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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan pembahasan tentang analisa dan perancangan. Dalam 

pembuatan sebuah sistem berbasis komputer, analisa berperan penting dalam 

membuat rincian sistem baru. Sebelum mengambil tindakan atau keputusan 

penyelesaian hasil utama, analisa perangkat lunak merupakan tahapan untuk 

memahami persoalan. Adapaun tahapan perancangan sistem merupakan rincian 

sistem yang dibuat dari hasil analisis menjadi bentuk perancangan agar dapat 

dimengerti oleh pengguna. 

4.1. Perencanaan  

Perencanaan merupakan tahapan yang dilakukan untuk memulai 

pengerjaan TopApp.id dengan menganalisa faktor-faktor yang menjadi 

permasalahan dan mengumpulkan data-data sehingga menghasilkan analisis untuk 

menjadi acuan pengerjaan TopApp.id. 

4.1.1. Analisis Sistem Lama 

Analisis sistem lama dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait 

sistem yang telah ada, dan melakukan analisa kekurangan pada sistem penjualan 

yang telah ada. Proses penjualan aplikasi inkubator Teknik Informatika UIN 

Suska Riau sebelumnya tidak dilakukan secara online. Pelanggan yang ingin 

melakukan pemesanan aplikasi inkubator akan menemui pihak pengelola 

inkubator untuk menyampaikan kebutuhan aplikasi, lalu pihak pengelola 

inkubator menunjukkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan 

memberikan penjelasan terkait aplikasi. Apabila pelanggan tertarik, pengelola 

akan mengisikan formulir pembelian aplikasi dan memberikan informasi terkait 

pembayaran. Setelah pelanggan menyelesaikan pembayaran, pengelola akan 

melakukan pemasangan aplikasi pada perangkat yang digunakan pengguna. Lebih 
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jelas dapat dilihat pada alur proses sistem lama yang disajikan dalam bentuk 

flowchart. 

 

Gambar 4.1 Flowchart Sistem Lama 

Dari gambar flowchart sistem lama di atas, dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pelanggan menghubungi pengelola inkubator Teknik Informatika UIN Suska 

Riau. 
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b. Pelanggan menyampaikan gambaran aplikasi yang dibutuhkan. 

c. Pengelola inkubator menunjukkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. 

d. Pengelola inkubator menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi yang 

dibutuhkan pelanggan, seperti cara kerja, spesifikasi, fitur yang dimiliki dan 

juga harga aplikasi. 

e. Bila pelanggan tertarik dengan aplikasi tersebut, maka pengelola mengisi 

formulir pemesanan aplikasi dan memberikan informasi terkait transaksi 

pembayaran. 

f. Bila pelanggan menyelesaikan transaksi pembayaran, maka pengelola 

inkubator akan melakukan proses pemasangan aplikasi pada perangkat yang 

digunakan oleh pelanggan. 

g. Aplikasi berhasil dipasang. 

4.1.2. Analisis Sistem Baru  

Berdasarkan penjelasan terkait sistem lama yang telah dipaparkan di atas, 

maka penulis akan membangun sebuah aplikasi yang dapat mempermudah 

penjualan aplikasi inkubator Teknik Informatika UIN Suska Riau yang bernama 

TopApp.id. Aplikasi yang akan dibangun ini merupakan aplikasi berbasis web. 

Pengguna dari aplikasi ini adalah pengelola inkubator Teknik Informatika UIN 

Suska Riau yang bertindak sebagai administrator dan pelanggan yang ingin 

melakukan pemesanan terhadap aplikasi yang dibutuhkan.  

Dalam aplikasi TopApp.id, administrator bertugas mengelola data yang 

terdapat pada sistem, seperti mengelola data produk, data berita, order, dan 

training. Sedangkan pelanggan memiliki fungsi untuk dapat membaca berita, 

melihat produk, melihat detail produk, mencoba demo aplikasi serta melakukan 

pemesanan bila aplikasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Akun demo aplikasi 

bisa didapat setelah melakukan request akun kepada administrator. Akun demo 

akan dikirimkan via email pelanggan sehingga pelanggan dapat mencoba demo 

aplikasi yang ingin dicoba. Bila pelanggan merasa tertarik dengan aplikasi, 

pelanggan dapat melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, sistem 
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akan menampilkan pesan kepada pelanggan untuk segera mengecek email untuk 

petunjuk belanja setelahnya.  

Dalam analisis sistem baru ini, terdapat dua jenis pengelolaan data, yaitu 

pengelolaan data masukan (input) dan proses. Penjelasan dari dua jenis 

pengelolaan data dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Data masukan (input) adalah tahapan dalam proses memasukkan data ke 

dalam database. 

b. Proses adalah tahapan pemrosesan atau pengolahan data yang telah 

diinputkan. 

4.1.3. Data Masukan (Input) 

Data masukan yang digunakan dalam TopApp.id ini dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 Data Masukan 

No Data Masukan 
Pengguna 

Administrator Pelanggan 

1. Produk Menambah, menyunting, dan 

menghapus produk. 

Melihat dan mencoba demo 

produk. 

2.  Kategori  Menambah, menyunting, dan 

menghapus kategori. 

Melihat kategori. 

3. Berita Menambah, menyunting dan 

menghapus berita. 

Melihat berita. 

4. Profil Menyunting dan menghapus 

data pelanggan. 

Menambah dan menyunting 

data pelanggan.  

5. Tag Menambah, menyunting dan 

menghapus tag. 

Melihat tag. 

6. Pemesanan Verifikasi pemesanan. Melakukan pemesanan. 

4.1.4. Proses  

Proses-proses yang terjadi di dalam aplikasi ini dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.2 Proses 

No Proses  
Pengguna 

Administrator Pelanggan 

1. Registrasi - Melakukan registrasi untuk dapat 

mencoba demo aplikasi. 

2.  Login  Memiliki username dan password 

untuk dapat mengakses halaman 

utama sistem backend. 

Memiliki username dan password 

untuk dapat mengakses halaman 

utama sistem frontend. 

3. Manajemen 

berita 

Menambah, menyunting dan 

menghapus berita. 

Melihat berita. 

4. Profil Menyunting profil administrator Menyunting dan menghapus data 

pelanggan.  

5. Pemesanan Verifikasi pemesanan. Melakukan pemesanan. 

4.1.5. Deskripsi Umum Perangkat Lunak 

Berikut ini penjelasan terkait deskripsi dari perangkat lunak yang akan 

dibangun. 

a. Deskripsi Umum Sistem 

Terdapat dua jenis sistem yang dibangun pada aplikasi TopApp.id, yaitu 

bagian administrator (Backend) dan bagian untuk pelanggan (Frontend). 

Sistem backend pada TopApp.id dapat digunakan oleh administrator 

untuk dapat mengelola data produk, berita dan verifikasi pemesanan. 

Sementara sistem frontend pada TopApp.id dapat digunakan oleh 

pelanggan untuk melihat produk, mencoba demo aplikasi, membaca 

berita, mengelola profil dan melakukan pemesanan. 

b. Karakteristik Pengguna 

Terdapat dua jenis pengguna dalam TopApp.id ini, yaitu administrator 

dan pelanggan. Hak akses dari setiap pengguna TopApp.id ini dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 Jenis Pengguna 

No Jenis Pengguna Hak Akses 

1. Administrator  Meliputi: 

a. Dapat menambah, menyunting, dan menghapus 

produk dan kategori 

b. Dapat menambah, menyunting dan menghapus 

berita 

c. Dapat menyunting profil administrator 

d. Dapat memverifikasi pemesanan 
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No Jenis Pengguna Hak Akses 

2. Pelanggan Meliputi: 

a. Dapat melakukan registrasi 

b. Dapat melihat produk dan kategori 

c. Dapat membaca berita 

d. Dapat meyunting profil 

e. Dapat melakukan pemesanan  

4.2. Desain Aplikasi 

Desain aplikasi merupakan representasi dari alur kerja sistem. Pada 

tahapan ini gambaran dari user requirement diterjemahkan dalam bentuk visual 

berupa perancangan UML. Proses merancang sistem sesuai dengan kebutuhan 

awal yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pengerjaan sistem. 

Perancangan pada penelitian ini meliputi: Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram, dan Class Diagram. 

4.2.1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan 

antara aktor dan use case yang digunakan dalam melakukan analisis dan desain 

pada sebuah sistem. Use case diagram dari TopApp.id dapat dilihat pada gambar 

4.2 berikut ini: 

Gambar 4.2 Use Case Diagram TopApp.id 
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4.2.2. Activity Diagram 

Activity diagram merupakan diagram yang menunjukkan konsep aliran 

data, aksi terstruktur dan dirancang dengan baik dalam sebuah sistem. Proses yang 

terdapat dalam TopApp.id dapat dilihat di bawah ini: 

a. Administrator melakukan login 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram administrator melakukan login 

pada gambar 4.3. 

Gambar 4.3 Activity Diagram Login Administrator 

b. Mengelola berita dan artikel oleh administrator 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pengelolaan berita dan artikel oleh 

administrator pada gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Activity Diagram Pengelolaan berita oleh Administrator 
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c. Mengelola produk oleh administrator 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pengelolaan produk oleh 

administrator pada gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Activity Diagram Pengelolaan Produk oleh Administrator 

d. Mengelola pemesanan oleh administrator 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pengelolaan pemesanan oleh 

administrator pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Activity Diagram Pengelolaan Pemesanan oleh Administrator 

e. Manajemen data pelanggan oleh administrator 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram manajemen data pelanggan oleh 

administrator pada gambar 4.7. 

Gambar 4.7 Activity Diagram Pengelolaan Data Pelanggan oleh Administrator 
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f. Pelanggan melakukan login 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pelanggan melakukan login pada 

gambar 4.8. 

Gambar 4.8 Activity Diagram Pelanggan Melakukan Login 

g. Pelanggan membaca berita 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pelanggan membaca berita pada 

gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Pelanggan Membaca Berita 
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h. Pelanggan melihat produk 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pelanggan melihat produk pada 

gambar 4.10. 

Gambar 4.10 Activity Diagram Pelanggan Melihat Produk 

i. Pelanggan melihat rincian produk 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pelanggan melihat rincian produk 

pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Pelanggan Melihat Rincian Produk 
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j. Manajemen data profil oleh pelanggan 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pengelolaan data profil oleh 

pelanggan pada gambar 4.12. 

Gambar 4.12 Activity Diagram Pelanggan Pengelolaan Data Profil oleh Pelanggan 

k. Pelanggan melakukan pemesanan 

Di bawah ini dapat dilihat activity diagram pelanggan melihat produk pada 

gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Pelanggan Melakukan Pemesanan 
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4.2.3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk melihat 

aliran eksekusi dari setiap aliran yang terdapat pada use case. Berikut ini adalah 

bentuk sequence diagram pada TopApp.id. 

1. Sistem Backend 

Berikut ini adalah rancangan sequence diagram dari sistem backend 

TopApp.id. 

a. Administrator melakukan login 

Di bawah ini merupakan gambar sequence diagram saat administrator 

melakukan login. 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Administrator Login 

Dalam melakukan login, tidak selamanya sukses dilewati. Dalam 

beberapa kondisi administrator gagal dalam melakukan login karena 

salah memasukkan kombinasi username dan password. Berikut ini 

adalah sequence diagram administrator melakukan login. 

Gambar 4.15 Sequence Diagram Administrator Gagal Login 
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b. Kelola berita oleh administrator 

Dalam gambar 4.16 di bawah ini dapat dilihat sequence diagram kelola 

berita oleh administrator. 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Administrator Kelola Berita 

c. Kelola produk oleh administrator 

Berikut ini adalah sequence diagram administrator kelola produk. 

Gambar 4.17 Sequence Diagram Administrator Kelola Produk 
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d. Manajemen pemesanan oleh administrator 

Berikut ini adalah sequence diagram administrator dalam mengelola 

pemesanan. 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Administrator Kelola Pemesanan 

e. Manajemen data pelanggan oleh administrator 

Berikut ini adalah gambar sequence diagram manajemen data pelanggan 

yang dilakukan oleh administrator. 

Gambar 4.19 Sequence Diagram Administrator Kelola Pelanggan 
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2. Sistem Frontend 

Berikut ini adalah rancangan sequence diagram dari sistem frontend 

TopApp.id. 

a. Pelanggan melakukan login 

Berikut ini dapat dilihat sequence diagram untuk pelanggan melakukan 

login pada sistem frontend. 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Pelanggan Login 

b. Pelanggan membaca berita 

Di bawah ini dapat dilihat sequence diagram pelanggan membaca berita: 

Gambar 4.21 Sequence Diagram Pelanggan Membaca Berita  

c. Pelanggan melihat produk 

Di bawah ini merupakan sequence diagram saat pelanggan melihat 

produk aplikasi. 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Pelanggan Melihat Produk 
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d. Pelanggan melihat profil 

Gambar 4.23 di bawah ini menampilkan sequence diagram pelanggan 

saat melihat profil. 

 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Pelanggan Melihat Profil 

e. Pelanggan melakukan pemesanan 

Di bawah ini merupakan sequence diagram saat pelanggan melakukan 

pemesanan aplikasi. 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Pelanggan Melakukan Pemesanan 

4.2.4. Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar 

class yang memiliki atribut dan fungsi dari sebuah objek. Class diagram pada 

TopApp.id dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.25 Class Diagram Aplikasi TopApp.id


