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BAB IV 

PERANCANGAN 

 

 

4.1 Perancangan Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan suatu gambaran interaksi antara aktor (pengguna) 

pengguna dengan sistem yang ada. Dengan menggunakan use case diagram membantu untuk 

mendeskripsikan interaksi pengguna dengan sistem bagaimana sistem tersebut digunakan. Use 

case diagram dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Use case diagram 

Pada use case diagram sistem pendukung keputusan penerima bantuan modal usaha 

UMKM terdapat 1 aktor yaitu decision maker. Dalam sistem ini decision maker dapat 

mengelola kriteria yang akan digunakan dalam proses seleksi, mengelola bobot kriteria 

berdasarkan tingkat kepentingan kriteria tersebut, mengelola data pemohon, mengelola nilai-

nilai masing-masing kriteria pemohon, melihat hasil seleksi dan mengelola password. 
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4.2 Perancangan Activity Diagram 

Activity diagram merupakan gambaran bagaimana alur pada setiap aktivitas di dalam 

sistem sehingga akan membantu memudahkan untuk memodelkan hasil yang akan dibuat. 

a. Activity Diagram Halaman Login 

Pada activity login halaman login. Decision maker harus memasukan username dan 

password  dan sistem akan memvalidasi Setelah di validasi dan berhasil maka sistem akan 

mengarahkan ke halaman dashboard namun jika gagal sistem maka akan menampilkan pesan 

error login. Activity diagram halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Activity login 

 

b. Activity Diagram Kelola Bobot 

Pada activity diagram kelola bobot, decision maker dapat menambahkan bobot pada 

masing-masing kriteria berdasarkan tingkat kepentingan kriteria tersebut. Setelah 

menambahkan bobot sistem akan memvalidasi dan akan mengarahkan ke daftar bobot. Activity 

diagram kelola bobot dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Activity kelola bobot 

 

c. Activity Diagram Kelola Pemohon 

Pada activity diagram kelola pemohon, decision maker dapat menambahkan data 

pemohon pada sistem. Setelah itu sistem akan memvalidasi data yang ditambahkan, jika 

validasi berhasil maka sistem akan mengarahkan ke halaman daftar pemohon sebaliknya jika 

gagal sistem akan menampilkan error. Activity diagram kelola bobot dapat dilihat pada 

Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Acitvity kelola pemohon 

 

d. Activity Diagram Kelola Nilai Pemohon 

Pada activity diagram kelola nilai pemohon, decision maker dapat menambahkan data 

nilai untuk masing-masing data pemohon. Setelah itu sistem akan memvalidasi data nilai yang 

ditambahkan, jika berhasil maka sistem akan mengarahkan ke halaman daftar nilai pemohon 

sebaliknya jika gagal sistem akan menampilkan pesan error. Activity diagram kelola bobot 

dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Acitivity kelola nilai pemohon 

 

e. Activity Diagram Melihat Hasil Seleksi 

Pada activity diagram melihat hasil seleksi, decision maker dapat melihat hasil seleksi 

yang sudah melalui tahap perhitungan oleh sistem. Activity diagram kelola bobot dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Activity melihat hasil seleksi 

 

 

f. Activity Diagram Kelola Password 

Pada acitivity diagram kelola password, decision maker dapat mengganti password. 

Setelah itu sistem akan memvalidasi password yang dimasukan oleh decision maker, ketika 
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berhasil maka sistem akan menampilkan pesan berhasil, dan ketika salah sistem akan 

menampilkan pesan error. Activity diagram kelola bobot dapat dilihat pada Gambar 4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Activity kelola password 

 

4.3 Perancangan Basis Data 

4.3.1 Relasi Tabel 

Database sistem pendukung keputusan penerima bantuan modal usaha UMKM memiliki 

7 tabel yaitu tabel users, pemohons, kecamatans, outlet_pemohons, kotas, hasil seleksi dan 

penilaians. 
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Gambar 4.8 Relasi tabel 

 

Pada Gambar 4.8 terdapat beberapa tabel yang saling berelasi dengan tabel lainnya, yaitu: 

a. Tabel pemohons memiliki relasi (M:1) many to one dengan tabel kecamatans, yakni: 

dimana beberapa pehomons memiliki satu kecamatans. 

b. Tabel kotas memiliki relasi (1:N) one to many dengan tabel kecamatans, yakni: dimana 

setiap kotas memiliki beberapa kecamatans. 

c. Tabel provinsis memiliki relasi (1:N) one to many dengan tabel kotas, yakni: dimana setiap 

provinsis memiliki beberapa kotas. 

d. Tabel pemohons memiliki relasi (1:N) one to many dengan tabel penilaians, yakni: dimana 

setiap pehomons memiliki beberapa penilaians. 

e. Tabel penilaians memiliki relasi (1:N) one to many dengan hasil_seleksis kotas, yakni: 

dimana setiap penilaians memiliki beberapa hasil_seleksis. 

f. Tabel users memiliki relasi (1:N) one to many dengan tabel penilaians, yakni: dimana setiap 

users memiliki beberapa penilaians. 
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g. Tabel pemohons memiliki relasi (1:N) one to many dengan tabel outlet_pemohons, yakni: 

dimana setiap pehomons memiliki beberapa outlet_pemohons. 

 

4.3.2 Struktur Tabel 

a. Tabel Users 

Tabel users berfungsi untuk menyimpan data user yang digunakan di dalam sistem. Struktur 

tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Tabel users 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

name Varchar(50) Foreign Key 

Email Varchar(50) Not Null 

password Varchar(50) Not Null 

Remember_token Varchar(100) - 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

b. Tabel Pemohons 

Tabel pemohons berfungsi untuk menyimpan data pemohon di dalam sistem. Struktur tabel 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Tabel pemohons 

Field Type Keterangan 

Id Int(11) Primary key 

No_ktp Varchar(50) Not Null 

Nama_lengkap Varchar(50) Not Null 

Nama_panggilan Varchar(50) Not Null 

Jenis_kelamin Varchar(100) Not Null 

Status_pernikahan Enum(‘Menikah’,’Belum 

Menikah’) 

Not Null 

Pekerjaan Varchar(50) Not Null 

Usia Int(11) Not Null 

No_hp Varchar(13) Not Null 
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No_wa Varchar(13) Not Null 

Alamat_domisili Text  Not Null 

Id_provinsi Int(11) Not Null 

Id_kota Int(11) Not Null 

Id_kecamatan Int(11) Not Null 

Kode_pos Int(11) Not Null 

Penghasilan_perbulan Int(11) Not Null 

rekomendasi Varchar(50) Not Null 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

c. Tabel Penilaians 

Tabel penilaians berfungsi untuk menyimpan data penilaian yang dimasukan ke dalam 

sistem. Struktur tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Tabel penilaians 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

Id_pemohon Int(11) Foreign Key 

Id_user Int(11) Foreign Key 

minat Int(11) Not Null 

penghasilan Int(11) Not Null 

tuntutan Int(11) Not Null 

Prospek_usaha Int(11) Not Null 

Kegiatan_ibadah Int(11) Not Null 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

d. Tabel Outlet_pemohons 

Tabel outlet_pemohons berfungsi untuk menyimpan data outlet pemohon yang dimasukan 

ke dalam sistem. Struktur tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Tabel outlet_pemohons 

Field Type Keterangan 
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id Int(11) Primary key 

Id_pemohon Int(11) Foreign Key 

Alamat_outlet Text  Not Null 

Id_provinsi Int(11) Not Null 

Id_kota Int(11) Not Null 

Id_kecamatan Int(11) Not Null 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

e. Tabel Hasil_seleksis 

Tabel hasil_seleksi berfungsi untuk menyimpan data hasil seleksi perhitungan yang 

dimasukan ke dalam sistem. Struktur tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Tabel hasil_seleksis 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

Id_penilaian int(11) Foreign Key 

Hasil_penilaian float(23,16) Not Null 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

f. Tabel Kecamatans 

Tabel kecamatans berfungsi untuk menyimpan data kecamatan di dalam sistem. Struktur 

tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6 Tabel kecamatans 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

Nama_kecamatan Varchar(50) Not Null 

Id_kota int(11) Foreign Key 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

g. Tabel Kotas 
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Tabel kotas berfungsi untuk menyimpan data kota yang ada di dalam sistem. Struktur tabel 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Tabel kotas 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

Nama_kota Varchar(50) Not Null 

Id_provinsi int(11) Foreign Key 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

h. Tabel Provinsis 

Tabel provincis berfungsi untuk menyimpan data provinsi yang ada di dalam sistem. 

Struktur tabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.8 Tabel provinsis 

Field Type Keterangan 

id Int(11) Primary key 

Nama_provinsi Varchar(50) Not Null 

Created_at Timestamp Not Null 

Updated_at timestamp - 

 

4.4 Perancangan Antarmuka Pengguna 

a. Rancangan Antarmuka Halaman Login 

Pada rancangan halaman ini digunakan oleh decision maker untuk login ke dalam sistem, 

decision maker akan memasukan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. 

Untuk tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Rancangan antarmuka halaman login 

 

b. Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard 

Pada rancangan halaman ini akan digunakan ketika decision maker berhasil masuk 

kedalam sistem. Tampilan halaman dashboard akan menampilkan grafik-grafik rangkuman 

data. Untuk tampilan halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.10 Rancangan antarmuka halaman dashboard 

 

c. Rancangan Antarmuka Kelola Halaman Bobot 

Rancangan halaman ini akan menampilkan halaman kelola data bobot. Pada halaman ini 

decision maker akan memasukan bobot kepada masing-masing kriteria berdasarkan tingkat 

kepentingan. Rancangan antarmuka halaman kelola bobot dapat dilihat pada Gambar 4.11. 
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h.  

Gambar 4.11 Rancangan antarmuka halaman kelola bobot 

 

d. Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Pemohon 

Rancangan halaman ini akan menampilkan halaman kelola data pemohon. Terdapat 

beberapa opsi yaitu tambah pemohon, ubah pemohon dan hapus pemohon. Rancangan 

antarmuka halaman kelola pemohon dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

i.  

Gambar 4.12 Rancangan antarmuka halaman kelola pemohon 

 

e. Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Penilaian 

Rancangan halaman ini akan menampilkan halaman kelola data penilaian. Terdapat 

beberapa opsi yaitu tambah penilaian, ubah penilaian dan hapus penilaian. Decision maker 

menambahkan data penilaian ke masing-masing kriteria pada data pemohon. Rancangan 

antarmuka halaman kelola kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.13. 
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j.  

Gambar 4.13 Rancangan antarmuka halaman kelola penilaian pemohon 

 

f. Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Seleksi 

Rancangan halaman ini akan menampilkan hasil seleksi yang sudah melalui proses 

perhitungan berdasarkan nilai penilaian pada masing-masing pemohon yang sudah di urutkan 

berdasarkan nilai paling tinggi. Rancangan antarmuka hasil seleksi dapat dilihat pada Gambar 

4.14.  

 

Gambar 4.14 Rancangan antarmuka halaman hasil seleksi 

 

g. Rancangan Antarmuka Halaman Kelola Password 

Rancangan halaman ini akan menampilkan form untuk mengganti password decision 

make. Rancangan antarmuka halaman kelola password dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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Gambar 4.15 Rancangan antarmuka halaman kelola password 

 

  


