambar 4.15 

Gambar 4.15 Sequence Input Data Konsentrasi 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

5. Sequence Set Bidang 

Pada sequence Set Bidang dimana koordinator memasukkan username dan 

password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu memasukkan 

bidang dosen reviewer. Terlihat pada Gambar 4.16 

Gambar 4.16 Sequence Set Bidang 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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6. Sequence Appoval Proposal 

Pada sequence Approval proposal dimana dosen memasukkan username 

dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem meriview 

proposal yang masuk. Terlihat pada Gambar 4.17 

Gambar 4.17 Sequence Approval proposal 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

7. Sequence Upload Proposal 

Pada sequence upload proposal dimana mahasiswa memasukkan username 

dan password untuk dapat melakukan proses kedalam sistem lalu 

mengupload file proposal. Terlihat pada Gambar 4.18 

Gambar 4.18 Sequence Upload Proposal 

(Sumber: Data Primer, 2018) 
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8. Sequence Logout 

Pada sequence logout dimana user memasukkan username dan password 

untuk dapat keluar dari sistem. Terlihat pada Gambar 4.19 

Gambar 4.19 Sequence Logout 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

4.3.7 Class Diagram  

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi yang setiap interaksi memeliki 

nama antara lain: Generalization, Class, Dependency, dan Association 

Berikut adalah class diagram pada sistem informasi tugas akhir. Terlihat pada 

Gambar 4.20 

 

 

 

 

logoutsd 

Halaman pilihan MenuBeranda

Admin : Actor1

1: melihat beranda()

2: menampilkan Menu Menu()

3: Tampilan Halaman Sistem()

logout dari sistem

4: Lihat Tampilan()
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Gambar 4.20 Class Diagram 

(Sumber: Data Primer, 2018) 

Berikut keterangan dari Gambar 4.19 class diagram sistem usulan yang 

dapat dilihat pada Tabel 4.14. di bawah ini: 

Tabel 4.14. Keterangan Class Diagram Sistem Usulan 

No Informasi Keterangan 

1 Nama database sistemta 

2 Nama tabel atau file Bidanng 

Co_ta 

Dosen 

Konsentrasi 

Mahasiswa 

Migration 

Proposal 

Review 

user 



55 

 

4.4 Perancangan Database 

Database merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi dan 

pengembangan. Database (Perancangan basis data) yaitu perancangan yang terdiri 

atas pembuatan tabel yang didalamnya terdiri dari field data dan field kunci yang 

berdasarkan permasalahan awal. 

Perancangan database sistem usulan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini: 

1. Nama Database : sistemta 

Nama Field  : bidang 

Field Kunci  : - 

Tabel 4.15. Tabel Bidang 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

konsentrasi int 11 not null kode (primary key) 

dosen varchar 30 not null kode (primary key) 

2. Nama Database : sistemta 

Nama Field  : co_ta   

Field Kunci  : nip 

Tabel 4.16. Tabel co_ta 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

nip varchar 30 not null kode (primary key) 

nama varchar 50 not null  

photo varchar 255 not null  

3. Nama Database : sistemta 

Nama Field  : dosen 

Field Kunci  : nip 

Tabel 4.17. Tabel dosen 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

nip varchar 30 not null kode (primary key) 

nama varchar 50 not null  

photo vaerchar 255 not null  



56 

 

4. Nama Database : sistemta 

Nama Field  : konsentrasi 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.18. Tabel konsentrasi 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id int 11 not null 
kode (primary 

key) 

nama varchar 50 not null  

5. Nama Database : sistemta  

Nama Field  : mahasiswa 

Field Kunci  : nim 

Tabel 4.19. Tabel mahasiswa 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

nim vrachar 11 not null 
kode (primary 

key) 

nama varchar 50 not null  

No_hp Varchar 15 not null  

email Varchar 255 not null  

photo varchar 255   

6. Nama Database : sistemta   

Nama Field  : migrasion 

Field Kunci  : version 

Tabel 4.20. Tabel migration 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

Version  varchar 180 not null kode (primary key) 

Applay_time int 11 not null  

7. Nama Database : sistemta  

Nama Field  : proposal 

Field Kunci  : id 
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Tabel 4.21. Table proposal 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id int 11 not null 
kode (primary 

key) 

Judul varchar 255 not null  

File Varchar 255 not null  

tanggal date - not null  

konsentrasi int 11 not null  

Mahasiswa varchar 11 not null  

status enum - not null  

8. Nama Database : sistemta   

Nama Field  : review 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.22. Tabel review 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id int 11 not null kode (primary key) 

Bab1 varchar 255 not null  

Bab2 varchar 255 not null  

Bab3 varchar 255 not null  

Bab4 varchar 255 not null  

status enum - not null  

keterangan text  not null  

Author varchar 30 not null  

proposal int 11 not null  

9. Nama Database : sistemta  

Nama Field  :user 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.23. Table user 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

id int 11 not null 
kode (primary 

key) 

Username varchar 255 not null  



58 

 

Tabel 4.23. user (Lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Panjang Default Keterangan 

Auth_key Varchar 255 not null  

Password_hash varchar 255 not null  

Password_reset_token varchar 255 not null  

level enum  not null  

email varchar 255 not null  

status smallint 6 not null  

Created_at int 11 not null  

Updated_at int 11 not null  

Auth_key Varchar 255 not null  

Password_hash varchar 255 not null  

Password_reset_token varchar 255 not null  

level enum  not null  

email varchar 255 not null  

status smallint 6 not null  

Created_at int 11 not null  

Updated_at int 11 not null  

4.5 Rancangan Interface  

Berikut adalah perancangan prototype Sistem Informasi tugas akhir. 

1. Halaman Login 

Berikut tampilan prototype dari halaman login pada sistem yang bisa dilihat 

pada Gambar 4.21. di bawah 
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 SISTEM INFORMASI 
TUGAS AKHIR    Informasi Hasil Tahapan

Login Daftar

Lupa Password ?

NIM

Login

Login

Password

 
Gambar 4.21 Form Input login 

2. Perancangan Antar Muka (interface) 

   

           
                                 

 SISTEM INFORMASI 
TUGAS AKHIR    Informasi Hasil Tahapan

Login Daftar

Tahapan Pengajuan 

Proposal Semester Genap 2017

Pengumuman Kriteria Judul Yang Diterima Pada Periode 10 
Februari 2018

Jadwal Pendaftran Tugas Akhir Semester Genap 2018

    Referensi Dosen Pembimbing

    Kalender Akademik

     Statistik Tugas Akhir

 
Gambar 4.22 Rancangan Menu Home User 
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3. Home Menu Wellcome User  

   

           
                                 

 SISTEM INFORMASI 
TUGAS AKHIR    Informasi Hasil Tahapan

Login Daftar

User

Welcome User

Edit Biodata

Keluar

 
Gambar 4.23 Menu Wellcome User 

 


