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BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Sistem

Tahap analisa ini di lakukan untuk mendefenisikan permasalahan yang timbul

yang ada pada sistem lama. Hal ini diperlukan untuk memperbaiki atau memberikan

masukan perbaikan ke depannya.

4.1.1 Analisa Sistem Lama

Web t4jualan.com berfungsi sebagai media promosi. Promosi merupakan

berbagai kegiatan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya, dan untuk

mepertemukan penjual dengan pembeli. Pengunjung situs dapat dengan mudah

memasarkan produk yang akan di jual di web ini. Proses-proses yang harus di lalui

para pengunjung dengan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota. Setelah itu

pengunjung dapat mendaftarkan prduknya secara gratis dan juga pengunjung dapat

melihat informasi produk pada menu kategori iklan.

Permasalahan akan timbul apabila produk iklan yang tersedia terlalu lama dan

jarang yang mengiklankan produk baru. Sehingga menjadikan kurang minatnya

pengunjung mengakses situs tersebut. Di sebabkan persaingan bisnis penjualan online

yang telah banyak beredar di internet. Diperlukan sebuah daya tarik kepada

pengunjung bagaimana produk yang ada dalam web selalu terupgrade dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik situs

t4jualan.com dapat dilihat proses bisnis yang berlangsung pada table wawancara

yang digambarkan pada table 4.1berikut.
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Tabel 4.1 Proses Bisnis Web T4jualan

No Kegiatan Proses Sub proses

1 Pendaftaran anggota Mengisi form

pendaftaran

anggota

Input data pribadi (nama,   ttl, alamat,

pekerjaan, email, password.

2 Verifikasi Login Input (id, password)

3 Pendaftaran iklan Mengisi form

pendaftaran

iklan

Input data iklan (kategori iklan, isi

iklan, foto iklan, harga,

Adapun tahapan-tahapan proses bisnis yang sedang berjalan pada web

t4jualan.com dapat digambarkan dengan usecase diagram sebagai berikut:

1. Pendaftaran Anggota

Gambar 4.1 Usecase Pendaftaran Anggota

Tabel 4.2 Proses Pendaftaran anggota

Aktor Deskripsi

Pengunjung Pengunjung mendaftarkan dan mengisi

form pendaftaran

pengunjung
daf tar anggota f orm daf tar anggota
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2. Verifikasi login

Gambar 4.2 UseCase Verifikasi Login

Table 4.3 Verifikasi login

Aktor Deskripsi

Admin, Pengunjung Menangani verifikasi dan hak akses

pada sistem.

3. Proses Daftar iklan

Gambar 4.3 Use Case Daftar iklan

Admin

pengunjung

verifikasiLogin

<<extend>>

pengunjung

f orm daf tar iklan

admin

Daf tar iklan
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Tabel. 4.4 Daftar iklan

Aktor Deskripsi

Admin, Pengunjung menginputkan data iklan yang akan di iklankan

Berikut ini proses yang ada pada web t4jualan.com:

Gambar : 4.4 UseCase t4jualan.com

Pengunjung

info iklan

daftar anggota

login

Daftar iklan

admin

Konfigurasi sistem
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a. Use Case Info Iklan

Use case info iklan merupakan langkah kerja yang dilakukan oleh user

yang ingin melihat informasi iklan.

Tabel 4.5 Usecase info iklan

Use Case Info Iklan

Description Pada Use Case ini bekerja ketika user ingin melihat info

tentang iklan yang dipilh

Actor Admin, pengunjung.

Goal Actor dapat melihat informasi iklan

Pre-condition Actor Belum mengklik iklan

Post-condition Actor mengklik iklan dan dapar melihat iklan.

b. Use Case Daftar Anggota

Use case daftar anggota merupakan langkah kerja dari pengguna yang

ingin bergabung menjadi anggota t4jualan.com

Table 4.6 Usecase daftar anggota

Use Case Daftar anggota

Description Pada Use Case ini bekerja ketika pengunjung ingin

bergabung menjadi anggtora t4jualan.com

Actor Admin, pengunjung.

Goal Actor berhasil bergabung menjadi anggota

Pre-condition Actor Belum bergabung menjadi anggota

Post-condition Actor telah bergabung menjadi anggota.

c. Use Case Login

Use case login merupakan langkah kerja yang dilakukan oleh user

sebelum memulai menggunakan situs web iklan. Usecase login ini dibuat

untuk menjelaskan apa dan siapa yang dapat mengakses situs, jika username
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yang diisikan benar maka sistem akan menampilkan halaman menu sesuai hak

akses dari pembacaan username tersebut.

Tabel 4.7 Usecase Login

Use Case Login

Description Pada Use Case ini menangani verifikasi dan hak akses

pengguna sistem web iklan.

Actor Admin, pengunjung.

Goal Actor dapat masuk dan mengakses menu utama.

Pre-condition Memasukkan Username dan Password.

Post-condition Dapat masuk ke menu utama sesuai hak akses actor.

d. Use Case Daftar Iklan

Use case daftar iklan merupakan hak akses yang dapat dilakukan user

apabila telah melalui verifikasi dari form login.

Tabel 4.8 Usecase Daftar Iklan

Use Case Daftar iklan

Description Pada Use Case ini dapat dilakukan oleh user untuk

mendaftarkan iklan yang akan di publish.

Actor Admin, pengunjung.

Goal Actor dapat mengiklankan produknya.

Pre-condition Input data iklan

Post-condition Dapat mendaftarkan iklannya..

e. Use Case konfigurasi Sistem

Use Case ini menjelaskan langkah kerja yang dilakukan oleh user dalam

mengatur konfigurasi situs. User yang dapat mengakses usecase ini adalah

administrator karena hak akses paling tinggi ada pada administrator sehingga setiap

perubahan pada situs dapat dilakukan.
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Tabel 4.9 Usecase konfigurasi Sistem

Use Case konfigurasi Sistem

Description Menangani perubahan yang akan dilakukan pada sistem

Actor Admin

Goal Perubahan sistem akan disimpan.

Pre-condition Memilih menu konfigurasi yang ingin di ubah.

Post-condition Menyimpan data perubahan.

4.1.2 Analisa Sistem Baru

Untuk mengimbangi tingkat persaingan dalam media informasi yang ada pada

saat ini maka diperlukan perbaikan terhadap system yang ada. Jumlah pengunjung

sistem dan layanan kepuasan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh

karena itu penulis ingin mengembangkan suatu sistem tersebut agar memberikan

kemudahan dalam penyebaran informasi pada media iklan elekronik. Kemudahan

yang dimaksud adalah kemudahan pengguna dalam mencari informasi buku sesuai

dengan yang diharapkan.

Melalui penelitian ini akan diperkenalkan teknologi web service, yang dapat

mengatasi masalah integrasi antar platform ataupun aplikasi yang berbeda . Dengan

adanya teknologi ini, para web developer dapat memanfaatkan function-function

yang tersedia sehingga bisa mendapat informasi buku yang dibutuhkan tanpa harus

mengunjungi website tersebut
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Table 4.10 Service Terhadap Web Provider/Serba Iklan

Proses bisnis Service

Daftar anggota Service mendaftar anggota baru

Daftar iklan Mendaftarkan iklan sesuai dengan

kategori iklan

Data iklan Menampilkan iklan yang akan di

publikasikan.

Dari penjelasan proses sistem tersebut dapat terdapat beberapa kendala yang

terjadi, yaitu:

1. Media iklan yang ada sekarang belum maksimal sehingga tidak

tercapainya tujuan dari media tersebut.

2. Data iklan yang ada pada sistem tidak dapat di distribusikan pada media

iklan lain atau media promosi lainnya.

Oleh karena itu, integrasi antar system sangat dibutuhkan dalam penyebaran

informasi iklan yang ada sehingga efektifitas dapat tercapai.

4.1.3 Aktor dan UseCase

Pengguna perangkat lunak ini di sebut actor. Perangkat lunak ini ditujukan

memberikan informasi iklan yang dibutuhkan oleh User. Pengguna sistem ini terdiri dari

admin web iklan, pengunjung web, dan admin web client/web penjualan.  Admin merupakan

pengguna yang mengelola data sistem secara keseluruhan, pengunjung merupakan pengguna

yang mengelola data iklan yang akan di publish, admin web penjualan merupakan pengguna

yang bertujuan mengirimkan pesan kepada web iklan untuk mendapatkan informasi

mengenai data iklan khususnya data iklan Buku.

Adapun package diagram untuk menentukan use case dan actor pada sistem ini

adalah seperti yang akan di jelaskan pada gambar di bawah ini.
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Gambar 4.5 Package Diagram Web Serbaiklan

Berdasarkan package diagram diatas maka actor yang muncul dari sistem ini

yaitu:

Gambar 4.6 Actor dalam Sistem

web serbaiklan aplikasi web
service

admin web
serbaiklan

Pengunjung

kelola iklan Daftar iklan
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Tabel 4.11 Keterangan Aktor dalam Sistem

No aktor Keterangan

1 Admin web serbaiklan Orang yang mempunyai hak akses penuh

atas sistem

2 Pengunjung Orang yang mempunyai hak akses dalam

mendaftarkan iklan yang akan di publish

3 Admin web t4jualan Orang yang mempunyai hak untuk

mendapatkan informasi data buku

Berikut ini gambar.4.7 menjelaskan arsitektur aplikasi yang akan dibuat:

Gambar 4.7 Arsitektur aplikasi

Proses yang terdapat pada web iklan berfokus pada proses penyebaran data

buku, hal ini dilakukan ketika seseorang memasang iklan buku pada web serbaiklan

tersebut, sehingga secara otomatis data buku tersebut akan berada langsung pada web

defeloper.
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Tabel 4.12 Pemetaan kandidat service

No Proses Bisnis Kandidat Service

1 Pendaftaran Service data pengunjung

2 Pencarian buku Service pencarian

3 Iklan Service data iklan

1. Service Pendaftaran

Berfungsi sebagai pendaftaran anggota baru pada web iklan tersebut

2. Service pencarian Buku

Berfungsi sebagai membantu pengunjung untuk mencari informasi buku

3. Service iklan

Berfungsi untuk menampilkan keseluruhan informasi buku yang di butuhkan.

Hasil identifikasi kandidat service dapat dilihat dari gambar 4.6 identifikasi

kandidat service.

Gambar  4.8 Identifikasi kandidat service
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Berikut penjelasan dari gambar kandidat service:

1. Aplication service layer yakni service yang berhubungan dengan user

dalam hal ini yakni service data buku.

2. Business service layer merupakan sevice yang merujuk pengelolaan pada

proses bisnis untuk pengelolaan data iklan buku.

3. Orcestration merupakan kumpulan dari beberapa business service layer

yang ada.

4.2 Perancangan Sistem

Dalam sistem yang akan di bangun akan melibatkan 2 sistem yang berbeda

platform. Sebagai gambaran sistem yang akan dibangun. Adapun rancangan sistem

ini akan digambarkan dengan menggunakan diagram UML.

Adapun diagram-diagram UML yang akan dibuat adalah:

1. UseCase Diagram

2. Sequence Diagram

3. Class Diagram

4. Activity Diagram

5. Collaboration Diagram

4.2.1 Use Case diagram pada web serbaiklan

Usecase Diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang dapat

dilakukan oleh user/pengguna sistem yang sedang berjalan. Berikut use case diagram

pada web serbaiklan
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Gambar.4.9 Uses Case Diagram serbaiklan

a. Use case Daftar anggota

Use case Daftar anggota yaitu langkah pengujung yang ingin bergabung

dengan web serbaiklan.com

Tabel 4.13 UseCase Daftar anggota

Use Case Daftar anggota

Description User memilih menu daftar anggota

Actor Pengunjung

Goal Berhasil mendaftarkan jadi anggota

Pre-

condition

pilih menu daftar anggota dan isi form daftar anggota

Post-

condition

Sudah menjadi anggota

admin web
serbaiklan

Kelola Iklan

Daftar Iklan

Info Iklan

Login

pengunjung

Daftar Anggota
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b. Usecase Login

Usecase ini menjelaskan langkah user dalam melakukan sebelum memulai

menggunkan web iklan tersebut. User harus melakukan verifikasi terlebih

dahulu.setelah berhasil barulah user dapat menggunakan web iklan tersebut.

Tabel 4.14 Usecase user login

Use Case Login

Description Pada Use Case ini menangani verifikasi dan hak akses

pengguna sistem web iklan.

Actor Admin, pengunjung.

Goal Actor dapat masuk dan mengakses menu utama.

Pre-condition Memasukkan Username dan Password.

Post-condition Dapat masuk ke menu utama sesuai hak akses actor.

c. Usecase info iklan

Usecase ini menjelaskan langkah kerja yang dilakukan oleh user untuk

melihat informasi tentan iklan yang dibutuhkan.

Tabel 4.15 Usecase info iklan

Use Case Info Iklan

Description Melihat informasi iklan yang dibutuhkan

Actor Pengunjung

Goal Mendapatkan informasi iklan.

Pre-condition Memilih menu beranda.

Post-condition Melihat iklan.

d. Use case Daftar Iklan

Use case ini menjelaskan langkah user dalam melakukan pendaftaran iklan.

Use case ini di tujukan untuk user pengunjung dan admin. Pendaftaran iklan

dapat dilakukan pada menu daftar iklan.
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Table 4.16 Usecase Daftar iklan

Use Case Daftar iklan

Description Melakukan pendaftaran iklan

Actor Admin, pengunjung

Goal Actor dapat melakukan pendaftaran iklan.

Pre-condition Memilih menu daftar iklan dan mengisi data iklan yang

ingin di iklankan

Post-condition Input yang dilakukan akan tersimpan

e. Use case kelola iklan

Use case manage pengunjung yaitu proses pengelolaan pengunjung yang di

miliki hak penuh oleh admin.

Table 4.17 Usecase kelola iklan

Use Case Kelola iklan

Description Menangani perubahan yang akan dilakukan oleh admin

terhadap iklan

Actor Admin

Goal Perubahan sistem akan disimpan.

Pre-condition Memilih menu kelola iklan yang ingin di ubah.

Post-condition Menyimpan data perubahan.
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4.2.1.1 Use Case Diagram Pada Web Service

Usecase ini menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan web service. Berikut

usecase diagram web service:

Gambar 4.10 Usecase aplikasi webservice

Usecase Data buku yakni proses pendistribusian data buku yang berada pada

web provoder/serbaiklan yang akan di butuhkan oleh web client/t4jualan.

Tabel 4.18 Usecase Data Buku

Use Case Data Buku

Description Menangani proses pengintegrasian sistem

Actor aplikasi web service

Goal Data buku akan terkirim ke Db web client

Pre-condition Data buku belum terdistribusi ke webclien

Post-condition Data buku berhasil terdistribusi ke web client.
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4.2.2 Sequence Diagram

Menggambarkan kelakuan/perilaku objek pada use case dengan

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar

objek

4.2.2.1 Sequence Diagram pendaftaran anggota

Gambar 4.11 Sequence diagram pendaftaran anggota

Table 4.19 keterangan Sequence Diagram daftar  anggota

Aktor Deskripsi

Pengunjung  Aktor pilih menu pendaftaran

 Isi form pendaftaran

 Sitem akan validasi data jika valid

actor berhasil menjadi anggota.

 : Pengunjung
halaman daftrar

anggota
form daftar anggota db user

pil ih halaman daftar anggota
input data anggota

query

val idasi

daftar anggota berhasil
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4.2.2.2 Sequence Diagram Admin Dan Pengunjung Login

Gambar 4.12 Squence Diagram User Login

Tabel 4.20 Keterangan Sequence Diagram User Login

Aktor Deskripsi

Admin, Pengunjung  Aktor pilih menu login
 Aktor men-input username dan

Password
 Sistem validasi data Jika validasi

valid actor masuk kedalam sistem

 : Pengunjung  : Admin
 halaman login Db user

nama, password
val idasi

validasi nama, password

nama password

view halaman berdasarkan hak akses
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4.2.2.3 Sequence Diagram Informasi Iklan

Gambar 4.13 Sequence diagram informasi iklan

Table 4.21 Keterangan Sequence Diagram Informasi Iklan

Aktor Deskripsi

Admin, Pengunjung  Pilih menu kategori

 Pilih kategori iklan

 Pilih iklan

Admin  : Pengunjung

menu
 kategori

kategori
iklan

Db

pilih menu kategori

pil ih kategori iklan

Query
notifikasi

informasi iklan dapat dilihat
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4.2.2.4 Sequence Diagram Daftar Iklan

Gambar. 4.14 Sequence diagram daftar iklan

Tabel 4.22 Keterangan Sequence Diagram Daftar Iklan

Aktor Deskripsi

Admin, pengunjung  Pilih menu daftar iklan

 Inputkan data iklan yang ingin di

iklankan

 System akan validasi data tersebut,

apabila valid/berhasil maka iklan

akan di tampilkan.

 : Pengunjung  : Admin

menu daftar
iklan

form daftar iklan db
iklan

pil ih menu daftat iklan
isi form daftar iklan

val idasi

query

daftar iklan berhasil
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4.2.2.5 Sequence diagram kelola iklan

Gambar 4.15 Sequence Diagram Kelola Iklan

 : Admin

kelola
iklan

db iklan

pil ih menu kelola iklan

get data iklan

view data iklan

tambah data iklan

hapus data iklan
hapus data iklan

hapus data iklan berhasi l

val idasi

tambah data iklan

tambah data iklan berhasi l
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Table 4.23 Sequence Kelola Iklan

Actor Deskripsi

Admin  Pilih menu kelola iklan

 Pilih iklan yang ingin di kelola

 Pilih tambah, hapus, edit data iklan

yang diinginkan.

 Simpan iklan jika selesai dikelola

4.2.2.6 Sequence Diagram Pada Aplikasi Web Service

Gambar 4.16 Sequence Diagram Pada Web Service

Table 4.24 Sequence Diagram Web Service

Actor deskripsi

Web service Web service akan mengambil data buku

pada web provider/serbaiklan dan

mendistribusikan data buku tersebut ke

web client/t4jualan

 : aplikasi

db Data buku

get data buku

data buku berhasi l di ambil
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4.2.3 Class Diagram pada web serbaiklan

Class Diagram adalah diagram yang menunjukan kelas-kelas yang ada di

sistemInformasi Pramuka dan hubungannya secara logika. Class Diagram ini

menggambarkan struktur statis dari sistem.

Gambar.4.17 Class diagram web provider/serbaiklan

Login
nama
password

get login()
get logout()

Admin
nama
password

insert()

Pengunjung
nama
password

insert()

Data Anggota
nama
TTL
alamat
pekerjaan
email
password

insert()

Kelola Iklan
kategori  iklan
judul iklan
harga
isi iklan
foto

tambah()
hapus()
lihat()

Daftar Iklan
kategori  iklan
judul iklan
harga
isi iklan
Foto

Insert()

Db_Data Buku
Judul iklan
harga
isi iklan
foto

insert()
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Gambar diatas menggambarkan class diagram dari web serbaiklan Nampak

pada diagram ini beberapa class dengan relasi-relasinya yang menggambarkan

struktur dari perangkat lunak yang sedang dibangun. Dari diagram diatas dapat dilihat

komponen apa saja yang menyusun sistem ini. Bagian yang paling luar adalah login,

login ini dilakukan oleh user sistem. Adapun yang menjadi user pada sistem ini

adalah class Admin, pengunjung. class ini baru terbuka setelah user  melakukan

login. Sementara class admin, dan pengunjung setelah login akan dihadapkan pada

profil masing - masing. Setelah itu masing-masing kelas dapat melakukan

pengelolaan sesuai dengan peranan masing-masing.

4.2.3.1 Class diagram pada web service

Gambar 4.18 Class diagram pada web service

Class diagram diatas menggambarkan secara singkat bagaimana webservice

bekerja. Data yang berada pada web provider/serbaiklan khususnya data buku akan di

distribusikan kedalam database web client/t4jualan

4.2.4 Activity Diagram

a. User Login

Activity Diagram login digunakan untuk menggambarkan jalur kerja

sistem pada saat pertama kali user menjalankan web iklan maka terlebih

dahulu harus melakukan login dengan mengisikan nama dan password

masing-masing. Jika nama dan password yang diisikan benar, maka sistem

akan menampilkan menu utama sesuai dengan hak akses user

aplikasi  Web service

get Data buku()

Db_Data Buku
Judul iklan
harga
isi iklan
foto

insert()
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Gambar 4.19 Diagram activity login

Table 4.25 Keterangan Diagram Activity Login

Aktor deskripsi

Admin, Pengunjung  Memilih menu login

 Memasukan nama, password

 Verifikasi password, jika benar

masuk ke menu utama, dan jika tidak

benar maka kembali ke menu login.

b. Activity diagram Pendaftaran anggota.

Gambar 4.20 Activity diagram Pendaftaran anggota

login

validasi menu
utama

valid

tidak

menu
pendaftaran

Ui

validaasi
data user

valid

tidak
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Table 4.26 Keterangan Activity Diagram Pendaftaran User

Aktor Deskripsi

Pengunjung Pilih menu pendaftaran

Isi form pendaftaran

Validasi data pendaftaran, jika benar

pendaftaran berhasil, dan jika salah

kembali ke form pendaftaran

c. Aktivity Diagram Daftar Iklan

Gambar 4.21 Activity diagram daftar iklan

halaman
utama

menu daftar
iklan

validaasi
data iklan

valid

tidak
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Table 4.27 Keterangan Activity Diagram Daftar Iklan

Aktor Deskripsi

Admin, pengunjung  Masuk ke halaman utama

 Pilih menu daftar iklan

 Isi form daftar iklan

 Validasi data iklan, jika benar maka

iklan berhasil di daftarkan, dan jika

salah maka kembali ke form daftar

iklan

D. Activity Informasi iklan

Gambar 4.22 Activity Diagram informasi iklan

mulai

pilih kategori
iklan

pilih iklan

lihat informasi
iklan

selesai
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Table 4.28 Keterangan Activity Diagram Informasi Iklan

Aktor Deskripsi

Admin, Pengunjung  Pilih kategori iklan

 Pilih iklan yang di inginkan

 Klik informasi iklan

E. Activity Kelola data iklan

Gambar 4.23 Activity Diagram kelola iklan

mulaj

pilih menu
kategori iklan

pilih iklan lihat iklan
yang di pilih

tambah data
iklan

 hapus data
iklan

edit data iklan

simpan

selesai
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Tabel 4.29 Keterangan Activity Kelola Data Iklan

Actor Deskripsi

Admin  Pilih menu kategori iklan

 Pilih iklan yang akan di kelola

 Pilih submenu tambah, edit, hapus

iklan yang akan di kelola

 Setelah dikelola klik simpan.

4.2.5 Collaboration Diagram

a. User Login collaboration diagram

Gambar 4.24 Collaboration diagram login

Keterangan: Admin/pengunjung berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan

validasi akses pada sistem.

halaman utama
admin

halaman
login

 : Admin

3: validasi

6: report login berhasil
5: data valid

1: input username
2: input password

4: report invalid
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b. Collaboration Diagram Kelola Data Iklan

Gambar 4.25 Collaboration Diagram Kelola Iklan

Keterangan: Admin berinteraksi dengan sistem untum pembaharuan data pada data

iklan.

 : admin

main

kelola data
iklan

db iklan

1: pilih kelola data iklan

2: show data iklan

5: lihat data iklan

3: get data iklan

4: data iklan

6: tambah data iklan

7: validasi data iklan 8: tambah data iklan

9: tambah data iklan sukses

10: lihat data iklan

11: hapus data iklan

12: validasi data iklan

13: hapus data iklan

14: hapus data iklan sukses

15: lihat data iklan

16: edit data iklan

17: validasi data iklan

18: edit data iklan

19: edit data iklan

20: lihat data iklan
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c. Collaboration Diagram Informasi Iklan

Gambar 4.26 Collaboration Diagram Informasi Iklan

Keterangan: admin/pengunjung berinteraksi dengan sistem untuk mendapatkan
informasi iklan.

d. Collaboration Diagram Daftar Iklan

Gambar 4.27 Collaboration Diagram Daftar Iklan

 :
admin/pengunjung

daftar
iklan

database

main

1: pi lih menu daftar iklan

2: show form daftar iklan3: show daftar iklan

4: isi  form data iklan

5: veri fikasi  data iklan
6: insert data iklan
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Keterangan: pengunjung berinteraksi dengan sistem untuk mendaftarkan iklan yang

ingin di publikasikan.

e. Collaboration Diagram Daftar Anggota

Gambar 4.28 Collaboration Diagram Daftar Anggota

Keterangan: Pengunjung berinteraksi dengan sistem untuk bergabunga pada web

serbaiklan.

4.2.6 Perancangan Tabel

Tabel-tabel yang terdapat dalam basis data web serbaiklan yang memiliki

fasilitas web service adalah sebagai berikut :

4.2.6.1 Tabel User

Tabel user adalah tabel yang berisi data user id dan password untuk login ke

sistem. Struktur tabel user adalah sebagai berikut :

 : pengunjung

main

daftar
angoota

database

1: daftar anggota

2: show form daftar anggota

3: isi  data anggota

4: veri fikasi  data anggota

5: insert data anggota
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Tabel 4.30 Keterangan Tabel User

Nama Field Tipe Field Keterangan
id_user

nama

username

password

level

Int (4)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(15)

id user

nama

username

password

level

4.2.6.2 Tabel Data Pengunjung

Tabel data pengunjung adalah yang berisi tentang data identitas pengunjung.

Table 4.31 Keterangan Data Pengunjung

Nama Field Tipe Field Keterangan
nama

alamat

TTl

pekerjaan

Email

password

varchar(20)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(15)

varchar(15)

varchar (16)

nama

alamat

tempat tanggal lahir

pekerjaan

Email

Password

4.2.6.3 Tabel Data Iklan

Tabel data iklan yakni menjelaskan tentang data iklan.

Table 4.32 Keterangan Data Iklan

Nama Field Tipe Field Keterangan
Kategori iklan

Judul iklan

Isi iklan

Harga

Foto iklan

Varchar(15)

varchar(20)

varchar(20)

varchar(50)

image

Kategori

Judul iklan

Isi iklan

Harga

Gambar iklan
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4.2.6.4 Tabel Data Buku

Table data buku yaitu berisikan data-data yang berkaitan dengan iklan buku.

Tabel 4.33 Keterangan Data Buku

Nama Field Tipe Field Keterangan

Judul iklan

Isi iklan

Harga

Foto iklan

varchar(20)

varchar(20)

varchar(50)

image

Judul iklan

Isi iklan

Harga

Gambar iklan

4.2.7 Perancangan Antar Muka (Interface)

Perancangan antarmuka merupakan bagian yang paling penting dari

merancang sistem. Biasanya hal tersebut juga merupakan bagian yang paling sulit,

karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi tiga persyaratan: sebuah

antarmuka harus sederhana, sebuah antarmuka harus lengkap, dan sebuah antarmuka

harus memiliki kinerja yang cepat.

4.2.7.1 Rancangan Menu utama

Rancangan menu utama yakni rancangan yang menampilkan menu-menu

yang ada di dalam sistem tersebut.
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Gambar 4.29 Interface Menu Utama

4.2.7.2 Rancangan Form Login

Rancangan form login ini yaitu berisi tentang halaman saat pertama kali user

ingini masuk ke dalam sistem.
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Gambar 4.30 Form Login

4.2.7.3 Rancangan Form Data Anggota

Rancangan ini berfungsi untuk setiap pengunjung yang ingin menjadi anggota

web iklan tersebut harus mengisi dengan lengkap form yang telah di sediakan.

Gambar 4.31 Form Daftar Anggota
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4.2.7.4 Rancangan Form Daftar Iklan

Rancangan form daftar iklan yakni berisikan tentang form pengisian iklan.

Bagi user yang ingin mendaftarkan iklan. Harus mengisi form daftar iklan yang telah

di sediakan.

Gambar 4.32 Rancangan Form Daftar Iklan

K A T E G O R I IK L A N

J U D U L  IK L A N

H A R G A

IS I IK L A N

F O T O

S IM P A N

U P L O A D

D A F T A R  IK L A N
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4.2.8 Web t4jualan.com

Web client berfungsi untuk sebagai tempat pendistribusian atau penyebaran

informasi data buku yang berada pada web provider/serbaiklan.

Gambar 4.33 Web Client/T4jualan.Com


