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 BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1       Analisa dan Rancangan Pembuatan Sistem 

 Adapun jangkauan hasil dari penelitian ini berfokus pada beberapa hal 

yaitu: 

 

1. Membangun suatu sistem  untuk mempermudah pegawai pada Dinas 

Perhubungan dalam membuat Perizinan Angkutan Laut dan Sungai. 

2. Untuk mewujudkan upaya Dinas Perhubungan dalam mengedepankan 

pelayanan pembuatan perizinan. 

3. Merancang dan membangun sistem perizinan angkutan laut dan sungai 

yang userfriendly yang bisa digunakan oleh pegawai lainnya jika 

Administrator utama tidak hadir di kantor. 

4. Untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah kepada pihak 

penyedia angkutan laut dan sungai dalam hal pembuatan perizinan 

angkutan laut yang dimilikinya. 

4.2      Analisa dan Perancangan  

4.2.1 Analisa Sistem 

Analisa sistem didefenisikan sebagai penguraian suatu sistem informasi 

yang utuh kedalam komponen-komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasi, 

mengetahui dan memahami serta melakukan proses evaluasi yang baik atas 

permasalahan yang terjadi. Kegiatan analisa sistem dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran secara jelas tetang bentuk permasalahan yang ada pada intansi tersebut. 

Sehingga mengurangi kesalah-pahaman antara sistem analis dengan user. Setelah 

gambaran sistem didapatkan maka akan diuraikan bagaimana perencanaan sistem 

usulan yang diharapkan memenuhi kebutuhan para pengguna sistem. 
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1. Analisa PIECES 

Untuk mengidentifikasi masalah, harus dilakukan analisis terhadap 

kinerja, informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan. Panduan 

ini dikenal dengan allisa (performance, information, economy, control, eficiency, 

dan service) PIECES. Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa masalah 

utama. Hal ini penting karena biasanya yang muncul di permukaan bukan masalah 

utama, tetapi hanya gejala dari masalah utama saja. 

a.  Analisis Kinerja (Performance) 

Adalah kemampuan menyelesaikan tugas dengan cepat sehingga waktu 

dapat dipersingkat. Kinerja diukur dengan berapa jumlah laporan yang 

dapat dihasilkan dan waktu ketepatan dari suatu sistem tersebut. Sistem 

yang diajukan ini akan mempercepat kinerja dan waktu untuk disesuaikan 

menurut kebutuhan pada instansi. 

b.  Analisis Informasi 

Laporan-laporan yang sudah selesai diproses digunakan untuk 

menghasilkan output laporan (informasi) yang dibutuhkan oleh instansi 

untuk disahkan. Laporan atau informasi ini adalah hal yang sangat penting 

karena dengan laporan atau informasi, pihak instansi akan mengambil 

keputusan untuk layak disahkan atau tidak. 

c. Analisis ekonomi 

Adalah penilaian sistem atas pengurangan dan keuntungan yang akan 

didapatkan dari sistem yang dikembangkan. Sistem ini akan memberikan 

penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan instansi. 

Penghematan didapat melalui pengurangan bahan baku dan perawatan. 

Sementara keuntungan didapat dari peningkatan nilai informasi dan 

keputusan yang dihasilkan. 
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d. Analisis keamanan 

Sistem keamanan yang digunakan harus dapat mengamankan data dari 

kerusakan, misalnya backup data. Selain itu sistem keamanan juga harus 

dapat mengamankan data dari akses yang tidak diizinkan, biasanya dengan 

memberi username dan pssword pada sistem ini. 

e. Analisis efisiensi 

Berhubungan dengan sumber daya yang ada guna meminimalkan 

pemborosan. Efisiensi dari sistem yang diajukan ini adalah pemakaian 

secara maksimal atas sumber daya yang tersedia meliputi manusia, 

informasi, waktu, uang, peralatan, ruang dan keterlambatan pengolahan 

data. 

f. Analisis layanan 

Dengan diajukan sistem ini peningkatan layanan akan lebih baik dan  akan 

memberikan: 

1) Akurasi dalam pengolahan data menjadi lebih cepat. 

2) Sistem mudah dipakai. 

3) Meminimalisir kesalahan penginputan. 

4) Mempercepat aktifitas yang berakibat dokumen cepat selesai. 

2. Hasil analisis kelemahan sistem lama. 

a. Definisi masalah utama. 

            Sistem yang bersifat manual, yaitu dengan pencatatan langsung 

secara fungsinya akan berjalan begitu lama, di mana sistem manual masih 

mengandalkan pada pelaksana pencatatan yang lebih mengutamakan 

ketelitian dan pengamatan yang tepat. Atau dapat dikatakan pula sistem 

pencatatan manual ini lebih mengedepankan suatu subjek manusia sebagai 

utama dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, apabila manusia 

sebagai pelaksana mengalami kesalahan dalam satu titik saja maka akan 

berakibat buruk dan menimbulkan ketidak efektifan dalam pelaksanaan 

kerja. 

           Beberapa kesalahan dalam pemrosesan manual akan menuntut para 

pelaku dan pelaksana untuk mengecek ulang dengan teliti bahkan mereka 
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harus mengecek ulang hasil pekerjaan mereka. Hal ini dapat 

mengakibatkan pemunduran waktu dalam hal pengesahan dokumen dan 

dengan adanya masalah itu maka para pegawai akan menurun kinerjanya. 

           Melihat masalah di atas tentunya diperlukan suatu solusi yang tepat 

yang dapat membantu bagi para pegawai instansi khususnya agar lebih 

efektif dan efisien dalam hal ini kami memberikan gambaran dengan 

adanya sustu sistem teknologi yang berbasis komputer yang dapat 

memberikan solusi dalam memperkecil masalah yang terjadi. Diharapkan 

dengan teknologi berbaasis komputer ini pegawai instansi lebih terbantu 

lagi, dimana ia hanya tinggal menjadi administrator yang bertugas meng-

inputkan data dan komputer yang memproses dan mengeluarkan hasilnya, 

sehingga proses pelaksanaan dapat mengurangi proses yang selama ini 

cukup lama, terlihat pada Tabel 4.1. 

  Tabel 4.1 Analisa PIECES 

Jenis Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem yang Diajukan 

Performa Sistem yang masih manual 

berpotensi menimbulkan 

kesalahan dalam 

pemrosesan data. Selain 

itu, pemrosesan data akan 

memakan banyak waktu. 

sistem berbasis Web, yaitu 

menggunakan perangkat 

lunak untuk proses 

penginputan dokumen 

secara otomatis. 

Informasi Sistem penginputan manual 

menyebabkan proses 

penginputan data informasi 

berlangsung lama. 

Teknologi berbasis Web 

akan memprosesnya 

dengan waktu yang cepat. 

Ekonomi Dalam jangka panjang 

biaya yang dibutuhkan 

akan cukup besar karena 

harus mengeluarkan biaya 

untuk pembukuan arsip dan 

penyimpanan arsip 

dokumen. 

Dalam jangka pendek, 

biaya yang dibutuhkan 

akan cukup besar, tetapi 

untuk jangka panjang lebih 

sedikit karena hanya 

mengeluarkan biaya  

hosting. 
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             Tabel 4.1 Analisis (Lanjutan) 

Jenis Analisis Kelemahan Sistem Lama Sistem yang Diajukan 

Kontrol Sistem penginputan manual 

akan sulit melakukan kontrol 

karena pemrosesan data 

dilakukan oleh manusia 

sehingga kemungkinan 

terjadinya kesalahan sangat 

besar. 

Sistem berbasis Web 

akan memudahkan 

kontrol sehingga 

kemungkinan 

terjadinya kesalahan 

dapat diperkecil. 

Efisiensi Sistem penginputan secara 

manual kurang efisien karena 

perlu melakukan dokumentasi 

secara manual juga. 

Sistem berbasis Web 

lebih efisien karena 

dokumentasi akan 

dilakukan secara 

otomatis. 

4.2.2 Analisa Sistem yang Berjalan 

Berikut ini adalah uraian secara umum sistem yang sedang berjalan pada 

proses pendokumentasian data perizinan angkutan pada Dinas Perhubungan 

Indargiri Hilir: 

1. Pemohon memberikan tanggung jawab pada bidang perhubungan laut dan 

sungai dalam pengelolaan perizinan kapal. 

2. Pemohon melengkapi syarat-syarat yaitu seperti biodata pemilik kapal dan 

surat keterangan kepemilikan kapal atau nota pembelian speed boat. 

3. Apabila syarat yang diajukan telah lengkap, kemudian Administrator 

mencatat kelengkapan pada form perizinan dengan menggunakan buku 

arsip. 

4. Administrator melakukan pencatatan kembali jika data sudah lengkap dan 

sesuai dengan ketentuan, maka data dapat di input kan kembali kedalam 

Microsoft Excel, hal ini dilakukan untuk proses merekap data perizinan 

angkutan sebagai laporan perbulan kepada pimpinan bidang. 

5. Administrator mencatat data semua perizinan yakni, izin pas kecil, 

sertifikat keselamatan dan keterangan kecakapan kembali untuk 

menerbitkan perizinan. 
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Analisa sistem yang sedang berjalan saat ini, dapat dilihat dalam bentuk 

diagram Usecase seperti Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Usecase Sistem Berjalan 

4.2.3 Evaluasi Sistem Lama 

Setelah diuraikan mengenai aliran sistem yang sedang berjalan pada 

proses pendokumentasian perizinan angkutan laut dan sungai Dinas Perhubungan, 

Indargiri Hilir, dan setelah melakukan wawancara kepada kepala seksi yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan penggunaan sistem lama, maka 

didapatkan beberapa kelemahan pada sistem yang sedang berjalan tersebut, yaitu: 

1. Adanya proses rekap data perizinan angkutan, yaitu mencatat di buku 

pengajuan pemohon perizinan angkutan baik izin kapal, surat kecakapan 

maupun sertifikat keselamatan untuk dicatat kembali ke buku arsip, 

apabila data tersebut sudah lengkap maka diinputkan lagi ke dalam 

Microsoft Excel, untuk di print dan dapat direkap sebagai laporan bulanan 

atau tahunan yang akan dilaporkan kepada pimpinan dalam kurun waktu 

yang diinginkan. 

2. Apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan, maka pegawai 

harus menggantinya dengan lembaran baru. 

3. Administrator harus menulis setiap detail kedalam buku arsip, dan 

kemudian akan di inputkan kembali pada Microsoft Excel berulang kali, 

hal ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak efisien bagi 

Administrator. 
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4. Administrator menyalin data ke dalam format perizinan, 

5. Data yang sudah habis masa berlakunya harus tetap disimpan, sebagai 

arsip apabila terjadi kekeliruan data sewaktu-waktu, sehingga dibutuhkan 

tempat penyimpanan khusus. Deskripsi sistem yang berjalan, dapat dilihat 

dalam bentuk diagram Flowchart seperti Gambar 4.2.  

 

 

Gambar 4.2 Flowchart Sistem Usulan 

4.2.4 Rencana Sistem yang Diusulkan 

Perancangan sistem usulan akan memberikan penjelasan dan gambaran 

secara utuh mengenai bentuk dan rancangan kerja dari sistem tersebut dalam 

memenuhi kebutuhan operasional instansi. Deskripsi sistem yang diusulkan, dapat 

dilihat dalam bentuk diagram Use Case seperti Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Usecase Sistem Usulan 

Sistem usulan ini menggunakan database sebagai tempat penyimpanan 

data perizinan angkutan. Administrator dan pimpinan bidang dapat melakukan 

login ke sistem dengan memasukkan username dan password, kemudian 

Administrator diberikan hak akses untuk penginputan data perizinan angkutan, 

ubah data perizinan, cari data perizinan, hapus data perizinan, cetak laporan 

perizinan dan input data user. Sedangkan untuk pimpinan bidang hanya diberi hak 

akses untuk melihat laporan perizinan. Setelah laporan disetujui oleh pimpinan 

bidang, laporan dapat diberikan kepada pimpinan instansi perhari, perbulan dan 

pertahun. 

Dalam sistem yang diusulkan ini terdapat beberapa kelebihan, diantaranya 

yaitu: 

1. Administrator tidak perlu lagi mencatat secara manual data perizinan 

angkutan buku arsip. 

2. Administrator tidak perlu komunikasi lagi menyerahkan laporan ke 

pimpinan bidang untuk diperiksa, melainkan laporan perizinan dapat 

dilihat langsung oleh pimpinan bidang pada sistem. 

3. Administrator tidak perlu lagi menulis setiap detail dari permohonan 

perizinan angkutan ke dalam Microsoft Excel berulang-ulang kali untuk 

pelaporan. 
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4. Tidak ada tumpukan laporan perizinan yang sudah habis masa berlakunya 

maupun yang masih berlaku, kerena sudah menggunakan sistem 

penyimpanan data tepusat yaitu database. 

5. Tidak terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan kepada pimpinan, 

karena sewaktu-waktu data dapat dicetak langsung. 

  Berdasarkan analisa tersebut maka dapat dilakukan rancangan sistem 

informasi perizinan angkutan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hilir, 

menggunakan pendekatan berorientasi objek yaitu dengan menggunakan diagram 

UML. Adapun diagram UML yang digunakan sebagai berikut: 

1. Usecase diagram 

2. Class diagram 

3. Sequence diagram 

4. Activity diagram 

        Aktor yang terlibat didalam sistem perizinan angkutan pada Dinas 

Perhubungan Indragiri Hilir adalah satu orang karyawan yang bertugas sebagai 

administrator untuk meng-input-kan data perizinan Pas Kecil Kapal, Sertifikat 

Keselamatan Kapal dan Surat Keterangan Kecakapan untuk Nakhoda. 

4.2.5 Usecase Diagram 

Usecase Diagram terdiri dari actor, usecase dan serta hubungannya. 

Usecase diagram adalah sesuatu yang penting untuk memvisualisasikan, 

menspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. Usecase 

Diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan 

oleh user atau pengguna sistem yang sedang berjalan. Berikut merupakan 

penggambaran sistem dalam bentuk usecase terlihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Usecase Diagram Sistem Informasi Perizinan Angkutan 

1. Deskripsi Usecase 

Berikut ini merupakan deskripsi dari masing-masing usecase yang berada 

pada sistem informasi perizinan angkutan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hilir, 

yaitu terlihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Daftar Usecase 

No. Id Usecase Deskripsi 

1. UC-01 Login 
Usecase ini menggambarkan User atau 

pengguna melakukan login ke dalam sistem. 

2. UC-02 
Kelola data 

perizinan 

Usecase ini menggambarkan Administrator 

menginputkan dan memperpanjang data 

perizinan angkutan. 

3. UC-03 
Kelola laporan 

data perizinan 

Usecase ini menggambarkan Administrator 

mencetak laporan data perizinan angkutan. 

4. UC-04 

Kelola data 

perpanjang 

perizinan. 

Usecase ini menggambarkan Administrator 

menginputkan data perizinan yang akan di 

perpanjang sebagai arsip. 

5. UC-05 
Lihat Laporan 

per periode 

Usecase ini menggambarkan pempinan bidang 

dapat melihat dan menverifikasi laporan yang 

akan di ajukan kepada pimpinan instansi. 
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a. Skenario Usecase 

Skenario usecase menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada 

pada sistem. Berikut ditampilkan skenario usecase dari setiap usecase yang telah 

ada. 

1) Skenario Usecase Login (UC-01) 

 Usecase login akan terlihat pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Skenario Usecase Login 
Usecase : Login. 

Deskripsi 

 

: Usecase ini menangani verifikasi akun yang berguna untuk 

pembagian hak akses masing-masing aktor dalam 

mengolah data pada sistem. 

Aktor : Administrator. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan form login. 

Kondisi Akhir : Menampilkan menu utama bagi masing-masing hak akses. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika 

Administrator dan pimpinan 

melakukan login. 

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login dan 

menjalankan proses redirect. 

 3. Sistem menampilkan halaman menu 

utama. 

Skenario Gagal Login 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika 

Administrator login.  

 

 2. Sistem melakukan verifikasi login dan 

menjalankan proses redirect. 

 3. Sistem menampilkan pesan login tidak 

valid. 

2) Skenario Usecase Kelola Data Perizinan (UC-02) 

Usecase kelola data perizinan terlihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Skenario Usecase Kelola Data Perizinan 
Usecase : Kelola data perizinan. 

Deskripsi : Usecase ini untuk menangani data perizinan angkutan 

yang di-input. 

Aktor : Administrator. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman yang berisi form input data 

perizinan angkutan. 

Kondisi Akhir : Data perizinan angkutan yang telah di-input, tersimpan 

pada database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 
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  Tabel 4.4 Usecase Kelola Data Perizinan (Lanjutan) 
 

  

Skenario Normal 

  

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika actor 

membuka menu input data perizinan 

angkutan. 

 

 2. Sistem menampilkan form input data 

perizinan angkutan. 

3. Actor  melakukan input data sesuai 

dengan informasi yang ada. 

 

 4. Sistem memeriksa form. 

 5. Data perizinan angkutan masuk ke 

database. 

 6. Sistem menampilkan pesan input  data 

perizinan angkutan sukses dilakukan. 

Skenario Gagal Input Data Perizinan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka menu input data perizinan 

angkutan. 

 

 2. Sistem menampilkan form input data 

perizinan angkutan. 

3. Actor  melakukan input data sesuai 

dengan data yang ada. 

 

 4. Sistem memeriksa form. 

 5. Data perizinan angkutan gagal masuk 

ke database. 

 6. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

 

3) Skenario Usecase Kelola Laporan Data Perizinan (UC-03) 

Usecase kelola laporan data perizinan angkutan terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Usecase Kelola Laporan Data Perizinan 
Usecase : Kelola laporan data perizinan. 

Deskripsi : Usecase ini mengelola laporan data perizinan angkutan 

berdasarkan data yang telah yang didapat dari pemohon. 

Aktor : Administrator. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman yang berisi cetak laporan 

data perizinan angkutan. 

Kondisi Akhir : Laporan data perizinan angkutan. 
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  Tabel 4.5 Usecase Kelola Laporan Data Perizinan (Lanjutan) 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika 

Administrator memilih menu cetak. 

Laporan. 

 

 2. Sistem akan menampilkan pilihan cetak 

laporan. 

3. Administrator memilih berdasarkan 

data laporan yang akan dicetak. 

 

 4. Sistem akan menampilkan laporan. 

5. Administrator memilih cetak 

laporan. 

 

 6. Sistem mencetak laporan. 

Skenario Gagal Kelola Laporan Data Perizinan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika 

Administrator memilih menu cetak 

laporan. 

 

 2. Sistem akan menampilkan pilihan cetak 

laporan. 

4) Skenario Usecase Kelola Data Perpanjang Perizinan (UC-04) 

Usecase kelola data perpanjang perizinan terlihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Skenario Usecase Kelola Data Perpanjang Perizinan 
Usecase : Kelola data perpanjang perizinan. 

Deskripsi : Usecase ini untuk menangani data perpanjang perizinan 

yang akan di_input. 

Aktor : Administrator. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan halaman yang berisi form input data 

perpanjang perizinan angkutan.  

Kondisi Akhir : Data perizinan angkutan yang telah di-input, tersimpan 

pada database. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Usecase ini dimulai ketika Actor.  

2. membuka menu input data perpanjang  

perizinan angkutan. 

 

 3. Sistem menampilkan form input data 

perpanjang perizinan. 

4. Actor  melakukan input data sesuai 

dengan informasi yang ada. 

 

 5. Sistem memeriksa form. 

 6. Data perpanjangan perizinan angkutan 

masuk ke database. 

 

 

7. Sistem menampilkan pesan input  data 

perpanjang perizinan angkutan sukses 

dilakukan.  
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Tabel 4.6 Usecase Kelola Perpanjang (Lanjutan) 

 

Skenario Gagal Input Data Perizinan 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

8. Usecase ini dimulai ketika actor 

membuka menu input data perpanjang 

perizinan angkutan. 

 

 9. Sistem menampilkan form input data 

perpanjang perizinan angkutan. 

10. Actor  melakukan input data sesuai 

dengan informasi yang ada. 

 

 11. Sistem memeriksa form. 

 12. Data perizinan angkutan gagal masuk 

ke database. 

 13. Menampilkan pesan form belum terisi 

secara lengkap. 

5) Skenario Usecase Lihat Laporan Per Periode (UC-05) 

Usecase lihat laporan per periode terlihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Skenario Usecase lihat laporan Perhari, Perbulan dan Pertahun 
Usecase : Lihat laporan perhari, perbulan dan pertahun. 

Deskripsi : Usecase ini untuk menangani tampilan laporan data 

perizinan perhari,perbulan pertahun yang telah di-input 

oleh Administrator sebelumnya. 

Aktor : Administrator. 

Kondisi Awal : Sistem menampilkan laporan data perizinan per periode. 

Kondisi Akhir : Laporan data perizinan perhari,perbulan dan pertahun 

terlihat. 

Skenario Normal 

Aksi Aktor Reaksi Sistem 

1. Use case ini dimulai ketika actor 

membuka menu Laporan. 

 

 2. Sistem menampilkan laporan. 

3. Actor memilih menu cetak laporan.  

 4. Sistem menampilkan cetak laporan. 
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4.2.6 Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menunjukan class-class yang ada 

di sistem dan hubungannya secara logic. Class diagram sistem informasi 

perizinan angkutan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hilir dapat dilihat pada 

Gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Class Diagram Sistem Informasi Perizinan Angkutan  

4.2.7 Sequence Diagram 

Interaksi dari objek yang disusun dalam suatu urutan waktu atau kejadian 

tertentu dalam suatu proses, dapat digambarkan dengan sequence diagram. 

Berikut penjelasan mengenai sequence diagram sistem informasi perizinan 

angkutan pada Dishub Inhil. 
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1. Tampilan Sequence Diagram Login pada Sistem dapat dilihat pada 

Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6  Sequance Diagram Login 

2. Tampilan Sequence Diagram Kelola Data Perizinan pada Sistem dapat 

dilihat pada Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Sequance Diagram Kelola Data Perizinan 
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3. Tampilan Sequance Diagram Kelola Laporan Data Perizinan pada Sistem 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Sequance Diagram Kelola Laporan Data Perizinan 

4. Tampilan Sequance Diagram Laporan per periode pada Sistem dapat 

dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Sequance Diagram Lihat Laporan Perperiode 
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5. Tampilan Sequance Diagram Kelola Data Perpanjang Perizinan pada 

Sistem dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Sequance Diagram Kelola Data Perpanjang Perizinan 

4.2.8 Activity Diagram 

  Sebuah activity diagram memiliki elemen-elemen diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Sebuah keadaan awal (start state) dan keadaan akhir (end state). 

2. Aktivitas-aktivitas yang menggambarkan satu tahapan dalam workflow 

tersebut. 

3. Transisi yang menggambarkan keadaan apa yang mengikuti suatu keadaan 

lainnya. 

4. Keputusan (decision), elemen yang menyediakan pilihan alur dalam 

workflow. 

5. Batang penyelaras (synchronization bar) memperlihatkan sub alur paralel. 

6. Swimlane yang menjelaskan pemeran bisnis yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang dikandungnya. 

  Berikut dijelaskan mengenai activity diagram sistem informasi perizinan 

angkutan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hilir. 
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1. Tampilan Activity Diagram Login pada Sistem dapat dilihat pada Gambar 

4.11. 

 

Gambar 4.11 Activity  Diagram Login 

2. Tampilan Activity Diagram Kelola Data Perizinan pada Sistem dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram Kelola Data Perizinan 
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3. Tampilan Activity Diagram Lihat Laporan Perperiode pada Sistem dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Lihat Laporan Perizinan Angkutan  

4. Tampilan Activity Diagram Kelola Data Perpanjang Perizinan Angkutan  

pada Sistem dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Perpanjang Laporan Perizinan Angkutan  
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4.2.9 Perancangan Database 

 Perancangan database adalah perancangan basisdata yang akan digunakan 

pada sistem, didasari oleh data perusahaan. Perancangan ini bertujuan agar tiap 

field data yang memiliki relasi dapat terhubung pada tabel di database,  sehingga 

proses pengaksesan data akan terorganisir dengan lebih baik. Berikut adalah detail 

perancangan serta relasi yang ada pada database Sistem Informasi Perizinan 

Angkutan pada Dinas Perhubungan Indragiri Hilir. 

1. Tabel User 

Nama Database : dishub 

Nama File  : user 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.8 User 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1. no Int 5 Kode user 

2. username Varchar 50 Username 

3. password Varchar 30 Password 

 

2. Tabel Sertifikat Input Kapal 

Nama Database : perizinan 

Nama File  : sk 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.9  Izin Input Kapal 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 no Int 5 No 

2 namakapal Varchar 25 Nama kapal 

 
3 id_jenis Varchar 25 Jenis kapal 

4 tempatpembuatan Varchar 25 Tempat dibuat 

5 tahunpembuatan Varchar 25 Tahun dibuat 

6 id_bahan Varchar 25 Bahan kapal 

7 identitasmesin Varchar 25 Identitas mesin 
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Tabel 4.9 Izin Input Kapal (Lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

8 id_pemilik Varchar 25 Identitas pemilik 

9 daerahpelayaran Varchar 200 daerahpelayaran 

10 id_daftar Varchar 25 daftar sebagai 

11 tandapas Varchar 25 Register 

12 tonasekotor 

 

Varchar 25 berat kapal(Ton) 

13 ukurankapal Varchar 25 ukuran kapal 

14 jumlahgeladak Varchar 25 Lantai 

15 penggerak Varchar 25 jenis mesin 

16 dayamesin Varchar 25 kekuatan mesin 

17 jumlahpenumpang Varchar 25 jumlah penumpang 

18 tanggalmesin Varchar 25 Tgl pemeriksaan mesin 

21 tanggalplk Varchar 25 Periksa perlengkapan 

21 tanggalumum Varchar 25 Pemeriksaan umum 

24 berlaku sampai Date 25 Tanggal berlaku 

23 tglkeluar Date 25 Tanggal keluar 

3) Tabel Izin Kecakapan 

Nama Database : perizinan 

Nama File  : skk 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.10  Izin Kecakapan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 no Int 5 No 

2 nama Varchar 25 Nama pemohon 

 
3 ttl Varchar 25 Ttl 

4 alamat Varchar 25 Alamat 

5 dianggapcakap Varchar 25 Status kecakapan 

6 jeniskelamin Varchar 25 Jenis kelamin 
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Tabel 4.10 Input Kapal (Lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

7 berlakusampai Date 25 Berlaku sampai 

8 tanggalkeluar Date 25 Tanggal keluar 

 

4)  Jenis Daftar 

Nama Database : perizinan 

Nama File  : jenis_daftar 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.11  Nama Daftar 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_daftar Int 5 No 

2 nama_daftar Varchar 25 Nama pendaftar 

 
 

5)  Bahan 

Nama Database : perizinan 

Nama File  : bahan 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.12  Bahan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_bahan Int 5 No 

2 nama_bahan Varchar 25 Nama bahan 

 
 

6) Jenis Kapal 

Nama Database : perizinan 

Nama File  : jenis_kapal 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.13  Jenis Kapal 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_jenis Int 5 No 

2 nama_jenis Varchar 25 Jenis Kapal 
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7) Pemilik 

Nama Database  : perizinan 

Nama File  : pemilik 

Field Kunci  : id 

Tabel 4.14  Pemilik 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_pemilik Int 5 No 

2 nama_pemilik Varchar 25 Nama Pemilik 

 3 alamat_pemilik Varchar 25 Alamat Pemilik 

4.2.10    Perancangan Struktur Menu 

  Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema program yang 

akan dirancang. Berikut adalah struktur menu perancangan sistem informasi 

perizinan angkutan terlihat pada Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Struktur Menu 

4.2.11    Perancangan Input 

  Perancangan input merupakan gambaran jelas mengenai borang input 

yang  akan digunakan dalam memasukkan data setiap kebutuhan input-an sistem. 

Perancangan  input perlu dilakukan dengan maksud untuk merepresentasikan 

bentuk borang  input yang akan digunakan dalam sistem informasi perizinan 

angkutan pada Dinas Perhubungan Indargiri Hilir. 
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Rancangan Tampilan Login  yaitu untuk memasukkan Username dan 

Password dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16  Login 

Rancangan Tampilan Menu Utama yaitu berisi kalimat Selamat Datang 

pada sistem dapat dilihat pada Gambar 4.17. 

Gambar 4.17 Interface Halaman Menu Utama 
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Rancangan Tampilan Input Data Kapal untuk menyimpan berbagai macam 

identitas kapal dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

Gambar 4.18 Input Data Kapal 

Rancangan Tampilan Input Data Bahan yaitu dibuat dari apa Kapal 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

Gambar 4.19 Input Data Bahan 
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Rancangan Tampilan Input Pemilik berisikan Nama dan Alamat yang 

mempunyai Kapal dapat dilihat pada Gambar 4.20. 

Gambar 4.20 Input Pemilik 

Rancangan Tampilan Input Jenis Kapal yaitu dipergunakan sebagai apa 

Kapal  tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

                                      Gambar 4.21 Input Jenis Kapal 
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Rancangan Tampilan Input Jenis Daftar yaitu Nama yang didaftarkan pada 

Dishub dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

                            Gambar 4.22 Input Jenis Daftar 

Rancangan Tampilan Input Data Kecakapan yaitu berisikan Biodata 

Nakhoda dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

Gambar 4.23 Input Data Kecakapan 

 

Input Kecakapan 
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i.      Perancangan Laporan 

Perancangan laporan merupakan gambaran jelas mengenai laporan yang 

akan dihasilkan oleh sistem informasi pengelolaan data perizinan angkutan. 

Laporan ini mengikuti acuan pelaporan pada sistem lama, dan dengan 

penambahan beberapa fitur yang dianggap perlu ditambahkan, sehingga bentuk 

pelaporan yang baru akan sesuai dengan kebutuhan instansi, terlihat pada Gambar 

4.24. 

 

Gambar 4.24 View Laporan 

    Rancangan Tampilan View Pencarian untuk mencari data berdasarkan 

Tanggal dapat dilihat pada Gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 View Pencarian 
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Rancangan Tampilan Cetak Izin Pas Kecil yaitu Izin yang Berisi Data-

Data Kapal dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Output Perizinan Pas Kecil 
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Rancangan Tampilan Cetak Izin Sertifikat Keselamatan yaitu Berisikan 

Wilayah yang boleh Dilalui dan Berisikan Petunjuk Kapasitas Penumpang dapat 

dilihat pada Gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Output Perizinan Sertifikat Keselamatan 
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Rancangan Tampilan Cetak Izin Kecakapan yaitu Berisikan Biodata 

Nakhoda dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

Gambar 4.28 Output Perizinan Kecakapan 


