
 

 

 

 

BAB III   

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Proses Bisnis 

 Proses bisnis  ini bertujuan untuk menguraikan proses secara sistematis tentang 

aktifitas-aktifitas yang terjadi di UKM taekwondo Universitas Islam Indonesia. 

Adapun beberapa sistem prosedur yang diterjemahkan ke dalam bentuk narasi 

dan kemudian digambarkan dalam bentuk flow chart. Untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas mengenai proses bisnis, akan dijelaskan uraiannya: 

1. Calon anggota mendatangi bagian sekretaris untuk mengambil formulir 

pendaftaran  

2. Sekretaris menyerahkan form pendaftaran dan syarat 

3. Calon anggota mengisi form dan melengkapi syarat yang telah ditentukan. 

4.  Calon anggota menyerahkan form pendaftaran dilengkapi dengan syarat-

syarat yang telah ditentukan (termasuk pembayaran). 

5.  Bagian Sekretaris mengecek kelengkapan pengisian formulir disertai 

kelengkapan persyaratan. 

6. Sekretaris memasukan atau input data anggota baru 

7. Sekretaris membuat laporan anggota UKM taekwondo 

8. Sekretaris menyerahkan laporan anggota kepada ketua. 

9. Sekretaris membuat jadwal latihan. 

10.  Pemberitahuan Jadwal latihan kepada anggota 

11. Anggota mengikuti latihan 

12. Sekretaris mencatat dan melakukan presensi anggota yang mengikuti latihan. 

13. Ketua membuat periode ujian kenaikan tingkat 

14. Sekretaris merekap data kehadiran anggota yang berhak mengikuti ujian 

kenaikan tingkat 

15. Anggota mendaftar ujian kenaikan tingkat 
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16. Sekretaris  akan membuat laporan daftar anggota ujian kenaikan tingkat, 

kemudian laporan daftar anggota ujian kenaikan tingkat diberikan kepada 

ketua. 

17. Ketua Taekwondo kemudian membuatkan sertifikat berdasarkan tingkat 

kenaikan sabuk taekwondo. 

18.  Setelah dibuatkan sertifikat maka sertifikat tersebut diserahkan ke anggota. 

Berikut merupakan gambaran proses bisnis UKM Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia dapat dilihat pada gambar 3.1. 

Flow Chart Proses Bisnis 

Mahasiswa Sekretaris Anggota Ketua

Start

Mengambil 

Form 

pendaftaran 

Form Pendaftaran 

dan syarat

Form Pendaftaran 

dan syarat

Mengisi form 

pendaftaran

Form Pendaftaran 
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form isi dan 
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Form Pendaftaran 
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isi dan syarat tidak 

lengkap
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Proses menginputkan 

data anggota baru 

Laporan  anggota 

UKM taekwondo

Tidak
Ya

Membuat Jadwal 
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kenaikan tingkat

Laporan  ujian 

kenaikan tingkat
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kenaikan tingkat
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Sertifikat Ujian 
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Sertifikat Ujian 

KenaikanTingkat

End

Jadwal 
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Gambar 3. 1 Proses Bisnis UKM taekwondo 
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3.2 Analisis Sistem  

Dalam pembangunan sistem informasi ini, penulis harus melakukan analisis 

sebelum melalui tahap development sistem. 

3.2.1 Analisis masalah 

Unit kegiatan mahasiswa taekwondo UII merupakan suatu wadah bagi aktivitas 

mahasiswa yang dapat menampung hobi, bakat dan minat di bidang seni beladiri 

taekwondo. Mahasiswa yang memiliki hobi, minat dan bakat di bidang seni beladiri 

taekwondo dapat mendaftar pada UKM Taekwondo untuk mengasah bakatnya.  

Sistem yang pada UKM taekwondo saat ini masih bersifat manual. Seperti 

pendaftaran anggota baru, mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri harus datang 

secara langsung pada saat UKM Taekewondo latihan. Setelah pendaftaran selesai 

dilakukan selanjutnya sekretaris harus mengetikan kembali data pendaftar ke dalam 

microsoft exel untuk menghindari data yang hilang dan rusak. Sehingga panitia 

harus melakukan dua kali pekerjaan untuk pendataan pendaftar. Begitu juga dengan 

pendaftaran ujian kenaikan tingkat dan turnamaent antar cabang untuk para anggota 

UKM Taekwondo.  

Selain itu belum adanya media informasi yang diperbarui secara berkala 

berkaitan dengan UKM Taekwondo.  Seperti profil, pengumuman, prestasi. Hal ini 

menyebabkan kurang efektifnya penyebaran informasi tersebut kepada mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia, untuk mendapatkan informasi hal-hal terbaru dari 

UKM Taelwondo UII. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka, UKM taekwondo 

membutuhkan suatu sistem informasi unit kegiatan mahasiswa taekwondo. Sistem 

informasi ini bertujuan agar dapat membantu mahasiwa dalam mendaftar menjadi 

anggota ukm Taekwondo, untuk membantu anggota UKM Taekwondo dalam 

mendaftar ujian kenaikan tingkat dan mendaftar turnament antar cabang, serta 

membantu pengelolaan keuangan dan pengelolaan data anggota UKM Taekwondo. 
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3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

 Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berada di luar 

kebutuhan fungsional seperti: 

Hak akses: pembagian hak untuk mengakses sistem berdasarkan pengguna 

tertentu. Dengan adanya hak akses ini maka hanya pengguna yang diberikan hak 

akses yang dapat mengakses informasi-informasi tertentu di dalam sistem. Dalam 

sistem ini hak akses pengguna akan dibagi menjadi 4 level, yaitu: 

a. Admin Unit Kegiatan Mahasiswa (Pengurus UKM) 

Admin unit kegiatan mahasiswa mempunyai peran dalam pengelolaan data 

yang ada di sistem, mulai dari data-data UKM seperti data data profil, data 

prestasi, data fakultas, data jurusan, data turnament antar cabang sampai laporan 

prestasi dan laporan turnament antar cabang. Admin dapat mempunyai hak akses 

di atas semuar user lain. Admin tidak dapat mengolah data pribadinya sendiri 

karena admin setiap periode akan berubah-ubah sesuai dengan kepengurusan 

setiap tahunnya. Selain itu juga admin merupakan salah satu pengurus UKM 

Taekwondo. 

b. Sekretaris  

Sekretaris memiliki hak untuk mengelola data anggota, mengisi daftar hadir, 

menentukan jadwal latihan, memverifikaasi data pendaftar keanggotaan baru unit 

kegiatan mahasiswa, memvalidasi anggota yang berhak untuk mengikuti ujian 

kenaikan tingkat. Selain itu sekretaris mempunyai peran dalam membuat laporan 

presensi, laporan anggota, laporan anggota yang telah mengikuti ujian kenaikan 

tingkat, dan laporan keuangan. 

c. Anggota 

Anggota dalam unit kegiatan mahasiswa taekwondo adalah mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia yang telah terdaftar sebagai anggota. Anggota 

memiliki hak untuk login ke dalam sistem hanya dengan memasukan nim dan 

password. Anggota memiliki hak untuk mendaftar turnament antar cabang dan 

mendaftar ujian kenikan tingkat. Namun anggota yang akan mengikuti ujian 
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kenaikan tingkat harus memiliki daftar hadir minimal 3 bulan dengan jadwal 

latihan 2 kali seminggu dalam artian anggota memiliki daftar hadir minimal 24 

kali dalam waktu 3 bulan. Jika anggota yang memiliki daftar hadir kurang dari 3 

bulan maka sekretaris tidak akan memvalidasi keikutsertaan dalam ujian kenaikan 

tingkat.  

d. Mahasiswa 

Mahasiswa menggunakan sistem untuk mendapatkan informasi seputar UKM 

Taekwondo UII. Mahasiswa dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran. 

Mahasiswa yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Indonesia dan 

berminat untuk bergabung bersama UKM Taekwondo dapat melakukan proses 

pendaftaran anggota. 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Berdasarkan analisis masalah, maka perlu diuraikan kebutuhan-kebutuhan apa 

saja yang diperlukan untuk membangun sistem informasi UKM Taekwondo UII. 

Kebutuhan fungsioanal merupakan kebutuhan yang secara umum harus dimiliki 

oleh sistem untuk menjalankan proses pengolahan data. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut di antara lain: 

1. Kebutuhan Mahasiswa/Pengunjung 

a. Fasilitas untuk melihat informasi terbaru berkaitan dengan segala kegiatan 

mahasiswa, di antaranya profil UKM Taekwondo, pengumuman, prestasi 

UKM Taekwondo. 

b. Fasilitas untuk selanjutnya menjadi anggota UKM Taekwondo. 

c. Fasilitas untuk memasukan atau input kritik dan saran untuk UKM 

Taekwondo. 

2. Kebutuhan Anggota 

a. Fasilitas untuk melihat informasi terbaru berkaitan dengan segala kegiatan 

mahasiswa, di antaranya profil UKM Taekwondo, kegiatan-kegiatan, 

prestasi UKM Taekwondo. 

b. Fasilitas untuk melihat informasi jadwal latihan. 



21 

 

 

 

c. Fasilitas pendaftaran ujian kenaikan tingkat oleh anggota UKM Taekwondo. 

d. Fasilitas pendaftaran turnament antar cabang.oleh anggota UKM 

Taekwondo. 

e. Fasilitas untuk memasukan atau input kritik dan saran untuk UKM 

Taekwondo. 

f. Fasilitas untuk mengelola account pribadi untuk masuk ke dalam portal. 

3. Kebutuhan Sekretaris 

a. Fasilitas untuk mengisi daftar hadir anggota 

b. Fasilitas untuk mengisi  jadwal latihan  

c. Fasilitas untuk memvalidasi anggota yang berhak mengikuti ujian kenaikan 

tingkat. 

d. Fasilitas untuk membuat laporan ujian kenaikan tingkat, membuat laporan 

presensi berdasarkan tanggal tertentu, laporan anggota tiap tahunnya dan 

membuat laporan keuangan. 

e. Fasilitas untuk pengelolaan account pribadi untuk masuk ke dalam portal. 

f.   Fasilitas untuk memverifikaasi data pendaftar keanggotaan baru. 

g. Fasilitas untuk pengelolaan data anggota setiap tahunnya yang terdiri dari 

penambahan, pengeditan dan penghapusan. 

4. Kebutuhan Admin UKM 

a. Fasilitas untuk pengelolaan data UKM Taekwondo seperti profil UKM , 

Taekwondo, pengumuman, prestasi. 

b. Fasilitas untuk mengelola kritik dan saran yang masuk 

c. Fasilitas untuk menentukan  periode ujian kenaikan tingkat. 

d. Fasilitas untuk menentukan  periode turnament antar cabang.  

e. Fasilitas untuk mengelola hasil turnament antar cabang. 

f. Fasilitas untuk mengelola dojang. 

g. Fasilitas untuk mengelola fakultas. 

h. Fasilitas untuk mengelola jurusan. 

i. Fasilitas untuk mengelola sabuk. 
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j. Fasilitas untuk membuat laporan untuk kegiatan mahasiswa seperti laporan 

prestasi yang pernah diraih, laporan turnament antar cabang. 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Masukan 

Analisa kebutuhan masukan Sistem Informasi Unit kegiatan Mahasiswa 

Taekwondo di antaranya adalah setiap anggota taekwondo, sekretaris dan admin 

mempunyai “nim” dan “pasword” yang berbeda –beda. Hal tersebut mempunyai 

tujuan untuk menjaga privasi dari setiap pengguna dan admin. Berdasarkan apa 

yang telah di jelaskan dalam Bab II dan dari analisa kebutuhan non fungsional dan 

analisa kebutuhan fungsional pada Bab III, maka yang dibutuhkan dari kebutuhan 

masukan dalam sistem ini adalah: 

a. Masukan Mahasiswa/Pengunjung 

Analisa kebutuhan masukan mahasiswa atau pengunjung tersebut didalam 

sistem ini sangat penting, dikarenakan kebutuhan masukan mahasiswa atau 

pengunjung merupakan kebutuhan yang membutuhkan beberapa data-data dari 

mahasiswa. Maksud dari data masukan mahasiswa atau pengunjung adalah masukan 

data yang dilakukan oleh mahasiswa atau pengunjung. Data masukan mahasiswa 

atau pengunjung meliputi data identitas mahasiswa atau pengunjung, data kritik 

dan saran. Data masukan dari mahasiswa atau pengunjung lebih lanjut dibahas 

secara spesifik sebagai berikut: 

1. Data Masukan Identitas Mahasiswa/Pengunjung 

Data masukan identitas mahasiswa/pengunjung berupa nim, password, 

nama, jenis kelamin ,nama dojang, no handphone, alamat, tempat lahir, 

tanggal lahir, geup/sabuk, foto, tahun masuk. 

2. Data Masukan Kritik dan Saran 

Data masukan kritik dan sarana berupa  nama, subjek, comment. 

b. Masukan Anggota 

Analisa kebutuhan masukan anggota ukm taekwondo didalam sistem ini sangat 

penting, dikarenakan kebutuhan masukan anggota merupakan kebutuhan yang 

membutuhkan beberapa data dari anggota. Maksud dari data masukan anggota 
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adalah masukan data yang dilakukan oleh anggota. Data masukan anggota 

meliputi data kritik dan saran, data ujian kenaikan tingkat, data turnament antar 

cabang data untuk mengelola account pribadi untuk masuk kedalam portal. Data 

masukan dari anggota lebih lanjut dibahas secara spesifik sebagai berikut:  

1. Data Masukan Kritik dan Saran 

Data masukan kritik dan saran berupa nama, subjek, comment. 

2. Data Masukan PendaftaranUjian Kenaikan Tingkat 

Data masukan pendaftaran ujian kenaikan tingkat berupa nim, nama dojang, 

geup awal, geup sekarang. 

3. Data Masukan Pendaftaran turnament Antar Cabang 

Data masukan pendaftaran turnament antar cabang berupa nim, nama         

dojang, geup.  

4. Data Masukan Account pribadi 

Data masukan account pribadi berupa  password. 

c. Masukan Sekretaris 

Analisa kebutuhan masukan sekretaris tersebut didalam sistem ini sangat 

penting, dikarenakan kebutuhan masukan sekretaris merupakan kebutuhan yang 

diinputkan oleh sekretaris. Data masukan sekretaris  meliputi data verifikasi 

pembayaran anggota, data daftar hadir, data untuk mengelola account pribadi 

untuk masuk kedalam portal, data keuangan, data jadwal latihan, data validasi 

ujian kenaikan tingkat dan data peserta ujian kenaikan tingkat. Data masukan dari 

sekretaris lebih lanjut dibahas secara spesifik sebagai berikut:  

1. Masukan Verifikasi Pembanyaran anggota 

Masukan verifikas pembayaran anggota berupa keterangan verifikasi 

(“Ya”,”Tidak”) 

2. Masukan Daftar hadir 

Masukan daftar hadir berupa nim, tanggal, keterangan(“Ya”,’Tidak) 

3. Masukan jadwal latihan 

Masukan jadwal latihan berupa nama dojang, tanggal. 
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4. Masukan Keuangan 

Masukan keuangan berupa dana pendaftaran, dana iuran, dana 

LEM.U,DPM.U bulan, tahun, jumlah pemasukan, penggunaan dana, harga, 

jumlah unit, jumlah pengeluaran, saldo awal,saldo akhir. 

5. Data Masukan Validasi Ujian Kenaikan Tingkat 

Data masukan validasi ujian kenaikan tingkat berupa data keterangan 

validasi (“terdaftar”, tidak terdaftar”). 

6. Data Masukan Peserta Ujian Kenaikan Tingkat 

Data masukan peserta ujian kenaikan tingkat berupa data keterangan 

(“lulus”, tidak lulus”) 

7. Data Masukan Account pribadi 

Data masukan account pribadi berupa password. 

d.Masukan Admin 

Analisa kebutuhan masukan admin tersebut didalam sistem ini sangat penting, 

dikarenakan kebutuhan masukan admin merupakan kebutuhan yang 

membutuhkan beberapa data dari admin . Maksud dari data masukan admin  

adalah masukan data yang dilakukan oleh admin. Data masukan admin meliputi 

data profil, data prestasi, data dojang/tempat latihan, data fakultas, data jurusan, 

data sabuk, data account user dan data peserta turnament antar cabang(TAC). 

Data masukan dari admin lebih lanjut dibahas secara spesifik sebagai berikut:  

 1.   Data Masukan Profil  

Data masukan profil berupa foto, misi dan visi. 

2.  Data Masukan Prestasi 

Data masukan prestasi berupa foto, nama acara, tanggal acara, prestasi, isi. 

4. Data Masukan Tempat latihan 

Data masukan tempat latihan berupa nama dojang. 

5. Data Masukan Periode 

Data masukan periode berupa nama periode, tanggal, sampai, status 

(“open”, “close”). 
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6. Data Masukan Periode Tac 

Data masukan periode tac berupa nama periode, tanggal, tanggal sampai, 

status (“open”, “close”), sabuk.  

7. Data Pengumuman  

Data masukan pengumuman berupa isi, tanggal. 

8. Data Fakultas 

Data masukan fakultas berupa nama fakultas. 

9.  Data Jurusan  

Data masukan jurusan berupa nama jurusan. 

10. Data Sabuk 

Data masukan jurusan berupa nama sabuk 

11. Data Account User  

Data masukan account user berupa level user dan password. 

12. Data Peserta TAC 

 Data masukan peserta tac berupa hasil. 

3.2.5 Analisis Kebutuhan Proses 

Analisa kebutuhan proses merupakan suatu analisa kebutuhan yang sangat 

dibutuhkan. Untuk pengembangan sistem informasi unit kegiatan mahasiswa 

taekwondo universitas islam Indonesia, dikarenakan dalam analisa kebutuhan proses 

diperlukan suatu data. Data tersebut diperlukan agar menghasilkan sistem informasi 

yang dapat membantu unit kegiatan mahasiswa taekwondo. 

Berdasarkan apa yang telah diterangkan, maka analisa kebutuhan proses dari 

“Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiwa Taekwondo Universitas Islam Indonesia 

dapat dibagi menjadi beberapa proses. Proses-proses tersebut berdasarkan dari 

informasi atau hasil yang berasal dari masukan data input, sehingga proses tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Proses Pendaftaran Anggota baru 

Proses Pendaftaran Anggota baru merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu mahasiswa. Proses pendaftaraan anggota baru dilakukan 
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oleh mahasiswa yang berminat ikut bergabung di ukm taekwondo UII. Proses 

tersebut membutuhkan data masukan identitas dari mahasiswa.  

2. Proses Autentifikasi Login. 

Proses Autentifikasi Login merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna 

sistem yang meliputi anggota, sekretaris dan admin, proses tersebut membutuhkan 

data masukan “nim” dan “password”. Untuk dapat melakukan proses “login” ke 

dalam sistem, maka para pengguna harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu ke 

dalam sistem. Dari apa yang telah dijelaskan, maka para pengguna sistem akan 

mendapatkan “hak akses” masing– masing terhadap sistem. 

3.  Proses Pendaftaran Ujian Kenaikan Tingkat 

Proses Pendaftaran Ujian Kenaikan Tingkat merupakan proses yang dilakukan 

oleh pengguna sistem yaitu anggota. Proses pendaftaraan ujian kenaikan tingkat 

dilakukan oleh anggota yang telah memenuhi syarat seperti daftar hadir minimal 3 

bulan dengan jadwal latihan 2 kali seminggu dalam artian anggota memiliki daftar 

hadir minimal 24 kali dalam waktu 3 bulan. Ujian kenaikan tingkat bertujuan 

untuk mengarahkan atlet pada tingkatan geup/sabuk yang lebih tinggi serta untuk 

meningkatkan kualitas para taekwondo-in/atlet. Proses ujian kenaikan tingkat 

tersebut membutuhkan data masukan nim, nama dojang atau tempat latihan, geup 

awal/sabuk awal, geup sekarang/sabuk sekarang yang akan di ikuti dari anggota.  

4. Proses Pendaftaran Turnament Antar Cabang  

Proses Pendaftaran Turnament Antar Cabang merupakan proses yang dilakukan 

oleh pengguna sistem yaitu anggota. Proses pendaftaraan turnament antar cabang 

dilakukan oleh anggota yang memililki tingkat sabuk/ geup yang telah ditentukan 

untuk mengikuti turnament antar cabang. Turnament antar cabang bertujuan 

sebagai ajang uji coba kemampuan atlet-atlet dan menjadi evaluasi terhadap 

pembinaan yang telah dilakukan, sebagai ajang persiapan atlet-atlet dalam 

menghadapi event-event tingkat nasional lainnya, mencari bibit-bibit atlet-atlet 

yang potensial, membentuk atlet-atlet yang memiliki etika yang baik dan disiplin 
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yang tinggi. Proses turnament antar cabang tersebut membutuhkan data masukan 

nim, nama dojang, geup/sabuk. 

5. Proses Kritik dan saran   

Proses Kritik dan saran dilakukan oleh pengguna untuk memasukan kritik dan 

saran terhadap ukm taekwondo. Hal ini bertujuan agar ukm taekwondo dapat 

mengevaluasi kinerja untuk lebih baik lagi. Proses kritik dan saran tersebut 

membutuhkan data masukan nama, subjek, comment. 

6.  Proses Informasi UKM Taekwondo 

Proses Informasi UKM Taekwondo merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu admin. Proses informasi ukm taekwondo bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pengunjung dan anggota tentang informasi-

informasi terbaru UKM Taekwondo seperti profil, pengumuman, presetasi yang 

pernah diraih. Proses informasi tersebut membutuhkan data pengumuman, data 

profil, dan data prestasi. 

7.  Manajemen data UKM  

Proses Manajemen Data UKM Taekwondo merupakan proses yang dilakukan 

oleh pengguna sistem yaitu admin. Proses manajemen data ukm taekwondo 

bertujuan untuk mengelola data yang berkaitan tentang informasi ukm taekwondo 

kepada pengunjung dan anggota. Data yang diolah pada Proses ini membutuhkan 

data profil, data pengumuman, data kritik dan saran, dan data prestasi. 

8. Proses Manajemen Data Anggota  

Proses Manajemen Data Anggota merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu sekretaris dan admin. Pada manajemen data anggota 

merupakan proses pengelolaan data yang berkaitan dengan anggota unit kegiatan 

mahasiswa. Admin melakukan pengiisian data periode, data fakultas, data jurusan, 

data dojang. Sekretaris juga melakukan pengisian terhadap daftar hadir anggota, 

jadwal latihan, verifikasi angota, validasi ujian kenaikan tingkat. Dari data daftar 

hadir sekretaris dapat mengetahui anggota-anggota yang telah berhak mengikuti 

ujian kenaikan tingkat. Setelah itu sekretaris dapat memvalidasi anggota yang 
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dapat mengikuti ujian kenaikan tingkat. Data yang diolah pada proses manajemen 

data anggota teridiri dari data anggota, data daftar hadir, data jadwal latihan, data 

iuran,data ujian kenaikan tingkat.  

9.  Proses Manajemen Keuangan  

Proses Manajemen Keuangan merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna 

sistem yaitu sekretaris. Pada manajemen keuangan merupakan proses pengelolaan 

data yang berkaitan dengan data keuangan. Pada proses manajemen keuangan 

sekretaris dapat melakukan penambahan, pengeditan, penghapusan data-data yang 

berkaitan dengan keuangan. Data yang diolah pada proses manajemen data 

keuangan teridiri dari berupa dana pendaftaran, dana iuran, dana LEM.U,DPM.U, 

tanggal, penggunaan dana, harga, jumlah unit. 

10. Proses Pelaporan 

 Proses Pelaporan merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna sistem 

yaitu sekretaris dan admin. Pada proses pelaporan admin UKM Taekwondo dapat 

melakukan proses pencarian dan dapat mencetak laporan data prestasi, dan data 

turnament antar cabang. Pada proses pelaporan sekretaris dapat melakukan 

pencarian laporan dan mencetak laporan data anggota per tahunnya, data 

keuangan, data presensi dan data ujian kenaikan tingkat. 

3.2.6 Analisa Kebutuhan Keluaran 

Analisa kebutuhan keluaran pada sistem informasi ini sangat dibutuhkan, 

karena kebutuhan ini akan digunakan untuk penyampaian informasi mengenai apa 

yang terdapat dalam sistem informasi ini. Maka analisa kebutuhan keluaran dari 

Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo Universitas Islam 

Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kebutuhan keluaran. Kebutuhan keluaran 

tersebut antara lain: 

1. Kebutuhan dari keluaran Mahasiswa/pengunjung. 

Kebutuhan dari keluaran mahasiswa merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

dibutuhkan dalam pengembangan sisten informasi ini. Kebutuhan dari keluaran 
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mahasiswa/pengunjung di antaranya adalah kebutuhan data masukan kritik dan 

saran. 

2. Kebutuhan dari keluaran Anggota. 

Kebutuhan dari keluaran anggota merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

penting untuk anggota ukm taekwondo, dikarenakan kebutuhan ini merupakan 

kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh anggota dalam hal mengikuti ujian 

kenaikan tingkat, turnament antar cabang, pada setiap periodenya. Kebutuhan dari 

keluaran anggota di antaranya adalah kebutuhan login sistem yang meliputi “nim” 

dan “password”, kebutuhan data masukan pendaftaran ujian kenaikan tingkat, data 

masukan pendaftaran turnament antar cabang.     

3. Kebutuhan dari keluaran Sekretaris  

Kebutuhan dari keluaran sekretaris merupakan suatu kebutuhan yang sangat 

dibutuhkan oleh sekretaris ukm taekwondo, dikarenakan kebutuhan keluaran 

sekretaris yang berkaitan dengan sistem ini akan memanajemen data keanggotaan. 

Kebutuhan dari keluaran sekretaris di antaranya adalah kebutuhan pengolahan data 

masukan login sistem yang meliputi “nim” dan “password”, kebutuhan data daftar 

hadir, data jadwal latihan,data ujian kenaikan tingkat, data keuangan, data 

masukan identitas anggota. 

4. Kebutuhan dari keluaran Admin 

Kebutuhan dari keluaran admin merupakan suatu kebutuhan yang penting 

dibutuhkan oleh admin dalam pengembangan sistem ini, dikarenakan keluaran 

admin dalam sistem ini akan memanajemen ukm. Kebutuhan dari keluaran admin 

di antaranya adalah kebutuhan pengolahan data masukan dari data account user, 

data profil, data pengumuman, dan prestasi, data fakultas, data jurusan, data 

periode, data periode tac, data dojang, dan data sabuk. 

3.2 Perancangan Perangkat Lunak. 

3.2.1 Metode Perancangan   

Metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi unit 

kegiatan taekwondo ini menggunakan metode perancangan DFD (Data Flow 
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Diagram) atau biasa disebut dengan Diagaram Arus Data. Menurut “Sutanta 

(2004:79) Entity-Relationship Model merupakan suatu model data yang 

dikembangkan berdasarkan objek”. ER-M digambarkan dalam bentuk diagram yang 

disebut diagram ER (ER_diagram/ERD) dengan menggunakan simbol-simbol grafis 

tertentu. ERD berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya akan 

dikembangkan basis datanya. 

3.2.2 Hasil Perancangan  

Hasil dari perancangan perangkat lunak terdiri dari: perancangan data flow 

diagram, perancangan data base, serta perancangan antarmuka. Data tersebut akan 

membantu dalam pembuatan pembuatan sistem informasi unit kegiatan taekwondo 

Universitas Islam Indonesia. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai sub-sub bagian 

dari hasil perancangan secara terperinci.  

3.2.2.1 Perancangan Sistem dengan Data Flow Diagaram  

a. DFD level 0(Context Diagram)  

Aliran data yang berasal dari mahasiswa, mahasiswa memasukkan data kritik 

dan saran. Aliran data yang berasal dari anggota adalah memasukan data nim dan 

password, data kritik dan saran. Aliran data yang berasal dari sekretaris adalah 

data masukan data presensi, data jadwal latihan, data anggota, data pendaftaran 

ukt, data kritik dan saran. Sedangkan aliran data yang berasal dari admin, data 

UKM, data fakultas, data jurusan, data dojang, data kritik dan saran. Bentuk dari 

diagaram konteks yang telah dijelaskan, dapat dilihat pada gambar 3.2 
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Gambar 3. 2 DFD Level Konteks 

b. DFD Level 1 (Proses yang Terjadi pada Sistem)  

DFD level 1 merupakan penjelasan yang lebih detail dari diagram sebelumnya 

yaitu diagram konteks. Pada DFD level 1 menggambarkan dari semua proses yang 

terjadi pada sistem, semua proses yang terjadi pada sistem tersebut meliputi proses 

yang dilakukan oleh admin, sekretaris, anggota maupun proses yang dilakukan 

oleh pengunjung. DFD level 1 ini terdiri dari sepuluh proses utama dan melibatkan 

beberapa data di antaranya data anggota, data ukm, data periode, data periode tac, 

data pendaftaran ukt, data pendaftaran tac, data presensi, data keuangan, data kritik 

dan saran, data jadwal latihan, data dojang. Detail dari proses tersebut di atas 

yaitu: 

1. Proses Autentifikasi Login. 

Proses Autentifikasi Login merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna 

sistem yang meliputi anggota, sekretaris dan admin, proses tersebut membutuhkan 

data masukan “nim dan password”. Jika “nim” dan “password” yang dimasukkan 

salah maka sistem akan muncul peringatan bahwa “nim” dan “password” salah.  
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2. Proses Pelaporan 

 Proses Pelaporan merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna sistem 

yaitu sekretaris dan admin. Pada proses pelaporan admin UKM Taekwondo dapat 

melakukan pencarian dan mencetak laporan data prestasi, dan data turnament antar 

cabang. Pada proses pelaporan sekretaris dapat mencetak laporan data anggota per 

tahunnya, data keuangan, data presensi dan data ujian kenaikan tingkat. 

3. Manajemen data UKM  

Proses Manajemen Data UKM Taekwondo merupakan proses yang dilakukan 

oleh pengguna sistem yaitu admin. Proses manajemen data ukm taekwondo 

bertujuan untuk mengelola data yang berkaitan tentang informasi ukm taekwondo 

kepada pengunjung dan anggota. Data yang diolah pada Proses ini membutuhkan 

data profil, data pengumuman, data kritik dan saran, dan prestasi. 

4. Proses Manajemen Data Anggota  

Proses Manajemen Data Anggota merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu sekretaris dan admin. Pada manajemen data anggota 

merupakan proses pengelolaan data yang berkaitan dengan anggota unit kegiatan 

mahasiswa. Admin melakukan pengiisian data dojang, data periode, data periode 

tac, data fakultas, data jurusan, dan data account user. Sekretaris juga melakukan 

pengisian terhadap data daftar hadir, data anggota, data jadwal latihan dan, data 

pendaftaran ujian kenaikan tingkat.   

5. Proses Manajemen Keuangan  

Proses Manajemen Keuangan merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna 

sistem yaitu sekretaris. Data yang diolah pada proses manajemen data keuangan 

teridiri dari berupa dana pendaftaran, dana iuran, dana LEM.U,DPM.U bulan, 

tahun, jumlah pemasukan, penggunaan dana, harga, jumlah unit, jumlah 

pengeluaran, saldo awal, saldo akhir. 
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6. Proses Pendaftaran  

Proses Pendaftaran merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna sistem 

yaitu mahasiswa dan anggota. Proses pendaftaraan yang dilakukan oleh mahasiswa 

yaitu proeses pendaftaran anggota baru yang berminat ikut bergabung di ukm 

taekwondo UII. Proses pendaftaran anggota membutuhkan data masukan identitas 

dari mahasiswa. Proses pendaftaran yang dilakukan oleh anggota adalah proses 

pendaftaran ujian kenaikan tingkat dan proses pendaftaran turnament antar cabang.   

7. Proses Informasi UKM Taekwondo 

Proses Informasi UKM Taekwondo merupakan proses informasi ukm 

taekwondo yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung dan 

anggota tentang informasi-informasi terbaru UKM Taekwondo seperti profil, 

pengumuman, prestasi yang pernah diraih. Proses informasi tersebut 

membutuhkan data profil, data pengumuman dan prestasi. 

8. Proses Kritik dan saran   

Proses Kritik dan saran dilakukan oleh pengguna yaitu mahasiswa, pengunjung, 

sekretaris, dan admin untuk memasukan atau input kritik dan saran terhadap ukm 

taekwondo. Hal ini bertujuan agar ukm taekwondo dapat mengevaluasi kinerja 

untuk lebih baik lagi. Proses kritik dan saran tersebut membutuhkan data masukan 

nama, subjek, comment. Secara detail DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3. 3 DFD Level 1 
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c. DFD Level 2 Proses Manajemen Data UKM 

 Pada DFD Level 2 Proses Manajemen Data UKM, proses dilakukan oleh 

admin. Pada proses ini admin ukm dapat mengelola data-data seperti data kritik 

dan saran, data prestasi, data pengumuman, data profil. Pada proses ini admin 

dapat melakukan proses insert data, delete data dan edit data. Secara detail DFD 

level 2 proses manajemen data ukm dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 DFD Level 2 Proses Manajemen Data UKM 

d. DFD Level 2 Proses Manajemen Data Anggota 

 Pada DFD Level 2 Proses manajemen data anggota melibatkan semua data 

yang berhubungan dengan data identitas anggota. Proses Manajemen Data 

Anggota merupakan proses yang dilakukan oleh pengguna sistem yaitu sekretaris 

dan admin. Pada proses manajemen data anggota merupakan proses pengelolaan 

data yang berkaitan dengan anggota unit kegiatan mahasiswa. Proses tersebut 

dikelola oleh admin dan sekretaris, dikarenakan hanya admin yang dapat 

memberikan “hak akses” kepada sekretaris. Hak akses admin tersebut di antaranya 

melakukan pengelolaan pada data periode, data periode tac, data fakultas, data 
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jurusan, data dojang, data pendaftaran tac dan data sabuk. Sekretaris juga 

melakukan pengelolaan terhadap data presensi, data anggota, data jadwal latihan 

dan data pendaftaran ukt.  Pada Proses ini sekretaris juga melakukan proses 

validasi ujian kenaikan tingkat, validasi ujian kenaikan tingkat ditunjukan untuk 

mengetahui anggota-anggota yang berhak mengikuti ujian kenaikan tingkat. Pada 

proses validasi ujian kenaikan tingkat sekretaris akan melakukan proses validasi 

pada anggota yang memiliki jumlah presensi minimal selama 3 bulan atau 24 kali 

pertemuan. Secara detail DFD level 2 proses manajemen data anggota dapat dilihat 

pada gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 DFD Level 2 Proses Manajemen Data Anggota 

e.DFD Level 2 Proses Pendaftaran 

Pada DFD Level 2 Proses Pendaftaran merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu anggota dan mahasiswa. Proses pendaftaran anggota 

merupakan proses mahasiswa mengisi form anggota untuk mendaftar di UKM 

taekwondo. Proses pendaftaaran anggota teridi dari dua pendaftaran yaitu 

pendaftaran ujian kenaikan tingkat dan pendaftaran turnament antar cabang.Proses 

ujian kenaikan tingkat tersebut membutuhkan data masukan nim, nama 

dojang/tempat latihan, geup/sabuk awal, geup/sabuk yang akan di ikuti dari 

anggota.  
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 Proses pendaftaraan turnament antar cabang dilakukan oleh anggota yang memililki 

tingkat sabuk/ geup yang telah ditentukan untuk mengikuti turnament antar cabang. 

Proses turnament antar cabang tersebut membutuhkan data masukan nim, nama 

dojang, geup/sabuk.  Secara detail DFD level 2 proses pendaftaran dapat dilihat pada 

gambar 3.6. 
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Gambar 3. 6 DFD Level 2 Proses Pendaftaran 

f.DFD Level 2 Proses Pelaporan 

Pada DFD Level 2 Proses Pelaporan merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengguna sistem yaitu sekretaris dan admin. Proses pelaporan admin merupakan 

hasil rekap data prestasi berdasarkan tanggal dan hasil rekap data turnament antar 

cabang berdasarkan periode. Proses pelaporan sekretaris merupakan hasil rekap 

data anggota tiap tahun, hasil rekap data presensi berdasarkan tanggal bulan dan 

tahun, hasil rekap data keuangan berdasarkan tanggal, hasil rekap data ujian 

kenaikan tingkat berdasarkan periode. Pada proses pelaporan, admin dapat 

mencetak laporan data prestasi, dan data turnament antar cabang. Pada proses 
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pelaporan, sekretaris dapat mencetak laporan data anggota per tahunnya, data 

keuangan, data presensi dan data ujian kenaikan tingkat. Secara detail DFD level 2 

proses pelaporan dapat dilihat pada gambar 3.7. 

Gambar 3. 7 DFD Level 2 Proses Pelaporan 
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Perancangan basis data merupakan proses menciptakan perancangan untuk basis 
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basis data, digunakan metodologi-metodologi yang membantu dalam tahap 

perancangan basis data (Shokhibi,2009) seperti dikutip (Connolly,2002,p279).  

Pada perancangan basis data ada beberapa fase yaitu pengumpulan data dan analisis 

dan perancangan basis data secara konseptual (Nugraha, 2013). 

1. Pengumpulan data dan analisis 

Pengumpulan data dan analisis adalah proses identifikasi dan analisa 

kebutuhan-kebutuhan data. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem 

database, pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi 

yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para pemakai yang ada 

dan para pemakai yang baru. Kebutuhan-kebutuhan dari para pemakai inilah yang 

kemudian dikumpulkan dan dianalisa(Nugraha, 2013). 

Pada proses pengumpulan data dan analisis telah di uraikan sebelumnya pada 

bab 1 dan bab 3. Metode-metode pengumpulan data menggunakan studi literatur, 

observasi dan wawancara. Proses analisis kebutuhan-kebutuhan data telah 

dilakukan pada analisis masalah, analisis, kebutuhan non fungsional analisis 

kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan masukan, analisis kebutuhan proses, 

analisis kebutuhan keluaran dan pada perancangan DFD level 0 sampai dengan 

DFD level berikutnya.  

2. Perancangan basis data secara konseptual 

Perancangan basis data secara konseptual berfungsi untuk menguji kebutuhan-

kebutuhan data dari suatu basis data yang merupakan hasil dari fase 1 dan 

menghasilkan sebuah skema konseptual basis data seperti ERD (Entity Relationship 

Diagram). Skema ini dapat dihasilkan dengan menggabungkan bermacam-macam 

kebutuhan pengguna dan secara langsung membuat skema basis data .  

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data dan analisa kebutuhan-kebutuhan, 

maka perancangan basis data  sistem informasi unit kegitan mahasiswa taekwondo 

Universitas Islam Indonesia menggunakan Entitiy Realtionship Diagram (ERD). 

Pada Gambar 3.8 menunjukan relasi entitas yang digambar dalam sebuah diagram 

ER. 
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Gambar 3. 8 Digaram Relasi Entitas 

3.2.3.2 Tabel Basis Data 

Tabel basisdata pada sistem ini terdiri dari: 

a.   Tabel anggota 

b. Tabel kritik dan saran 
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c. Tabel pendaftaran ukt 

d. Tabel pendaftaran tac 

e. Tabel presensi 

f. Tabel sabuk 

g. Tabel jadwal latihan 

h. Tabel Keuangan 

i. Tabel Profil 

j. Tabel Pengumuman 

k. Tabel dojang 

l. Tabel Periode  

m. Tabel Periode Tac 

n. Tabel Fakultas 

o. Tabel Jurusan 

p. Tabel Prestasi 

Di bawah ini merupakan detail dari masing-masing tabel dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Tabel Anggota 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data anggota yang terdapat di “Sistem 

Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa Taekwondo UII”. Struktur tabel sekretaris dapat 

dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3. 1 Anggota 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Nim Varchar Primary key Primary 

key 

2. Password Varchar Passsword  

3.  Foto Varchar Foto  

4. Id_dojang Int Nama dojang Foreign 

key 
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5. Nama_anggota Varchar Nama anggota  

6. Jenis_kelamin Enum(‘Laki-

laki’,’Perempuan’) 

Jenis Kelamin  

7. Tempat_lahir Varchar Tempat lahir  

8. Tanggal_lahir Date Tanggal lahir  

9. Alamat Text Alamat  

10. No_handphone Varchar No hadphone  

11. Id_fakultas Varchar Nama fakultas Foreign 

key 

12. Id_jurusan Varchar Nama jurusan Foreign 

key 

13. Email Varchar Nama email  

14. Sabuk Varchar Tingkatan Sabuk  

15. Tahun_masuk Varchar Tahun masuk 

mendaftar sebagai 

anggota 

 

16. Verifikasi Enum(“Ya”, “Tidak”) Verifikasi 

pembanyaran 

pendaftaran 

 

17. Level user Enum(“admin”, 

”sekretaris”, 

“anggota”) 

Level hak akses 

pada  

 

 

b. Tabel Kritik 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kritik dan saran yang dapat dimasukkan 

oleh mahasiswa, anggota, sekretaris. Struktur tabel kritik dapat dilihat pada tabel 3.2 
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Tabel 3. 2. Tabel Kritik 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_kritik Int Primary key Primary key 

2. Nama Varchar Nama penulis  

3.  Subjek Varchar Tema dari kritik 

dan saran 

 

4. Comment Text Komentar dari kritik 

dan saran  

 

c. Tabel Pendaftaran UKT 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftar ujian kenaikan tingkat yang 

dapat dimasukkan oleh sekretaris dan anggota. Struktur tabel pendaftaran ujian 

kenaikan tingkat dapat dilihat pada tabel 3.3 

Tabel 3. 3. Pendaftaran UKT 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_ukt Int Primary key Primary key 

2. Id_periode Int Foreign key Foreign key 

3.  Nim_sekretaris Varchar Foreign key Foreign key 

4. Nim Varchar Nim anggota Foreign key, 

nomor induk 

mahasiswa 

yang telah 

ditambahkan 

dalam portal 

5. Id_dojang Int Nama dojang Foreign key 

6. Geup_awal Varchar Geup awal 

sebelum ujian 

kenaikan tingkat 

  

7.  Geup_sekarang Varchar Kenaikan geup  
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yang akan dikuti 

saat ujian 

keniakan tingkat 

8.  Validasi Enum(“terdaftar”, 

’tidak_terdaftar’) 

Konfirmasi 

anggota yang 

memenuhi syarat 

 

9. Keterangan Enum(“Lulus”, 

’Tidak_Lulus’) 

Hasil dari UKT  

 

d. Tabel Pendaftaran TAC 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pendaftar turnament antar cabang yang 

dapat dimasukkan oleh anggota dan admin. Struktur tabel pendaftar turnament antar 

cabang dapat dilihat pada tabel 3.4.  

Tabel 3. 4 Pendaftaran TAC 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_tac Int Primary key Primary key 

2. Id_periode_tac Int Foreign key Foreign key 

3. Nim Varchar Nim anggota Foreign key, 

nomor induk 

mahasiswa 

yang telah 

ditambahkan 

dalam portal 

5. Id_dojang Int Nama dojang Foreign key 

6. Sabuk Varchar Sabuk anggota    

7. Lawan Varchar Lawan   

8. Hasil Enum “Menang”, 

Kalah 

Hasil 

pertandingan 
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e. Tabel Presensi 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data presensi dari anggota yang dapat 

dimasukkan oleh sekretaris. Struktur tabel presensi dapat dilihat pada tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 . Presensi 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_presensi Int Primary key Primary key 

2. Nim_sekretaris Varchar Foreign key Foreign key 

3.  Id_dojang Int Nama dojang Foreign key 

4. Nim Varchar Nim anggota Foreign key, 

nomor induk 

mahasiswa 

yang telah 

ditambahkan 

dalam portal 

5. Tanggal  Date Tanggal presensi  

6. Keterangan Enum(“Hadir”, 

“Tidak_Hadir”) 

Keterangan 

presensi 

  

7. Biaya Varchar Biaya iuran  

 

f. Tabel Sabuk 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data sabuk yang dapat dimasukkan oleh 

admin. Struktur tabel iuran dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3. 6 Sabuk 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_sabuk Int Primary key Primary key 

2. Nama_sabuk Varchar Nama sabuk  
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g. Tabel Jadwal Latihan 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data jadwal latihan yang dapat dimasukkan 

oleh sekretaris. Struktur tabel jadwal latihan dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Jadwal Latihan 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_jadwal_latihan Int Primary key Primary key 

2. Nim_sekretaris Varchar Foreign key Foreign key 

3.  Id_dojang Int Nama dojang Foreign key 

4. Tanggal Date Tanggal latihan  

h. Tabel Keuangan 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data keuangan dari anggota yang dapat  

dimasukkan oleh sekretaris. Struktur tabel iuran dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3. 8 Keuangan 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_keuangan Int Primary key Primary key 

2. Nim_sekretaris Varchar Foreign key Foreign key 

3. Dana_pendaftaran Varchar Dana 

pendaftaraan 

yang berasal dari 

anggota 

 

4. Dana iuran Varchar Dana yang 

berasal dari iuran 

anggota 

 

5. Dana Lem_U Varchar Dana yang 

berasal dari Lem 

Universitas 

 

6. Dana Dpm_U Varchar Dana yang  
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berasal dari 

DPM Universitas 

7. Tanggal Date Tanggal 

pemasukan 

  

8. Jumlah 

pemasukan 

Varchar Jumlah dana 

pemasukan 

 

9. Penggunaan dana Varchar Penggunaan 

dana 

 

10. Harga Varchar Harga unit yang 

dibeli 

 

11. Jumlah Unit Varchar Jumlah setiap 

unit yang dibeli 

 

12. Jumlah 

pengeluaran 

Varchar Jumlah 

pengeluaran 

 

13. Id_dojang Int Nama dojang Foreign Key 

i. Tabel Profil 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data profil yang dapat dimasukkan oleh 

admin. Struktur tabel profil dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3. 9 Profil 

 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_profil Int Primary key Primary key 

2. Foto Varchar Foto profil  

3.  Visi Text Visi dari UKM 

taekwondo UII 

 

4. Misi Text Misi dari UKM 

taekwondo UII 
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j. Tabel Pengumuman 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pengumuman yang dapat dimasukkan 

oleh admin. Struktur tabel pengumuman dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3. 10 Pengumuman 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_pengumuman Int Primary key Primary key 

2. Isi Text Isi dari 

Pengumuman 

 

3.  Tanggal Date Tanggal 

pembuatan 

pengumuman 

 

k. Tabel Dojang 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data dojang atau tempat latihan  yang dapat 

dimasukkan oleh admin. Struktur tabel dojang atau tempat latihan dapat dilihat pada 

tabel 3.11. 

Tabel 3. 11. Dojang 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_dojang Int Primary key Primary key 

2. Nama Dojang Varchar Nama dojang di 

UKM Taekwondo 

UII 

 

 

l.Tabel Periode UKT 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data periode ukt yang dapat dimasukkan 

oleh admin. Struktur tabel periode dapat dilihat pada tabel 3.12. 
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Tabel 3. 12 Periode Ukt 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_periode Int Primary key Primary key 

2. Nama Periode Varchar Nama periode 

UKT dan TAC 

 

3.  Tanggal  Date Tanggal 

pembukaan  

 

4.  Sampai Date Tanggal 

Penutupan 

 

5. Status Enum(“Open”, 

”Close”) 

Status periode  

m.Tabel Periode TAC 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data periode tac yang dapat dimasukkan 

oleh admin. Struktur tabel periode dapat dilihat pada tabel 3.13. 

Tabel 3. 13 Periode TAC 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_periode_tac Int Primary key Primary key 

2. Nama Periode Varchar Nama periode 

UKT dan TAC 

 

3.  Tanggal  Date Tanggal 

pembukaan  

 

4.  Sampai Date Tanggal 

Penutupan 

 

5.  Id_sabuk Varchar Nama sabuk Foreign Key 

6. Status Enum(“Open”, 

”Close”) 

Status periode tac  
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n.Tabel Fakultas 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data fakultas yang dapat dimasukkan oleh 

admin. Struktur tabel fakultas dapat dilihat pada tabel 3.14. 

Tabel 3. 14 Fakultas 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_ fakultas Int Primary key Primary key 

2. Nama fakultas Varchar Nama fakultas di 

UII 

 

o.Tabel Jurusan 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data jurusan yang dapat dimasukkan oleh 

admin. Struktur tabel jurusan dapat dilihat pada tabel 3.15. 

Tabel 3. 15 Jurusan 

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_ jurusan Int Primary key Primary key 

2. Id_fakultas Int Foreign Key  

3. Nama jurusan Varchar Nama jurusan di 

UII 

 

p.Tabel Prestasi  

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data prestasi yang dapat dimasukkan oleh 

admin. Struktur tabel prestasi dapat dilihat pada tabel 3.16. 

Tabel 3. 16 Prestasi  

No. Tabel Tipe Data Keterangan Key 

1. Id_ prestasi Int Primary key Primary key 

2. Foto Varchar Foto prestasi  

3. Nama Acara Varchar Nama Acara   

4. Tanggal acara Date Tanggal acara  
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prestasi 

5. Nama prestasi Varchar Nama prestasi 

yang diikuti 

 

6. Isi Text Isi atau 

penjelasan dari 

prestasi yang 

diikuti 

 

3.2.4 Rancangan Antar Muka 

Rancangan antar muka dalam Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa 

Taekwondo UII menggunakan antar muka berbasis web sehingga para pengguna 

dengan sistem dapat saling terhubung apabila para pengguna dengan sistem 

terhubung melalui jaringan internet. Dengan menggunakan sistem yang terhubung 

melalui jaringan internet, sistem tersebut dapat memberikan kemudahan serta 

efisiensi dalam menggunakannya. 

Antar muka yang dibutuhkan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Antar muka admin, meliputi: antar muka halaman untuk login, halaman profil, 

halaman prestasi, halaman dojang, halaman pengumuman,  halaman kritik dan 

saran, halaman periode ukt, halaman periode tac, halaman peserta tac, 

halaman fakultas, halaman jurusan, halaman sabuk, halaman Hak 

akses,laporan prestasi, laporan tac.  

2. Antar muka sekretaris, meliputi : antar muka halaman untuk login, halaman            

presensi, halaman jadwal latihan, halaman validasi ukt, halaman verifikasi 

anggota, halaman anggota, halaman keuangan, halaman laporan presensi, 

halaman laporan anggota, halaman laporan keuangan, laporan ukt, halaman 

account pribadi.   

3. Antar muka anggota, meliputi: antar muka halaman login halaman profil, 

halaman pengumuman, halaman prestasi, halaman kritik dan saran, halaman 
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jadwal latihan, halaman pendaftaran ukt, halaman pendaftaran tac, halaman 

account pribadi. 

4. Antar muka mahasiswa, meliputi: antar muka halaman pendaftaran anggota, 

halaman kritik dan saran.  

Berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang telah dibahas pada awal BAB III, 

maka kebutuhan akan rancangan antar muka untuk Sistem Informasi Unit Kegiatan 

Mahasiswa Taekwondo UII rancangaan antar muka secara detail dapat dilihat sebagai 

berikut: 

3.2.4.1 Perancangan Halaman Login. 

Pada halaman login, semua pengguna termasuk admin harus malakukan login 

terlebih dahulu ke sistem agar dapat menggunakan sistem ini. Pada sistem ini terdapat 

3 level pengguna yaitu admin, sekretaris, anggota. Perancangan halaman login dapat 

dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9 Perancangan Halaman Login 

3.2.4.2 Perancangan Halaman Admin 

1. Perancangan Halaman Utama Admin 

Pada halaman utama admin, halaman ini merupakan halaman dimana setelah 

admin ukm login ke dalam sistem. Admin ukm tersebut dapat mengakses dan 

mengelola data profil, data prestasi, data fakultas, data jurusan, data dojang, data 

periode ukt, data periode tac, data pengumuman,data kritik dan saran, data password 

anggota, data turnament ntar cabang,data laporan. Perancangan halaman admin dapat 

dilihat pada gambar 3.10. 
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Gambar 3. 10 Perancangan Interface Halaman Utama Admin 

2. Perancangan Halaman Profil  

Pada halaman profil admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data profil yang berkaitan dengan data gambar profil, 

data visi dan data misi. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses edit 

dan delete. Perancangan halaman profil dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Gambar 3. 11 Perancangan Interface Halaman Profil 

3. Perancangan Halaman Edit Profil  

Pada halaman edit profil admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses edit data profil yang berkaitan dengan data gambar profil, data visi 

dan data misi. Perancangan halaman pemilik tempat indekos dapat dilihat pada 

gambar 3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Perancangan Interface Halaman Edit Profil 
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4. Perancangan Halaman Prestasi 

Pada halaman prestasi admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data prestasi yang berkaitan dengan data foto,data 

nama acara, data tanggal acara, data nama prestasi, data isi. Pengelolaan data yang 

dilakukan oleh admin yaitu proses tambah, edit dan delete. Perancangan halaman 

prestasi dapat dilihat pada gambar 3.13. 

Gambar 3. 13 Perancangan Interface Halaman Prestasi 

5. Perancangan Halaman Tambah Prestasi 

Pada halaman tambah prestasi admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses penambahan data prestasi yang berkaitan dengan data 

foto,data nama acara, data tanggal acara, data nama prestasi, data isi. Perancangan 

halaman tambah prestasi dapat dilihat pada gambar 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 14 Perancangan Interface Halaman Tambah Prestasi 
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6. Perancangan Halaman Edit Prestasi 

Pada halaman prestasi admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data prestasi yang berkaitan dengan data foto,data 

nama acara, data tanggal acara, data nama prestasi, data isi. Perancangan halaman 

edit prestasi 

dapat dilihat 

pada gambar 

3.15. 

Gambar 3. 15 Perancangan Interface Halaman Edit Prestasi 

 

7. Perancangan Halaman Detail Prestasi 

Pada halaman detail prestasi halaman ini merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan melihat detail data prestasi. Proses detail data prestasi menampilkan 

semua data prestasi. Perancangan halaman detail  prestasi dapat dilihat pada gambar 

3.16 

.  
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Gambar 3. 16 Perancangan Interface Halaman Detail Prestasi 

8. Perancangan Halaman Fakultas 

Pada halaman fakultas admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data fakultas yang berkaitan dengan data nama 

fakultas. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses tambah, edit dan 

delete. Perancangan halaman fakultas dapat dilihat pada gambar 3.17. 

Gambar 3. 17 Perancangan Interface Halaman Fakultas 
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9. Perancangan Halaman Tambah Fakultas 

Pada halaman tambah fakultas admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses penambahan data fakultas yang berkaitan dengan data nama 

fakultas. Perancangan halaman tambah fakultas dapat dilihat pada gambar 3.18. 

Gambar 3. 18 Perancangan Interface Halaman Tambah Fakultas 

10. Perancangan Halaman Edit Fakultas 

Pada halaman edit fakultas admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data fakultas yang berkaitan dengan data nama 

fakultas. Perancangan halaman edit fakultas dapat dilihat pada gambar 3.19. 

Gambar 3. 19 Perancangan Interface Halaman Edit Fakultas 

11. Perancangan Halaman Jurusan 

Pada halaman jurusan admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data jurusan yang berkaitan dengan data nama 

jurusan.Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses tambah, edit dan 

delete. Perancangan halaman jurusan dapat dilihat pada gambar 3.20. 
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 Gambar 3. 20 Perancangan Interface Halaman Jurusan 

12. Perancangan Halaman Tambah Jurusan 

Pada halaman tambah jurusan admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses penambahan data jurusan yang berkaitan dengan data nama 

jurusan. Perancangan halaman tambah jurusan dapat dilihat pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3. 21 Perancangan Interface Halaman Tambah Jurusan 

13. Perancangan Halaman Edit Jurusan 

Pada halaman edit jurusan admin ukm, halaman ini merupakan halaman dimana 

admin dapat melakukan proses pengelolaan data jurusan yang berkaitan dengan data 

nama jurusan. Perancangan halaman edit jurusan dapat dilihat pada gambar 3.22. 
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Gambar 3. 22 Perancangan Interface Halaman Edit Jurusan 

14. Perancangan Halaman Dojang 

Pada halaman dojang admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data dojang yang berkaitan dengan data nama dojang. 

Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses tambah, edit dan delete. 

Perancangan halaman dojang dapat dilihat pada gambar 3.23. 

Gambar 3. 23  Perancangan Interface Halaman Dojang 

15. Perancangan Halaman Tambah Dojang 

Pada halaman tambah dojang admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses penambahan data dojang yang berkaitan dengan data nama 

dojang. Perancangan halaman tambah dojang dapat dilihat pada gambar 3.24. 
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Gambar 3. 24 Perancangan Interface Halaman Tambah Dojang 

16. Perancangan Halaman Edit Dojang 

Pada halaman edit dojang admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data dojang yang berkaitan dengan data nama dojang. 

Perancangan halaman edit dojang dapat dilihat pada gambar 3.25. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 25 Perancangan Interface Halaman Edit Dojang 

17. Perancangan Halaman Periode UKT 

Pada halaman periode ukt admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data periode ukt  yang berkaitan dengan data nama 

periode, tanggal dari, tanggal sampai. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin 

yaitu proses tambah, edit dan delete. Perancangan halaman periode dapat dilihat pada 

gambar 3.26. 
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Gambar 3. 26  Perancangan Interface Halaman Periode UKT 

18. Perancangan Halaman Tambah Periode UKT 

Pada halaman tambah periode ukt  admin ukm, merupakan halaman dimana 

admin dapat melakukan proses penambahan data periode ukt yang berkaitan dengan 

data nama periode, tanggal dari, tanggal sampai dan status pada periode. Perancangan 

halaman tambah periode dapat dilihat pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3. 27 Perancangan Interface Halaman Tambah Periode UKT 

19. Perancangan Halaman Edit Periode UKT 

Pada halaman edit periode ukt admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data periode ukt yang berkaitan dengan data 
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nama periode, tanggal dari, tanggal sampai. Perancangan halaman edit periode dapat 

dilihat pada gambar 3.28. 

Gambar 3. 28 Perancangan Interface Halaman Edit Periode UKT 

20. Perancangan Halaman Periode TAC 

Pada halaman periode tac admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data periode tac yang berkaitan dengan data nama 

periode, tanggal dari, tanggal sampai, geup, status. Pengelolaan data yang dilakukan 

oleh admin yaitu proses tambah, edit dan delete. Perancangan halaman periode dapat 

dilihat pada gambar 3.29. 

Gambar 3. 29 Perancangan Interface Halaman Periode TAC 

21. Perancangan Halaman Tambah Periode TAC   

Pada halaman tambah periode tac admin ukm, merupakan halaman dimana 

admin dapat melakukan proses penambahan data periode tac yang berkaitan dengan 
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data nama periode, tanggal dari, tanggal sampai, geup dan status pada periode. 

Perancangan halaman tambah periode tac dapat dilihat pada gambar 3.30. 

Gambar 3. 30 Perancangan Interface Halaman Tambah Periode TAC 

22. Perancangan Halaman Edit Periode 

Pada halaman edit periode tac admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data periode tac yang berkaitan dengan data 

nama periode, tanggal dari, tanggal sampai dan geup. Perancangan halaman edit 

periode dapat dilihat pada gambar 3.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 31 Perancangan Interface Halaman Edit Periode TAC 
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23. Perancangan Halaman Peserta Turnament Antar Cabang  

Pada halaman peserta turnament antar cabang, merupakan halaman dimana 

admin dapat melihat jumlah dari para peserta turnament antar cabang. Perancangan 

halaman pengumuman dapat dilihat pada gambar 3.32. 

 

Gambar 3. 32 Perancangan Interface Halaman peserta turnament antar cabang 

24. Perancangan Halaman Pengumuman  

Pada halaman Pengumuman admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data pengumuman yang berkaitan dengan data 

pengumuman, dan data tanggal. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu 

proses tambah, edit dan delete. Perancangan halaman pengumuman dapat dilihat pada 

gambar 3.33. 
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Gambar 3. 33 Perancangan Interface Halaman Pengumuman 

25. Perancangan Halaman Tambah Pengumuman 

Pada halaman tambah pengumuman admin ukm, merupakan halaman dimana 

admin dapat melakukan proses pengelolaan data pengumuman yang berkaitan dengan 

data pengumuman, dan data tanggal Perancangan halaman tambah pengumuman 

dapat dilihat pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 34 Perancangan Interface Halaman Tambah Pengumuman 

26. Perancangan Halaman Edit Pengumuman 

Pada halaman edit pengumuman admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data pengumuman yang berkaitan dengan data 

pengumuman, dan data tanggal. Perancangan halaman tambah prestasi dapat dilihat 

pada gambar 3.35. 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 35 Perancangan Interface Halaman Edit Pengumuman 

 

27. Perancangan Halaman Kritik 

Pada halaman kritik admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data Kritik yang berkaitan dengan data nama, data 

subjek dan data comment. Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses 

delete. Perancangan halaman kritik dapat dilihat pada gambar 3.36. 

Gambar 3. 36 Perancangan Interface Halaman Kritik 

28. Perancangan Halaman Sabuk 

Pada halaman sabuk admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data sabuk yang berkaitan dengan data nama sabuk. 

Pengelolaan data yang dilakukan oleh admin yaitu proses tambah, edit dan delete. 

Perancangan halaman sabuk dapat dilihat pada gambar 3.37. 
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Gambar 3. 37 Perancangan Interface Halaman Sabuk 

29. Perancangan Halaman Tambah Sabuk 

Pada halaman tambah sabuk admin ukm, merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses penambahan data sabuk yang berkaitan dengan data nama 

sabuk. Perancangan halaman tambah sabuk dapat dilihat pada gambar 3.38. 

Gambar 3. 38 Perancangan Interface Halaman Tambah Sabuk 

30. Perancangan Halaman Edit Sabuk 

Pada halaman edit sabuk admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pengelolaan data sabuk yang berkaitan dengan data nama sabuk. 

Perancangan halaman edit sabuk dapat dilihat pada gambar 3.39. 
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Gambar 3. 39 Perancangan Interface Halaman Edit Sabuk 

31. Perancangan Halaman Account User 

Pada halaman reset user admin ukm, merupakan halaman dimana admin dapat 

melakukan proses pencarian yang berkaitan dengan data nim. Pencarian data yang 

dilakukan oleh admin digunakan untuk mengatur ulang password dan level user dari 

user. Perancangan halaman user dapat dilihat pada gambar 3.40. 

 

 

Gambar 3. 40 Perancangan Interface Halaman User 

32. Perancangan Halaman Turnament Antar Cabang 

Pada halaman tac admin ukm, halaman ini merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pengelolaan data tac yang berkaitan dengan data nim,data 

hasil. Perancangan halaman tac dapat dilihat pada gambar 3.41. 
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Gambar 3. 41 Perancangan Interface Halaman Turnament Antar Cabang 

 

33. Perancangan Halaman Laporan Prestasi 

Pada halaman laporan prestasi,  halaman ini merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pencarian data prestasi. Proses pencarian berdasarkan 

tanggal yang dipilih. Admin juga dapat mencetak laporan prestasi. Perancangan 

halaman laporan prestasi dapat dilihat pada gambar 3.42. 

Gambar 3. 42 Perancangan Interface Halaman Laporan Prestasi 

34. Perancangan Halaman Laporan Turnament Antar Cabang 

Pada halaman laporan tac,  halaman ini merupakan halaman dimana admin 

dapat melakukan proses pencarian data tac. Proses pencarian berdasarkan periode dan 

geup yang dipilih. Admin juga dapat mencetak laporan tac. Perancangan halaman 

laporan tac dapat dilihat pada gambar 3.43. 
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Gambar 3. 43 Perancangan Interface Halaman Laporan Turnament Antar 

Cabang 

3.2.4.3 Perancangan Halaman Sekretaris 

1. Perancangan Halaman Utama Sekretaris 

Pada halaman utama sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman dimana 

setelah sekretaris ukm login ke dalam sistem. Sekretaris ukm tersebut dapat 

mengakses dan mengelola data presensi, data jadwal latihan, data verifikasi anggota, 

data anggota, validasi ujian kenaikan tingkat, data keuangan, data account pribadi, 

data pengumuman, data kritik dan saran, data laporan presensi, data laporan  anggota, 

data laporan keuangan, data laporan ujian kenaikan tingkat. Perancangan halaman 

sekretaris dapat dilihat pada gambar 3.44. 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 44 Perancangan Interface Halaman Utama Sekretaris 

2.Perancangan Halaman Anggota 

Pada halaman anggota sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman dimana 

sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data anggota. Proses Pengelolaan data 

anggota yang dilakukan oleh sekretaris yaitu proses edit,,dan delete. Perancangan 

halaman anggota dapat dilihat pada gambar 3.45. 
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Gambar 3. 45 Perancangan Interface Halaman Anggota 

3.Perancangan Halaman Edit Anggota 

Pada halaman edit anggota sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan edit pada data anggota. Proses edit data anggota 

menampilkan semua data pada anggota Perancangan halaman edit anggota dapat 

dilihat pada gambar 3.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 46 Perancangan Interface Halaman Edit Anggota 
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4. Perancangan Halaman Verifikasi Pendaftaran Anggota UKM 

Pada halaman verifikasi pendaftaran anggota UKM, halaman ini merupakan 

halaman dimana sekretaris dapat melakukan melihat verifikasi data anggota. Proses 

verifikasi menampilkan nim, nama, satatus verifikasi anggota. Perancangan halaman 

anggota verifikasi pendaftaran anggota UKM  dapat dilihat pada gambar 3.47. 

 

Gambar 3. 47 Perancangan Interface Halaman Detail Anggota 

5. Perancangan Halaman Presensi 

Pada halaman presensi sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman dimana 

sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data presensi yang berkaitan dengan 

data nim,data tanggal, data keterangan, data biaya. Pengelolaan data yang dilakukan 

oleh sekretaris  yaitu proses insert dan edit. Perancangan halaman presensi dapat 

dilihat pada gambar 3.48. 
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Gambar 3. 48 Perancangan Interface Halaman Presensi 

6. Perancangan Halaman Jadwal Latihan 

Pada halaman jadwal latihan sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data jadwal latihan yang 

berkaitan dengan data nim, data tanggal dan data dojang. Pengelolaan data yang 

dilakukan oleh sekretaris yaitu proses input, edit dan delete. Perancangan halaman 

jadwal latihan dapat dilihat pada gambar 3.49. 

Gambar 3. 49 Perancangan Interface Halaman Jadwal latihan 
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7. Perancangan Halaman Tambah Jadwal latihan 

Pada halaman tambah jadwal latihan sekretaris ukm, halaman ini merupakan 

halaman dimana sekretaris dapat melakukan proses untuk pengelolaan data jadwal 

latihan yang berkaitan dengan tanggal, dan data dojang. Perancangan halaman 

tambah jadwal latihan dapat dilihat pada gambar 3.50. 

 

Gambar 3. 50 Perancangan Interface Halaman Tambah Jadwal Latihan 

8. Perancangan Halaman Edit Jadwal latihan 

Pada halaman edit jadwal latihan admin ukm, merupakan halaman dimana 

admin dapat melakukan proses pengelolaan data jadwal latihan yang berkaitan 

dengan data nama sabuk.Perancangan halaman edit sabuk dapat dilihat pada gambar 

3.51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 51 Perancangan Interface Halaman Edit Jadwal Latihan 
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9. Perancangan Halaman Validasi Ujian Kenaikan Tingkat 

Pada halaman validasi ujian kenaikan tingkat  sekretaris ukm, halaman ini 

merupakan halaman dimana sekretaris dapat melakukan proses validasi ujian 

kenaikan tingkat. Proses validasi ujian kenaikan tingkat dilakukan kepada semua 

anggota yang telah memenuhi syarat jumlah presensi minimal 24 kali pertemuan. 

Pengelolaan data yang dilakukan oleh sekretaris  yaitu proses input . Perancangan 

halaman validasi ujian kenaikan tingkat  dapat dilihat pada gambar 3.52. 

 

Gambar 3. 52 Perancangan Interface Halaman Validasi Ujian Kenaikan 

Tingkat 

10. Perancangan Halaman Keuangan 

Pada halaman keuangan sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data keuangan. Proses 

Pengelolaan data keuangan yang dilakukan oleh sekretaris  yaitu proses tambah, 

edit,detail,dan delete. Perancangan halaman keuangan dapat dilihat pada gambar 

3.53. 
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Gambar 3. 53 Perancangan Interface Halaman Keuangan 

11.Perancangan Halaman Tambah Keuangan 

Pada halaman tambah keuangan sekretaris ukm, halaman ini merupakan 

halaman dimana sekretaris dapat melakukan proses untuk pengelolaan pada data 

keuangan. Perancangan halaman tambah keuangan dapat dilihat pada gambar 3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 54 Perancangan Interface Halaman Tambah Keuangan 



81 

 

 

 

12. Perancangan Halaman Edit Keuangan 

Pada halaman edit keuangan sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan edit pada data keuangan. Proses edit data 

keuangan menampilkan semua data keuangan. Perancangan halaman edit keuangan 

dapat dilihat pada gambar 3.55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 55 Perancangan Interface Halaman Edit Keuangan 

 

13. Perancangan Halaman Detail Keuangan 

Pada halaman detail keuangan sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan melihat detail data keuangan. Proses detail data 

keuangan menampilkan semua data keuangan. Perancangan halaman detail  keuangan 

dapat dilihat pada gambar 3.56. 
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Gambar 3. 56 Perancangan Interface Halaman Detail Keuangan 

 

14. Perancangan Halaman Peserta Ujian Kenaikan Tingkat 

Pada halaman peserta ukt sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data keterangan. Perancangan 

halaman anggota dapat dilihat pada gambar 3.57. 

 

 
Gambar 3. 57 Perancangan Interface Halaman Peserta Ujian Kenaikan Tingkat 
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15. Perancangan Halaman Laporan Presensi 

Pada halaman laporan presensi, halaman ini merupakan halaman dimana 

sekretaris dapat melakukan proses pencarian data presensi. Proses pencarian 

berdasarkan tanggal yang dipilih. Sekretaris juga dapat mencetak laporan presensi. 

Perancangan halaman laporan presensi dapat dilihat pada gambar 3.58. 

Gambar 3. 58 Perancangan Interface Halaman Laporan Presensi 

16. Perancangan Halaman Laporan Anggota 

Pada halaman laporan anggota, halaman ini merupakan halaman dimana 

sekretaris dapat melakukan proses pencarian data anggota. Proses pencarian 

berdasarkan tahun yang dipilih. Sekretaris juga dapat mencetak laporan anggota. 

Perancangan halaman laporan anggota dapat dilihat pada gambar 3.59. 

Gambar 3. 59 Perancangan Interface Halaman Laporan Anggota 
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17. Perancangan Halaman Laporan Keuangan 

Pada halaman laporan keuangan,  halaman ini merupakan halaman dimana 

sekretaris dapat melakukan proses pencarian data keuangan. Proses pencarian 

berdasarkan tanggal yang dipilih. Sekretaris juga dapat mencetak laporan keuangan. 

Perancangan halaman laporan keuangan dapat dilihat pada gambar 3.60. 

Gambar 3. 60 Perancangan Interface Halaman Laporan Keuangan 

18. Perancangan Halaman Laporan Ujian Kenaikan Tingkat 

Pada halaman laporan ukt,  halaman ini merupakan halaman dimana sekretaris 

dapat melakukan proses pencarian data ukt. Proses pencarian berdasarkan periode dan 

geup yang dipilih. Sekretaris juga dapat mencetak laporan ukt. Perancangan halaman 

laporan ukt dapat dilihat pada gambar 3.61. 

Gambar 3. 61 Perancangan Interface Halaman Laporan Ujian Kenaikan 

Tingkat 
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19. Perancangan Halaman Account Pribadi 

Pada halaman account pribadi sekretaris ukm, halaman ini merupakan halaman 

dimana sekretaris dapat melakukan proses pengelolaan data password. Perancangan 

halaman anggota dapat dilihat pada gambar 3.62. 

 

Gambar 3. 62 Perancangan Interface Halaman Acoount Pribadi 

3.2.4.4 Perancangan Halaman Anggota 

1. Perancangan Halaman Utama Anggota 

Pada perancangan halaman utama anggota halaman ini merupakan halaman 

dimana setelah anggota login ke dalam sistem. Pada perancangan halaman utama 

anggota terdapat menu profil, menu pengumuman, menu prestasi, menu peserta ukt, 

menu pendaftaran ukt, dan menu pendaftaran tac. Pada halaman ini anggota dapat 

melakukan  pendaftaran diri berkaitan dengan ujian kenaikan tingkat dan turnament 

antar cabang. Implementasi perancangan halaman utama anggota ditunjukan pada 

gambar 3.63.   
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Gambar 3. 63 Perancangan Interface Halaman Utama Anggota 

2. Perancangan Halaman Pendaftaran UKT 

Pada halaman pendaftaraan ukt, halaman ini merupakan halaman dimana 

anggota dapat melakukan proses pendaftaraan. Proses pendaftaraan ukt berkaitan 

dengan data nim, data dojang, data geup awal, geup sekarang. Perancangan halaman 

pendaftaraan ukt dapat dilihat pada gambar 3.64. 
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Gambar 3. 64 Perancangan Interface Halaman Pendaftaran UKT 

3. Perancangan Halaman Pendaftaran TAC 

Pada halaman pendaftaraan tac, halaman ini merupakan halaman dimana 

anggota dapat melakukan proses pendaftaraan. Proses pendaftaraan tac, anggota 

mengisikan data anggota dengan sesuai dan benar. Data yang berkaitan dengan 

pendaftaran tac adalah data nim, data dojang, data geup Perancangan halaman 

pendaftaraan tac dapat dilihat pada gambar 3.65. 

Gambar 3. 65 Perancangan Interface Halaman Pendaftaran TAC 

3.2.4.5 Perancangan Halaman Mahasiswa 

1. Perancangan Halaman Pendaftaran Anggota 

Pada halaman pendaftaraan  anggota,  halaman ini merupakan halaman dimana 

mahasiswa dapat melakukan proses pendaftaraan. Proses pendaftaraan anggota, 
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mahasiswa wajib mengisikan data anggota dengan sesuai dan benar. Perancangan 

halaman pendaftaraan ukt dapat dilihat pada gambar 3.66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 66 Perancangan Interface Halaman Pendaftaran Anggota 

 


