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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengembangkan sistem adalah 

metode waterfall dimana telah jelas tahapan-tahapan yang akan dilakukan, dimulai dari 

analisis masalah hingga maintance sistem. 

 

3.1 Analisis Kebutuhan 

Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan situs kitabisa.com sebagai acuan 

pembuatan sistem, dan untuk proses bisnis yang akan menggunakan proses bisnis penerimaan 

beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA) yang dilakukan oleh Kemenristekdikti yang 

ada di lingkup Universitas Islam Indonesia (UII) yang ada dibawah pengawasan Direktorat 

Pembinaan Mahasiswa (DPK) sebagai acuan. 

Proses bisnis yang ada pada PPA di Universitas Islam Indonesia secara umum terdapat 

3 (tiga) yakni, melengkapi berkas yang telah disediakan oleh DPK, pengumpulan berkas di 

kantor DPK, seleksi berkas yang dilakukan oleh DPK. Proses bisnis tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3. 1 Proses Bisnis PPA Universitas Islam Indonesia 

 

Sehingga proses bisnis yang dimiliki oleh sistem tidak jauh berbeda dengan proses 

bisnis yang ada pada pemberian beasiswa PPA. Mahasiswa harus mengajukan proposal, jika 

proposal memenuhi syarat maka proposal akan ditampilkan ke halaman utama sistem agar 

dapat dilihat para calon donatur. Selanjutnya mahasiswa tinggal menunggu apakah ada 

donatur yang memberikan donasinya. Jika ada mahasiswa dapat mengajukan pencairan 



12 

 

kepada sistem, setelah sistem menyetujui pencairannya, mahasiswa bisa mendapatkan 

dananya di rekening yang telah didaftarkan saat proses pengajuan. 

Berdasarkan hasil observasi serta membaca dokumen untuk beasiswa PPA, untuk 

membangun sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa terhadap mahasiswa tidak 

mampu atau berprestasi terdapat 5 kebutuhan utama sistem, yakni: kebutuhan user, 

kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan output, dan kebutuhan pendukung. 

 

3.1.1 Kebutuhan User  

User merupakan stackholder yang nantinya akan berinteraksi dengan sistem yang akan 

dibangun, terdapat 3 stackholder: 

a. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan stackholder yang nantinya akan bertugas untuk mengajukan 

proposal beasiswa serta menerima beasiswa jika proposal diterima dan mendapatkan donasi 

dari donatur. 

b. Donatur 

Donatur bertugas untuk memberikan donasi kepada mahasiswa yang membutuhkan 

beasiswa sesuai dengan proposal yang telah diterima oleh sistem. 

c. Admin sistem 

Stackholder admin bertugas untuk merawat sistem serta mereview berkas beasiswa 

yang diajukan oleh mahasiswa. Selain itu admin sistem juga yang akan melakukan 

pengelolaan terhadap segala aktifitas yang berkaitan dengan mahasiswa dan donatur dalam 

sistem. 

 

3.1.2 Kebutuhan Input 

Kebutuhan input adalah kebutuhan yang mendasar dari sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi, dimana tindakan sistem 

bergantung dari input yang diterima, dari hasil analisa kebutuhan input dapat dilihat pada 

Tabel 3.1  

 

Tabel 3. 1 Kebutuhan input yang dibutuhkan oleh sistem 

No User Kebutuhan Input 

1 Admin sistem Data diri 

Data status proposal 



13 

 

Data umum website 

Data status mahasiswa 

Data status donasi 

2 Mahasiswa Data diri 

Data Proposal 

Data Mutasi 

3 Donatur Data jumlah donasi 

Data nama bank 

Data diri 

 

3.1.3 Kebutuhan Proses 

Kebutuhan proses yang dibutuhkan didalam sistem informasi crowdfunding untuk 

beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi untuk menangani permintaan yang 

dilakukan oleh para aktor yang akan berinteraksi dengan sistem dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 3. 2 Kebutuhan proses yang dibutuhkan oleh sistem 

No Aktor Kebutuhan Proses 

1 Admin web Login 

Manajemen profil 

- Edit password 

Edit foto 

Manajemen daftar mahasiswa 

- Edit status mahasiswa 

- View mahasiswa 

Manajemen status proposal 

- Edit status proposal 

- View proposal 

Manajemen donasi 

- Edit status donasi 

- View daftar donatur 

- View jumlah donasi 

Manajemen web 



14 

 

No Aktor Kebutuhan Proses 

- View halaman web 

- Edit halaman tentang 

- Edit halaman ketentuan 

- Edit halaman privasi 

- Hapus halaman tentang 

- Hapus halaman ketentuan 

- Hapus halaman privasi 

2 Mahasiswa 

Registrasi 

Login 

Manajemen Profil 

- View Profil 

- Edit password 

- Edit profil 

Manajemen proposal 

- Membuat proposal 

- View proposal 

Edit proposal 

View mutasi 

Cairkan beasiswa 

3 Donatur View proposal beasiswa 

View detail proposal beasiswa 

Donasi  

 

3.1.4 Kebutuhan Output 

Kebutuhan output yang dibutuhkan oleh sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa 

kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi untuk mendukung kebutuhan input, dan 

proses yang telah dimiliki oleh sistem dapat dilihat pada Tabel 3.3 

 

Tabel 3. 3 Kebutuhan output yang dibutuhkan oleh sistem 

No Aktor Kebutuhan Output 

1 Admin web Informasi login 
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No Aktor Kebutuhan Output 

Manajemen profil 

- Informasi profil 

Manajemen donasi 

- Informasi daftar donasi 

- Informasi jumlah donasi 

Manajemen proposal 

- Informasi daftar proposal 

Manajemen donasi 

- Informasi calon donatur 

- Informasi daftar donatur 

- Informasi jumlah donasi 

2 Mahasisiwa Informasi registrasi 

Informasi login 

Manajemen Profil 

- Informasi profil 

Manajemen Proposal 

- Informasi proposal 

Informasi mutasi 

Informasi pencairan beasiswa 

3 Donatur Informasi porposal beasiswa 

Informasi detail proposal beasiswa 

Informasi donasi 

- Status donasi 

- Jumlah donasi 

- Rekening tujuan untuk donasi 

 

3.1.5 Kebutuhan Pendukung  

Kebutuhan pendukung merupakan perangkat yang akan dibutuhkan dalam membangun 

sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau 

berprestasi, terdapat dua kategori dalam kebutuhan ini. Yakni: kebutuhan hardware, dan 

software. 
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a. Kebutuhan hardware 

Untuk kebutuhan hardware diperlukan komputer atau laptop dengan minimal 

spesifikasi sebagai berikut: 

1. Processor  : Intel Celeron  

2. Central Processing Unit (CPU)  : N2840  

3. Read Only Memory (RAM) : 2 giga bytes 

4. Harddisk : 500 gita bytes 

5. Sistem operasi : windows 7 

 

b. Kebutuhan software 

1. Sublime Text 3 

Sublime text 3 merupakan software text editor untuk melakukan proses 

membangun sistem dengan menggunakan Hyper Text Markup Language (HTML), 

Cascading Style Sheet (CSS), bahasa pemrograman Hypertext Prepocessor (PHP), 

bahsa pemrograman javascript (JS). 

2. XAMPP v3.2.1 

Xampp adalah web server local yang popular dikalangan pengguna sistem operasi 

windows, yang digunakan untuk mendukung pembuatan sistem informasi 

crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi 

sistem. Kegunaan dari software ini adalah untuk mensimulasikan hosting berbasis 

local network, serta untuk pembuatan database lokal.  

3. Pencil 

Software ini digunakan untuk membuat prototype dari sistem informasi 

crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi, 

sebagai gambaran sederhana dari dari sistem tersebut. 

4. Web Browser 

Web browser yang digunakan dalam membangun sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi adalah google 

chorme  v75.0.3770.142, berfungsi untuk melihat halaman sistem yang dibangun. 

5. Teknologi PHP 

Merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem 

informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau 

berprestasi. 
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6. DBMS MySQL 

MySQL merupakan Database Management System (DBMS) yang digunakan untuk 

membangun database dari sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada 

mahassiwa tidak mampu atau berprestasi.  

7. Framework CodeIgniter v3 (CI) 

Framework CodeIgniter merupakan tools yang digunakan untuk mempermudah 

pembuatan sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak 

mampu atau berprestasi. 

8. Bootstrab v4 

Merupakan teknologi yang berguna untuk mempercantik tampilan dari halaman 

sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu 

atau berprestasi yang berbasis. 

 

3.2 Perancangan 

Perancangan sistem merupakan hal yang penting dalam membangun sistem informasi 

crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau berprestasi agar sesuai 

dengan kebutuhan sistem. Perancangan biasanya berbentuk pemodelan sistem, penulis 

menggunakan beberapa pemodelan Unified Modeling Language (UML), yakni activity 

diagram untuk memodelakan alur proses yang terdapat dalam sistem, dan use case diagram 

untuk memodelkan perilaku sistem. Dalam memodelkan manajemen database penulis 

menggunakan pemodel Entity Relationship Diagram, dan juga untuk visualisasikan halaman 

sistem penggunakan menggukan teknik wideframe sebagai visualisasi halaman sistem. 

Setelah melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan metode yang penulis gunakan 

dalam membangun sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak 

mampu atau berprestasi tahapan selanjutnya adalah proses perancangan sistem. Semua proses 

analisis yang telah penulis lakukan akan menjadi acuan untuk proses perancangan sesuai 

dengan kebutuhan yang ada. 

 

3.2.1 Use Case Diagram 

Pemodelan use case diagram merupakan visualisasi dalam memodelkan perilaku yang 

dimiliki oleh sistem dan bagaimana perilaku tersebut berinteraksi dengan penggunakan 

(aktor). Use case diagram untuk sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada 

mahassiwa tidak mampu atau berprestasi dapat dilihat pada Gambar 3.2 
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Mahasiswa

Donatur

Registrasi

Login

Kirim 
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Mutasi

Cairkan 
Beasiswa

Edit Profil

Edit 
Password

Edit Photo

Aktifasi

SIBEC

<<include>>

Authentfikasi
<<include>>

Pesan 
Error

<<extend>>

Approval

<<include>>

Ketersediaan 
beasiswa

<<include>>

<<include>>

Donasi

 

Gambar 3. 2 Use Case Diagram sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada 

mahasiwa tidak mampu atau berprestasi 

 

Dapat dilihat dari Gambar 3.2 bahwa terdapat tiga aktor dalam use case diagram 

tersebut, yakni: SIBEC (admin), Mahasiswa, dan Donatur. 
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a. Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan salah satu aktor primary dalam use case diagram sistem 

informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu atau 

berprestasi, artinya aktor mahasiswa akan menginisiasikan dirinya untuk menggunakan 

sistem. Setalah melakukan inisiasi sebuah perilaku yang ada pada sistem nantinya akan 

direspon oleh aktor secondary. 

b. Donatur  

Sama halnya dengan mahasiswa, donatur juga merupakan aktor primary. Namun 

bentuk inisiasi untuk menggunakan sistem hanya ada satu yakni melakukan donasi. 

c. SIBEC 

SIBEC merupakan aktor secondary, dimana aktor ini perilakunya selalu reaksional 

terhadap inisiasi yang dilakukan oleh aktor primary, SIBEC merupakan nama lain 

admin sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada mahassiwa tidak mampu 

atau berprestasi.  

Selain aktor, terdapat pula use case yang ada di dalam diagram tersebut, use case 

merupakan perilaku yang ada pada sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada 

mahassiwa tidak mampu atau berprestasi. Dapat dilihat pada Tabel 3.4: 

 

Tabel 3. 4 Use Case yang dimiliki oleh sistem 

No Use case Keterangan 

1 

Registrasi merupakan proses pembuatan akun untuk dapat 

mengajukan beasiswa. 

 

2 
Login Proses validasi untuk dapat masuk ke dalam 

sistem 

3 Kirim Proposal Proses pembuatan hingga pengajuan proposal 

4 Mutasi Informasi jumlah dana yang dimiliki. 

5 
Cairkan Beasiswa Proses untuk mencairkan dana beassiwa yang 

telah didapatkan 

6 
Edit Profil Pengeloaan profil, meliputi alamat hingga 

deskripsi profil  
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No Use case Keterangan 

7 
Edit password Proses untuk melakukan memperbaruhi atau 

mengubah password 

8 Edit photo Proses untuk mengubah photo profil 

9 
Donasi Proses untuk memberikan donasi kepada 

proposal beasiswa yang telah dipilih. 

 

3.2.2 Activity Diagram 

Untuk memodelkan alur aktifitas antara user dengan sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu atau berprestasi, perlu diketahui bahwa 

stakeholder dalam sistem yang akan dibuat terdapat 4 stakeholder. Sehingga setiap detail 

aktifitas antara setiap user dengan sistem akan dibahas satu persatu. 

a. Activity Diagram Registrasi 

Sesuai dengan kebutuhan yang ada, activity diagram registrasi dikhususkan untuk 

mahasiswa yang ingin mengajukan beasiswa pada sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu atau berprestasi. Dengan cara 

membuat akun baru. Activity diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.3 
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Registrasi

Mahasiswa SIBECEmail

P
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Pilih Aktifasi Akun
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Gambar 3. 3 activity diagram registrasi user baru 

 

b. Activity Diagram Login untuk mahasiswa 

Login merupakan proses yang dapat dilakukan oleh mahasiswa jika telah memiliki 

akun, proses ini untuk validasi data username dan password agar mahasiswa dapat 

masuk kedalam halaman khusus mahasiswa. Activity diagramnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.5 
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Gambar 3. 4 activity diagram Login untuk mahasiswa 

 

c. Activity Diagram Pengajuan Beasiswa 

Pengajuan beasiswa merupakan aktifitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam 

rangka untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan mereka, jika nantinya proposal 

sesuai kriteria yang telah ditentukan maka proposal yang telah diajukan akan diposting 

ke halaman sistem agar dapat dilihat oleh para donatur. Activity diagramnya dapat 

dilihat pada Gambar 3.5 
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Gambar 3. 5 Activity diagram pengajuan beasiswa 
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d. Activity Diagram Mutasi 

Mutasi merupakan aktifitas yang dapat dilakukan oleh stakeholder mahasiswa untuk 

mendapatkan informasi terkait jumlah bantuan biaya pendidikan yang telah mereka 

peroleh dari para dontur. Activity diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.6 
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Gambar 3. 6 activity diagram mutasi 

 

e. Activity Diagram Pencairan Beasiswa 

Activity diagram pencairan beasiswa merupakan aktifitas yang dapat dilakukan oleh 

mahasiswa jika proposal mereka telah menerima bantuan biaya pendidikan dari para donatur. 

Activity diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.7 
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Gambar 3. 7 Activity diagram pencairan baesiswa 

 

f. Activity Diagram Donasi 

Donasi merupakan interaksi yang dapat dilakukan oleh para calon donatur terhadap 

salah satu proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa dan disetujui oleh admin. 

Activity diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.8 
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Gambar 3. 8 Activity diagram donasi 

  

 

g. Activity Diagram Login Untuk admin 

Merupakan interaksi khusus untuk validasi data admin supaya dapat mengakses 

halaman admin untuk memanajemen sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa 

kepada mahasiswa tidak mampu atau berprestasi. Activity diagramnya dapat dilihat 

pada Gambar 3.9 
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Gambar 3. 9 Activity diagram login untuk admin 

 

h. Activity diagram review / apprement proposal 

Merupakan interaksi antara admin dengan sistem untuk melakukan proses review 

terhadap proposal-proposal yang telah diajukan oleh mahasiswa, apakah menenuhi 

kriteria yang telah dituntukan atau tidak. Activity diagramnya dapat dilihat pada 

Gambar 3.10 
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Gambar 3. 10 Activity diagram review beasiswa 

 

i. Activity Diagram Penerimaan Donasi 

Merupakan interaksi admin dengan sistem yang bertujuan untuk menerima donasi dari 

pada donatur sesuai dengan proposal yang telah donatur pilih, apakah statusnya telah 

diterima atau belum. Activity diagramnya dapat dilihat pada Gambar 3.11 
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Gambar 3. 11 Activity diagram penerimaan beasiswa 

 

3.2.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Untuk memodelkan basisdata yang diperlukan oleh sistem informasi crowdfunding 

untuk beasiswa kepada mahasiswa tidak mampu atau berprestasi yang mengunakan  

pemodelan Entity Relationship Diagram (ERD) disini terdapat empat komponen penting, 

yakni entitias merupakan represntasi dari tabel, atribut representasi dari nama kolom yang 

ada pada tabel, relasi representasi hubungan antar tabel, dan juga kardinalitas representasi 

jenis hubungan yang ada. ERD dari perancangan yang dibutuhkan dapat dilihat pada Gambar 

3.12 
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Gambar 3. 12  entity relationship diagram yang dibutuhkan sistem 
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Deskripsi dari gambar 3.12 akan bahas setiap poinnya sebagai berikut 

a. Entitas Mahasiswa  

Entitas mahasiswa adalah bentuk visualisasi tabel yang akan menyimpan seluruh data 

yang berkaitan dengan mahasiswa.  Atribut yang melekat pada entitas mahasiswa dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

 

Tabel 3. 5 Atribut pada entitas mahasiswa 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_mahasiswa Integer 11 Primary Key (Auto increment) 

2 Email Varchar 125 - 

3 Nama Varchar 125 - 

4 Nim Varchar 128 - 

5 Password Varchar 156 - 

6 Alamat Varchar 125 - 

7 Photo Varchar 125 - 

8 Status Integer 1 - 

9 Tanggal_dibuat Integer 11 - 

10 Role_id integer 1 Foreign Key 

 

b. Entitas Proposal 

Entitas proposal representasi untuk tabel proposal yang memiliki 10 atribut, keterangan 

setiap atributnya dapat dilihat pada Tabel 3.6 

 

Tabel 3. 6 Entitas Proposal 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_proposal Integer 11 Primary Key (Auto increment) 

2 Judul Varchar 128 - 

3 Deskripsi Text - - 

4 Target_Donasi Integer  11 - 

5 Jumlah_donasi_diterima Integer 11 - 

6 Cover Varchar 125 - 

7 Tanggal_upload Integer 11 - 
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8 Tanggal_expired Integer 11 - 

9 Status Integer 1 - 

10 Id_mahasiswa integer 11 Foreign Key 

 

c. Entitas Donatur 

Untuk merepresentasikan tabel yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap data donatur, 

entitas donatur menjadi bentuk representasinya. Atribut dari entitas donatur ada 5, 

detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.7 

 

Tabel 3. 7 Atribut yang dimiliki oleh entitas donatur 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id Integer 11 Primary Key (Auto increment) 

2 Nama Varchar 125 - 

3 Jumlah Donasi Integer 125 - 

4 Pesan_dukungan Varchar 156 - 

5 Bank Varchar 11 - 

6 Status Integer 1 - 

7 Tanggal_donasi Integer 11 - 

8 Id_Proposal Varchar 125 Foreign Key 

 

d. Entitas Mutasi 

Entitas menu merupakan representasi dari tabel mutasi yang digunakan untuk 

menyimpan data yang berkaitan dengan mutasi yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Atribut yang dimiliki oleh entitas mutasi ada 8, detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

 

Tabel 3. 8 atribut yang dimiliki oleh entitas mutasi 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_mutasi Integer 11 Primary Key (Auto increment) 

2 Saldo Integer 128 - 

3 Penarikan Integer 128 - 

4 Bank Varchar 128 - 

5 Pemilik_rek Varchar 128 - 
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6 No_rek Varchar 128 - 

7 Status Int 1 - 

8 Id_mahasiswa integer 11 Foreign Key 

 

 

e. Entitas Token Mahasiswa 

Entitas token mahasiswa merupakan entitas yang merepresentasikan token yang akan 

didapatkan oleh mahasiswa saat melakukan registrasi akun baru, entitas ini memiliki 8 

attribut, detailnya dapat dilihat pada tabel 3.9 

 

Tabel 3. 9 atribut yang dimiliki oleh entitas token mahasiswa 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id Integer - Primary Key (Auto increment) 

2 Role Varchar 125 - 

3 Nama Varchar 125 - 

 

f. Entitas Admin 

entitas admin merupakan bentuk visualisasi dari tabel admin, entitas ini nantinya akan 

digunakan untuk menyimpan data dari admin. Atribut dari entitas admin terdapat 4, 

utuk detailnya dapat dilihat pada tabel 3.10 

 

Tabel 3. 10 atribut yang dimiliki oleh entitas admin 

No Attribut Tipe Panjang Keterangan 

1 Id_Admin Integer - Primary Key (Auto increment) 

2 Username Varchar 125 - 

3 Password Varchar 125 - 

4 Photo Varchar 156 - 

5 Nama Varchar 125 - 

6 Jabatan Varchar 125 - 

7 Role_id Int 1 Foreign Key 
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3.2.4 Wireframe Halaman Sistem 

Wideframe merupakan teknik untuk mendesain antarmuka yang paling sederhana, 

artinya antarmuka yang dibuat hanya bentuk visualnya belum dapat berinteraksi. Dalam 

perancangan yang dibutuhkan oleh sistem informasi crowdfunding untuk beasiswa kepada 

mahasiswa, antarmuka yang dibangun disesuaikan dengan stakeholder yang akan 

beriinteraksi dengan sistem. Karena terdapat 3 stakeholder maka akan dibahas antarmuka 

yang dibuhkan oleh setiap stakeholder poin per poin sebagai berikut. 

a. Landing Page 

Landing page merupakan halaman yang pertama kali akan muncul ketika alamat web 

diakses, rancangannya dapat dilihat pada Gambar 3.13 
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Gambar 3. 13 Rancangan landing page 
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b. Registrasi 

Registrasi halaman yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk pembuatan atau 

pendaftaran akun baru supaya dapat mengajukan beasiswa yang diharapkan. 

Rancangannya dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 

Gambar 3. 14 Rancangan untuk form registrasi 

 

c. Login 

Login merupakan halaman yang akan digunakan oleh admin ataupun mahasiswa agara 

dapat mengakses dashboard mereka masing-masing. Rancangannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.15 
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Gambar 3. 15 Rancagan Form Login 

 

d. Form Donasi 

Form doansi adalah halaman berguna untuk menampung data untuk donatur jika ingin 

berdonasi dengan proposal yang telah dipilihnya. Rancangannya dapat dilihat pada dua 

dibawah Gambar 3.16 dan 3.17 

 

 

 

Gambar 3. 16 Rancangan form donasi tahap pertama 
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Gambar 3. 17 Rancangan form donasi tahap kedua 

 

e. Dashboard Admin 

Dashboard admin adalah halaman yang dapat digunakan oleh stakeholder admin agar 

dapat mengelola sistem. Rancangannya dapat dilhat pada Gambar 3.18 
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Gambar 3. 18 Rancangan Dashboard Admin 

 

f. Dashboard Mahasiswa 

Dashboard mahasiswa adalah halaman yang akan digunakan oleh stakeholder 

mahasiswa dengan tujuan untuk melakukan manajemen terhadap akun mereka. 

Rancangannya dapat dilihat pada Gambar 3.19 
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Gambar 3. 19 Rancangan dashboard mahasiswa 

 

 

 

 

  


