
BAB IV

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 METODE PERANCANGAN

Metode perancangan yang digunakan adalah Diagram Arus Data atau Data

blow Diagram (DVD) yang mengacu pada buku Analisis dan Desain Sistem

Informasi: pendekatan terstruktur teori dan praktek aphkasi bisnis yang ditulis

oleh Jogiyanto Hartono [JOG98]. Diagram arus data dipilih karena dapat

menggambarkan arus data di dalam suatu sistem dengan terstruktur dan jelas.

DFD digunakan untuk memudahkan penggambaran suatu sistem yang ada atau

sistem baru yang akan dikembangkan secara logika, tanpa memperhatikan

lingkungan flsik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data

tersebut akan disimpan.

4.2 HASIL PERANCANGAN

Untuk memudahkan dan memahami ststem untuk melakukan pemeriksaan

validasi dokumen teks HTML, maka sistem disajikan dalam bentuk suatu model

dengan menggunakan pemodelan sistem yang berupa DFD {data flow diagram)

dan Diagram ('ontext.

^i
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4.2.1 Perancangan DFD

4.2.1.1 Perancangan Diagram Konteks

Tahap pertama perancangan yang akan dilakukan adalah

perancangan aliran data. Diagram context dari sistem yang akan

dikembangkan seperti terlihat pada Gambar 4.1
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Gambar 4.1 Diagram context sistem validasi dokumen HTML

4.2.1.2 Diagram Arus Data level 1 sistem validasi dokumen HTML
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Gambar 4.2 Diaeram arus data level 1 sistem validasi dokumen HTML



4.2.1.3 Diagram Arus Data level 2 sistem validasi dokumen HTML

4.2.1.3.1 Diagram Arus Data level 2 Halaman Index
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Gambar 4.3 Diagram arus data level 2 halaman index

25



4.2.1.3.2 Diagram Arus Data level 2 Halaman Admin
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Gambar 4.4 Diagram arus data level 2 halaman admin
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4.2.1.3.3 Diagram Arus Data level 2 Halaman Editor
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Gambar 4.5 Diagram arus data level 2 halaman editor

4.2.1.3.4 Diagram Arus Data level 2 Halaman Wartawan
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Gambar 4.6 Diagram arus data level 2 halaman wartawan
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4.2.2 Perancangan Basis Data

4.2.2.1 Struktur Tabel

Struktur tabel berisikan field, tipefield, dan ukurannya. Dan salah satu ciri

basis data yang relasional adalah keberadaan key yang berfungsi untuk menjamin

keunikan entitas dalam tabel dan menjadi aeuan dalam melakukan pengakscsan

data. Berikut rancangan basis data :

1. label Kategori

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data kategori yang akan

ditampilkan di situs berita

Tabel 4.1 Tabel Kategori

Nama Field] Type |Size | Key ] Keterangan j
Kode kat i Tinyint 3 ! * Kode kategori
Kategori ' Varchar 20 | Nama kategori

2. label Berita

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data berita yang akan

ditampilkan di situs berita.

Tabel 4.2 Tabel Berita

Name Field Type | Size Key Keterangan

Kode ITinyint |3 * Kode berita

Judul Varchar 1100 Judul berita

Isi Text Isi berita

Kategori ITinyint j3 Kode kategori

Waktu iDatetime Waktu penuiisan

Wartawan iTinyint j6 Kode wartawan

Status jChar j1 Status berita

Gambar Varchar 50 Gambar berita



3. Tabel Pengguna

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data untuk proses login..

Tabel 4.3 Tabel Pengguna

Nama Field Type | Size Key | Keterangan
Kode_wartawan [ Tinyint [ 3 Kode user

User i Varchar | 10 User ID

Password

Status

Hak"

I Varchar 35

: Varchar ] 10
Char ! 1

Password user

Status user

liin login
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4. Tabel Wartawan

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data pribadi user dan

menentukan user id.

Tabel 4.4 Tabel Wartawan

Nama Field) Type (Size Key | Keterangan
Kode_user ] Tinyint

Varchar

Varchar

• 6 * |Kode wartawan j
^Nama

Alamat ]
: 50

; 100

(Nama wartawan
]Alamat wartawan '

.User ! Varchar : 15 jUser ID wartawan

4.2.2.2 Relasi Antar Tabcl

Pada perancangan relationship database ini akan dijelaskan tentang tabel-

tabcl database yang digunakan, field-field yang ada di masing-masing tabel dan

hubungan {relation) antara masing-masing tabel agar diperoleh sebuah model

database yang utuh. Perancangan model database ini tidak boleh terlepas dari

struktur diagram alir data yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Berikut ini

adalah gambar dari tabel-tabel yang digunakan dan relasi antar tabel.
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Gambar 4.7 Relasi antar tabel

4.2.3 Perancangan Antarmuka

Tahap berikutnya adalah tahap perancangan antarmuka atau interface.

Tahap ini berguna untuk memudahkan pengimplementasian software yang akan

dibuat.

Dalam perancangan antarmuka sistem validasi dokumen HTML ini,

struktur menu yang dibuat adalah sebagai berikut:

+ Berita tcrbaru

+- Berilit lama

+ Pencarian berita

+Pemeriksaan

Validasi

•+- Input user
i Pengaturan user

-+• Pengaturan
login
i- Input kategori

-- Prc\ lew berita

i Rdit benta

1 Delete berita

-r Pengaturan
login pribadi

• Pre\ \c\\ benta

- input berita
- Pengaturan
login pribadi

Gambar 4.8 Struktur menu sistem validasi dokumen HTML
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4.2.3.1 Halaman Utama

Dibawah ini adalah rancangan interface untuk halaman indeks atau

halaman utama. Halaman ini dapat diakses oleh semua pengguna.

Logo Animasi

kategori I
kategori 2

kategori n Berita Utama Vaiic asi dokumen

Judul berita 1

sclenykannva

Updated:1 can waktu benta I

cupiikan berita

user 1

pass [
Judul berita n

login

euplikan berita sclcnukaDnva

Updated : waktu hvrita n

Gambar 4.9 Desain halaman utama

Berikutnya adalah perancangan untuk halaman hasil pencarian, halaman

ini tampil jika user melakukan pencarian terhadap isi .

Logo

kategori 1
kategori 2

kategori n

1 | can

user 1 1

pass | |

login

Animasi

Berita Utama Validasi dokumen

Pencarian berita dciman kala kunci : ""xxxw *

Judul berita \nxxx

(''pdated : waktu henta xxxxx

cupiikan berita \x\x\ selengkapjiva

Gambar 4,10 Desain halaman hasil pencanan
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Perancangan selanjutnya adalah perancangan antarmuka untuk proses

validasi.

Logo

kategori 1
kategori 2

kategori n

I 1 can

user 1 I

pass | |

login

Berita Utama

Berita vang akan divalidasi

Upload file

Upload gbr

L'ek status

Animasi

Validasi dokumen

b rouse

brouse

Gambar 4.11 Desain halaman validasi berita

4.2.3.2 Halaman Admin

Dibawah ini adalah rancangan interface untuk halaman admin. Halaman

ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang berslatus admin.

Lo"o

Input User

Kode x\x

Nama

Alamat

User ID

liiniliah user

Animasi

i.nputjiser || pengaturan user ;j pengaturan login
input kategori |j logout admin

Gambar 4.12 Desain default halaman admin {input user
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Berikutnya adalah rancangan untuk pengaturan user. Pengaturan user

terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah untuk melihat data user, yang kedua

adalah pengeditan user.

Loko Animasi

input user || pengaturan user ]j pengaturan login
input kategori |j logout admin

Data User

kode nama alamat user id

X

y
z

XXX

yyy

zzz

xxxxx

yyyyy

zzzzz

xyz

yzx

zxy

edit

edit

edit

delete

delete

delete

Gambar 4.13 Desain halaman data user

Logo Animasi

Edit User

Kode xxx

input user |] pengaturan user || pengaturan login
input kategori || logout admin

Nama
\x\

Alamat
xxv

User ID
\'X\

tipdiilc user

Gambar 4.14 Desain halaman edit user

Selanjutnya adalah pembuatan desain untuk pengaturan login. Seperti

halnva pengaturan user, desain ini juga terdiri alas dua bagian, Yang pertama

adalah desain halaman data login, dan yang kedua adalah desain halaman edit

loein.
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Gambar 4.15 Desain halaman data lotzin

Animasi

input user || pengaturan user || pengaturan login
input kategori \\ logout admin

3
Hak akscs Openuh Obiok

update loiiin

34

Gambar 4.16 Desain halaman edit login

Desain selanjutnya adalah desain input kategori. Seperti halnva pengaturan

user maupun pengaturan login, desain ini juga terdiri atas dua bagian. Yang

pertama adalah desain halaman input kategori, dan yang kedua adalah desain

halaman edit katc»ori.



Logo Animasi

input user |j pengaturan user || pengaturan login
input kategori || logout admin

Input Kategori

Kode xxx

Kategori

tamhah kalejiori

kode kategori

X

y

xxxx
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edit

edit

delete

delete

Gambar 4.17 Desain halaman input kategori

Logo Animasi

input user |j pengaturan user (j pengaturan login
input kategori j| logout admin

Edit Kategori

Kode xxx

Katetiori

Hdit kateaon

kode kategori

X

y

xx.xx edit

edit

delete

delete

Gambar 4.18 Desain halaman edit kategori
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4.2.3.3 Halaman Editor

Dibawah ini adalah rancangan interface untuk halaman editor. Halaman

ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang berslatus editor.

Logo Animasi

lihat berita || pengaturan login || logout editor

Data Berita

Berita disusun berdasarkan kategori 3 susun

kode judul kategori waktu keteranuan |

X

y

z

xxx

yyy
777

XX

yy

zz

XXXX

yyyy

zzzz

tampilkan
pending
pending

edit

edit

edit

delete

delete

delete

Gambar 4.19 Desain halaman data berita editor

Desain berikutnya adalah desain untuk halaman edit berita yang dilakukan

oleh editor.

Loeo Aiiima si

lihat lienla j| pcnsaUinm login 'j logout editor

Edit Benta

Kode \\x

.ludul
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Gambar 4.20 Desain halaman edit berita
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Selanjutnya adalah desain untuk pengaturan login. Halaman ini terdiri atas

dua bagian. Yang pertama adalah data login editor yang bersangkutan, yang kedua

adalah untuk penggantian password.

Logo Animasi

lihat berita ]| pengaturan login || logout editor

Data Login

kode user id status

X XXX editor uanti password

Logo

Ganti Password

Kode xxxx

User xxxx

Password

Konfirmasi

password

updak: login

Gambar 4.21 Desain halaman data login

Animasi

lihat berita |j pengaturan login \\ logout editor

Gambar 4,22 Desain halaman penggantian password editor
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4.2.3.4 Halaman Wartawan

Dibawah ini adalah rancangan interface untuk halaman wartawan.

Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang berstatus wartawan.

Logo

Input Berita

Judul

Isi

Kategori

Isi

berita

Waktu xxxx

Wartawan xxxx

Gambar

tambah benta

Animasi

input berita ]| lihat berita |l pengaturan login
logout

v

brow so

Gambar 4.23 Desain halaman input berita (default)

Desain selanjutnya adalah desain untuk halaman data berita. Halaman ini

menampilkan semua data berita yang ditulis oleh wartawan yang bersangkutan.



Logo Animasi

input berita || lihat berita || pengaturan login
logout

Data Berita

Berita disusun berdasarkan kategori V susun
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y
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Gambar 4.24 Desain halaman data berita wartawan

Desain dibawah ini adalah desain untuk melihat secara lengkap berita yang

sudah ditulis oleh wartawan yang sedang login.

Logo Animasi

input berita || lihat berita [| pengaturan login
logout

Berita Lengkap

Kode

Judul

x

xxxxxx

Isi xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kategori xxxx

Waktu xxxxx

Wartawan xxxxx

Gambar

Gambar 4.25 Desain halaman berita lengkap

Selanjutnya adalah desain untuk pengaturan login. Halaman ini terdiri atas

dua bagian. Yang pertama adalah data login user yang bersangkutan, yang kedua

adalah untuk penggantian password.
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Gambar 4.26 Desain halaman data loein

Logo Animasi

Ganti Passwc

Kode x

User x

>r
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i

tx

lX

lihat berita 1 pengaturan louin !l logout editor

Password

Konftrmasi

update lajzui

Gambar 4.27 Desain halaman penggantian password wartawan


