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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Analisis Sistem  

Analisis Sistem merupakan suatu teknik penelitian terhadap sebuah 

sistem untuk menguraikan komponen-komponen pada sistem tersebut dengan 

madsut mempelajari komponen itu sendiri sehingga didapat sebuah keputusan 

atau kesimpulan mengenai sistem tersebut baik itu kelemahan ataupun 

kelebihan sistem. Biasanya seorang sistem analis akan menganalisis sebuah 

sistem dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem, sehingga 

salah satunya bisa digunakan untuk mengembangkan sistem tersebut [1].  

Dari hasil analisis yang dilakukan, peneliti memperoleh solusi yang 

dapat  membantu proses pengolahan data arsip skripsi pada ruang RBC Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Dengan merancang sebuah 

sistem informasi repository pada ruang baca yang baik dapat digunakan dalam 

proses pengolahaan data skripsi secara terstuktur dan sistematis.  

Untuk menyelesaikan permasalahan, peneliti kemudian merancang dan 

membuat sistem informasi repository berbasis web mengunakan framework 

Laravel versi 7 dengan penyimpanan mengunakan database SQL yang 

diharapkan dapat memudahkan pengeolahan data lebih efisien dan efektif. 

Selain itu dengan adanya sistem informasi repository skripsi dan kerja praktek 

ini akan membantu proses pencarian referensi mahasiswa dalam mengerjakan 

tugas akhir. 

 

3.2  Hasil Analisis  

Sistem Informasi Repository Skripsi merupakan sebuah  sistem yang 

akan dibangun dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk Ruang Baca 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Sistem Informasi 

Repository Skripsi memiliki fungsi untuk melakukan pengolahan data skripsi 

agar bisa lebih efisien dan efektif. 
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3.3  Perancangan Sistem 

Pada tahapan dari proses perancangan sistem dilakukan dengan 

mendiskripsikan dalam bentuk diagram yang tersturktur. Proses pembuatan dari 

sistem informasi yang akan dikembangkan atau dibuat diiharapkan berdampak 

pada proses pengolahan data skripsi. Tujuan pembuatan sistem ini adalah 

memecahkan masalah masalah yang ada pada sistem dan diharapkan dapat 

mengatasi permaslahan yang ada. 

 

3.3.1  Diagram Alur Sistem 

 Gambar 3.1 Flowchart Sistem Informasi Repository Skripsi 

 

Pada Gambar 3. merupakan gambaran dari sistem informasi repository 

skripsi. Sistem dimulai dari bagian admin yang melakukan login untuk 

masuk ke tampilan dashboard admin, yang mana admin dapat 

menambahkan data pengguna, data dosen dan mahasiswa lalu data akan 
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tersimpan pada bagian sistem database. Selain admin dapat menambahkan 

data, pada bagian admin juga dapat mengkonfirmasi data yang telah di 

aploud oleh mahasiswa atau dosen guna memeriksa file sudah sesuai atau 

belum. Bagian admin dapat melihat data file skripsi atau penelitian dosen 

dan juga dapat menghapusnya. Kemudian pada bagian dosen dan mahasiswa 

setelah username dan password didapatkan dari admin dosen dan 

mahasiswa dapat melakukan login dengan data yang sesuai. Setelah dosen 

dan mahasiswa dapat masuk, dosen dan mahasiswa dapat melakukan uploud 

data sesuai dengan ketentuan uploud. Pada sisi dosen tidak ada batasan 

untuk meng-uploud data penelitian sedangkan mahasiswa hanya memiliki 

akses uploud file hanya sekali saja. Pada bagian user umum, semua 

pengguna sistem informasi repository skiripsi dapat melihat dan membaca 

baca sistem tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. 

 

3.3.2  Diagram Konteks (Context Diagram)  

Dalam diagram konteks ini akan terlihat entity atau kesatuan luar yang 

terlibat dalam sistem yang meliputi kegiatan dari data yang menghubungkan 

antara entity sistem. Context diagram untuk sistem informasi repository skripsi 

adalah gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Context Diagram Sistem Informasi Repository Skripsi 

 Context Diagram pada gambar 3.2 menggambarkan proses yang terjadi pada 

sistem repository. Entitias eksternal yang terlibat dalam sebuah sistem informasi 

perpustakaan tersebut adalah Dosen, Mahasiswa, Admin dan User Umum. Input 

dari sistem tersebut berupa Data File Skripsi, Data File Penelitian Dosen, Data 

Dosen, Data Mahasiswa, Login, Judul Skripsi, Konfirmasi Data Pengajuan 

Skripsi, Konfirmasi Data Pengajuan Penelitian Dosen sedangkan outputnya 

berupa Detail Data Pengajuan Penelitian Dosen, Detail Data Pengajuan Skripsi, 

Pencarian Data , Informasi Data Pengguna, Informasi Data Mahasiswa, Informasi 

Data Dosen.  

3.3.3  Diagram Berjenjang  

Diagram berjenjang diperlukan untuk menjelaskan semua proses yang 

ada pada sistem, seperti gambar 3.3 dibawah ini. 

 

Gambar 3.3 Diagram Berjenjang Sistem Informasi Repository Skripsi 

 

Diagram berjenjang diatas merupakan pemecahan dari proses yang ada 

pada sistem informasi repository skripsi menjadi proses yang lebih spesifik. 

Proses-proses tersebut meliputi proses Pengolahan Master Data, Pencarian 

Data ,Input Data dan Konfirmasi Data. 
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3.3.4  Data Flow Diagram (DFD)   

a. DFD Level 0 

 

Gambar 3.4 DFD Level 0 Sistem Informasi Repository Skripsi 

Aktivitas sistem informasi repository skripsi  terdiri dari : 

1. Pengolahan Data Master 

Pada proses  pengolahan data master , admin mengelola data 

seperti menambahkan, mengubah atau menghapus data 

pengguna, data mahasiswa, dan data dosen ke dalam 

database sistem. 

2.  Proses Pencarian 

Pada proses pencarian ini admin, dosen , mahasiswa dan 

user umum dapat melakukan pencarian data skripsi atau 

penelitian dosen, semua data yang telah di konfirmasi oleh 

admin dapat di akses dan data tersimpan di dalam database. 

3. Proses Input Data 
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Pada proses ini mahasiswa dan dosen yang telah login dapat 

menginputkan data sesuai dengan ketentuan masing-masing 

dan akan tersimpan pada database sistem  

4. Proses Konfirmasi Data 

Pada proses ini admin akan menkonfirmasi data skripsi 

ataupun penelitian dosen ketika data telah sesuai dengan 

ketentuan. 

b. DFD Level 1  

 

Gambar 3.5 DFD Level 1 Proses Pengolahan Master Data 

Aktivitas sistem pada proses pengolahan master data adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengolahan Data Dosen 
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Pada Proses ini admin akan menginputkan data dosen 

(sesuai dengan format yang telah di berikan) ke dalam 

sistem dan akan tersimpan kedalam database. 

 

2. Pengolahan Data Mahasiswa 

Pada Proses ini admin akan menginputkan data Mahasiswa  

(sesuai dengan format yang telah di berikan) ke dalam 

sistem dan akan tersimpan kedalam database. 

3. Pengolahan Data Pengguna 

Pada Proses ini admin akan menginputkan data pengguna 

(sesuai dengan format yang telah di berikan) ke dalam 

sistem dan akan tersimpan kedalam database. 

 

 

Gambar 3.6 DFD Level 1 Proses Pencarian Data 

  Aktivitas sistem pada proses pencarian data adalah sebagai berikut : 

1.  Pencarian Data Skripsi atau Penelitian Dosen 
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Pada proses pencarian data ada 3 entitas yang dapat 

melakukan pencarian yaitu dosen, mahasiswa dan user 

umum dimana pencarian yang dilakukan berdasarkan judul 

skripsi atau penelitian dosen yang ada pada penyimpanan 

database. 

. 

Gambar 3.7 DFD Level 1 Proses Input Data 

Aktivitas sistem pada proses Input data adalah sebagai berikut : 

1. Input Data Skripsi  

Pada proses input data skripsi ,mahasiswa memasukan data 

skripsi sesuai dengan form dan memastikan data sesuai. 

Mahasiswa hanya bisa memasukan data sekali saja, setelah 

itu data tersimpan ke dalam database. 

2. Input Data Penelitian Dosen 

Pada proses input data penelitian dosen ,dosen memasukan 

data penelitian dosen sesuai dengan form dan memastikan 

data sesuai. Dosen bisa memasukan data beberapa kali, 

setelah itu data tersimpan ke dalam database. 
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Gambar 3.8 DFD Level 1 Proses Konfirmasi Data 

 

  Aktivitas sistem pada proses konfirmasi data adalah sebagai berikut : 

1.  Konfirmasi Data Skripsi 

Pada proses ini admin memastikan data skripsi yang di 

ajukan mahasiswa sesuai dan meng-konfirmasi apabila 

sesuai, mahasiswa juga mendapatkan status data yang 

diajukan apakah sudah di konfirmasi atau belum. Data 

Konfirmasi akan ter-update pada database. 

2. Konfirmasi Data Penelitian Dosen 

Pada proses ini admin memastikan data penelitian dose yang 

di ajukan dosen sesuai dan meng-konfirmasi apabila sesuai, 

dosen juga mendapatkan status data yang diajukan apakah 

sudah di konfirmasi atau belum. Data Konfirmasi akan 

terupdate pada database.  
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3.4  Database Sistem Informasi Repository  

3.4.1 Struktur Tabel 

Untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menyajikan data 

yang saling berhubungan maka diperlukan sebuah rancangan database 

yang baik sehingga data yang dianalisis dapat lebih cepat dan sesuai 

dengan kebutuhan pemakai. Dalam merancang database dapat dilakukan 

dengan menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah 

diketahui atau dengan langsung membuat model relasi entitasnya.  

Adapun untuk media penyimpanan data pada sistem informasi 

repository ini adalah database Sql. Adapun file-file tersebut secara 

umum mempunyai struktur sebagai berikut :  

1. Nama Field yaitu berisi nama-nama field yang kita perlukan. 

2. Type Data yaitu berisi type data yang telah ditentukan.  

Adapun bentuk tabel yang digunakan dalam sistem informasi 

repository adalah sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 Struktur Tabel Users 

Field Type Size Keterangan 

Id Bigint 20 Primary Key 

Level Int 11 Not Null 

Email Varchar 10 Not Null 

Email_verified_at Timestamp  Nullable 

Password Varchar 191 Not Null 

Remember_token Varchar  191 Not Null 

Created_at Timestamp  Not Null 

Updated_at Timestamp  Not Null 

 

Tabel 3.2 Struktur Tabel Dosens 

Field Type Size Keterangan 

Id Bigint 20 Primary Key 

Nama Varchar 191 Not Null 
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NIDN Varchar 191 Not Null 

Ide_user Bigint 20 Foreign_key 

Created_at Timestamp  Not Null 

Updated_at Timestamp  Not Null 

 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Mahasiswas 

Field Type Size Keterangan 

Id Bigint 20 Primary Key 

Nama Varchar 191 Not Null 

NIM Int 11 Not Null 

Tahun_masuk Int 11 Not Null 

Semester Int 11 Not Null 

Kelas Int 11 Not Null 

Id_user Bigint 20 Foreign_key 

Created_at Timestamp  Not Null 

Updated_at Timestamp  Not Null 

 

Tabel 3.4 Struktur Tabel File_Skripsi 

Field Type Size Keterangan 

Id Bigint 20 Primary Key 

Judul Varchar 191 Not Null 

Author Varchar 191 Not Null 

Pembimbing Bigint 20 Foreign_key 

Abstrak Text   Not Null 

Kata_Kunci Varchar 191 Not Null 

Bab_1 Varchar 191 Not Null 

Bab_2 Varchar 191 Not Null 

Bab_3 Varchar 191 Not Null 

Bab_4 Varchar 191 Not Null 

Bab_5 Varchar 191 Not Null 
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Status Int 11 Not Null 

Id_user Bigint 20 Foreign_key 

Created_at Timestamp  Not Null 

Updated_at Timestamp  Not Null 

 

Tabel 3.5 Struktur Tabel File_Penelitian_Dosen 

Field Type Size Keterangan 

Id Bigint 20 Primary Key 

Judul Varchar 191 Not Null 

Author Varchar 191 Not Null 

Abstrak Text   Not Null 

Data_jurnal Varchar 191 Not Null 

Reference Text   Not Null 

Kata_kunci Varchar 191 Not Null 

Id_user Bigint 20 Foreign_key 

Status Int 11 Not Null 

Created_at Timestamp  Not Null 

Updated_at Timestamp  Not Null 

 

3.4.2 Entity Relation Diagram (ERD) 

Konsep data model merupakan bentuk data yang masih di 

konsep untuk direalisasikan dengan tabel-tabel yang lain dan data ini 

bukan merupakan tabel pada keadaan yang sebenarnya karena masih 

perlu dilakukan proses untuk menjadi tabel yang sesuai dengan 

sebenarnya. Karena masih konsep maka kunci-kunci relasi dari tabel 

yang lain belum di masukkan diagram ERD database yang dirancang. 
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Gambar 3.9 ERD Sistem Informasi Repository 

 

3.5  Desain Interface  

Rancangan user interface ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan 

diharapkan sistem yang dibuat memberikan sajian yang menarik, mudah 

dijalankan oleh petugas perpustakaan. Adapun sistem yang dibentuk adalah:  

3.5.1 Tampilan Landing Page / Awal 

   Gambar 3.10 Landing Page 

(PK) 

(PK) 

(PK) 

(PK) (PK) (FK) 

(FK) 

(FK) 

(FK) 
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Tampilan Landing Page / awal yang merupakan tampilan yang diakses 

tanpa harus melakukan login terlebih dahulu. Disini terdapat dua tampilan 

halaman awal yang dapat diakses oleh pengujung website, yaitu Menu 

Pencarian dan Laman Login. Pada menu petugas terdiri dari :  

1. Menu Pencarian 

Pada halaman awal menampilkan informasi file skripsi ataupun 

penelitian dosen yang dapat di akses tanpa melakukan login terlebih 

dahulu. 

 

Gambar 3.11 Menu Pencarian 

Gambar 3.12 Hasil Pencarian 
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2. Menu Login 

Tampilan yang merupakan jalan akses bagi admin, mahasiswa 

maupun dosen untuk masuk kedalam sistem informasi repository. 

Gambar 3.13 Form Login 

3.5.2 Tampilan Dashboard Admin 

Tampilan Dashboard Admin merupakan laman utama dari seorang admin 

mengontrol form-form yang lain, yang terdiri dari; 

1. Halaman Home  

Pada halaman home pada dashboard admin menampilkan beberapa 

informasi penting yang guna dan fungsinya untuk mengontrol 

pengguna sistem. 

Gambar 3.14 Halaman Home Admin 
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2. Master Data 

Pada Master Data terdapat sub menu yang memiliki fungsi 

masing-masing. Sub menu tersebut terdiri dari Data Pengguna, Data 

Dosen, Data Mahasiswa. 

Pada Menu Data Pengguna seorang admin bisa memantau 

sekaligus melihat hak akses seorang user apakah mahasiswa, dosen 

ataupun  seorang admin. Pada menu ini seorang admin tidak dapat 

menambahkan pengguna secara langsung karena penambahan data 

mahasiswa ataupun dosen hanya bisa pada menu Data Dosen dan 

Data Mahasiswa. Tampilan Menu Data Pengguna terdapat pada 

(Gambar 3.12) . 

Gambar 3.15 Form Data Pengguna 

 

Pada Menu Data Dosen menampilkan informasi tentang data 

dosen yang telah terinput. Selain itu seorang admin dapat 

menambahkan data dosen secara manual dengan menekan tombol 

create atau tambah pada pojok kanan atas tampilan (Tampilan 

tambah data Gambar 3.14) . Pada laman ini juga seorang admin 

dapat mengubah data dosen dan juga menghapus data dosen dengan 

menekan tombol pada kolom action. Tampilan Menu Data Dosen 

terdapat pada (Gambar 3.13) . 
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Gambar 3.16 Form Data Dosen 

Gambar 3.17 Form Tambah Data Dosen 

 

Pada Menu Data Mahasiswa menampilkan informasi tentang 

data mahasiswa yang telah terinput. Selain itu seorang admin juga 

dapat menambahkan data mahasiswa secara manual dengan menekan 

tombol create/tambah pada pojok kanan atas tampilan (Tampilan 

tambah data Gambar 3.16). Pada laman ini juga seorang admin dapat 

mengubah data mahasiswa dan juga menghapus data mahasiswa 
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dengan menekan tombol pada kolom action. Tampilan Menu Data 

Mahasiswa terdapat pada Gambar 3.15 . 

Gambar 3.18 Form Data Mahasiswa 

Gambar 3.19 Form Tambah  Data Mahasiswa 

 

3. File Master 

Pada File Master terdapat sub menu yang memiliki fungsi masing-

masing. Sub menu tersebut terdiri dari File Skripsi dan File 

Penelitian Dosen. 



27 

 

 

 

Pada Menu Skripsi menampilkan informasi perihal file 

skripsi yang diajukan oleh mahasiswa agar bisa tersimpan pada 

sistem repository skripsi. Seorang admin akan memeriksa pengajuan 

file skripsi oleh mahasiswa apakah telah sesuai atau belum. Pada 

kolom status akan menampilkan status pengajuan apakah sudah 

diterima atau masih belum. 

Gambar 3.20 File Skripsi 

 

Gambar 3.21 Detail File Skripsi 
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Pada Menu Penelitian Dosen menampilkan informasi perihal 

file penlitian dosen yang diajukan oleh dosen agar bisa tersimpan 

pada sistem repository skripsi. Seorang admin akan memeriksa 

pengajuan file penelitian dosen apakah telah sesuai atau belum. Pada 

kolom status akan menampilkan status pengajuan apakah sudah 

diterima atau masih belum. 

Gambar 3.22 File Penelitian Dosen 

Gambar 3.23 Detail File Penelitian Dosen 
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3.5.3 Tampilan Dashboard Mahasiswa 

Tampilan Dashboard Mahasiswa merupakan laman utama dari seorang 

Mahasiswa untuk menambahkan file skripsi, dan menampilkan detail file 

skripsi yang berhasil di uploud selain itu terdapat status yang memberi 

informasi file skripsi telah diterima atau belum. 

Gambar 3.24  Dashboard Mahasiswa 

                                                          Gambar 3.25 Tambah Data File Skripsi 
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3.5.4 Tampilan Dashboard Dosen 

Tampilan Dashboard Dosen merupakan laman utama dari seorang 

Mahasiswa untuk menambahkan file penelitian dosen, dan menampilkan 

detail file penelitian dosen yang berhasil di uploud selain itu terdapat status 

yang memberi informasi file penelitian dosen telah diterima atau belum 

    Gambar 3.26 Dashboard Dosen 

 

 

3.6  Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak  

3.6.1  Perangkat Lunak  

Perangkat Lunak (Software) adalah program-program yang 

digunakan untuk menjalankan sistem perangkat keras, diantaranya 

adalah sistem operasi, bahasa pemrograman dan program aplikasi. 

Dalam pembuatan sistem informasi repository diperlukan perangkat-

perangkat lunak yang sangat mendukung, agar dapat mencapai hasil 

yang sempurna dari aplikasi tersebut. Rekomendasi perangkat lunak 

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :  

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Framework Laravel 7  
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3. Database MySql  

4. Visual Studio Code  

5. XAMPP  

 

3.6.2  Perangkat Keras  

Perangkat keras (Hardware) adalah komponen-komponen 

pendukung kinerja dari sistem komputer. Rekomendasi komponen-

komponen yang dapat dipakai untuk menjalankan sistem informasi 

repository adalah sebagai berikut:  

1. Prosesor Intel Core i3 2.0 Ghz  

2. Memory RAM 4 GB  

3. Monitor LCD/LED 15 inch  

4. Harddisk 512 GB  

5. Keyboard  

6. Mouse  

 


