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BAB III 

RANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan suatu rangkaian, susunan, tata cara, ataupun suatu 

proses yang secara umum di gunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Agar dapat lebih 

mudah di pahami maka penulis menampilkan prosedur penelitian dalam bentuk flowchart.  

3.1.1 Flowchart Prosedur Penelitian 

Start

Pengumpulan 
Data

Perancangan 
Desain Layout

Perancangan Web Server, 
Database, dan Uji coba sistem 

menggunakan XAMPP

Perancangan Coding Aplikasi 
menggunakan Eclipse

Apakah Berhasil?

End

Tidak

     Ya

 

Gambar 3.1 Flowchart Prosedur Penelitian 

Penjelasan : 

a) START, memulai pennelitian dengan mencari tema dan layout aplikasi yang 

diinginkan. 

b) PENGUMPULAN DATA, mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam 

membuat aplikasi. 



 
 
 
 
 
 

RANCANG BANGUN APLIKASI KHS BERBASIS ANDROID MOBILE 

 

AKADEMI TELKOM JAKARTA 
  13 

c) PERANCANGAN DESAIN LAYOUT, setelah menemukan tema, selanjutnya 

merancang desain layout, sementara untuk aplikasi dengan menggunakan Corel 

Draw. 

d) PERANCANGAN WEB SERVER, DATA BASE DAN UJI SISTEM 

MENGGUNAKAN XAMPP, setelah membuat desain layout aplikasi , selanjutnya 

merancang Web Server dan Database.  

e) PERANCANGAN CODING APLIKASI DENGAN MENGGUNAKAN ECLIPSE, 

setelah merancang WEB Server dan Database, selanjutnya adalah merancang 

aplikasi menggunakan Eclipse, dan setelah itu diuji coba dengan menggunakan 

XAMPP. 

f) APAKAH BERHASIL?, jika system ini berhasil atau berjalan dengan baik maka 

system ini sudah sukses, dan jika system gagal atau tidak berjalan dengan baik, 

maka kita harus memeriksa script/coding pada aplikasi, mungkin terjadi kesalahan 

dalam merancangnya. 

g) END, system sudah berhasil, selanjutnya mengaplikasikan aplikasi ini kepada 

mahasiswa dan mahasiswa akademi Telkom Jakarta. 

3.1.2 Flowchart Aplikasi  

START

MASUK APLIKASI

TAMPILAN LOGIN

PILIH MENU

INPUT USERNAME 
DAN PASSWORD

APAKAH 
BERHASIL?

TAMPILAN MENU

END

Tidak

Ya

 

Gambar 3.2 Flowchart Aplikasi 
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3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan system merupakan penghubung antara spesifikasi dan implementasi, 

perancangan juga merupakan rekayasa representasi yang berarti terhadap sesuatu yang 

hendak dibangun. Hasil dari perancangan harus dapat ditelusuri sampai ke spesifikasi 

kebutuhan dan dapat diukur kualitasnya berdasarkan kriteria – kriteria rancangan yang baik. 

Perancang menekankan pada solusi logic mengenai cara system memenuhi kebutuhan. 

  Dalam merancang system informasi ini penulis menggunakan Microsoft Viso sebagai 

tool untuk membuat desain rancangan agar menghasilkan rancangan yang baik. 

Pembuatan system dilakukan pada system operasi windows 7, dengan menggunakan 

software pengembang yang telah di jelaskan pada Bab sebelumnya. Dalam merancang 

script//coding pada aplikasi KHS ini penulis menggunakan software Eclipse. 

Unutuk mempermudah dalam merancang aplikasi ini maka dibuatlah Blok Diagram system 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

smartphone

smartphone
smartphone

smartphone

modem

Access Point

server

 

 

Gambar 3.3 Blok Diagram Jaringan LAN 
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Block Diagram diatas merupakan rancangan akses Database penggunakan menuju 

server melalui jaringan Local Area Network (LAN). Dengan menggunakan jaringan LAN 

pengguna dapat mengakses Database langsung dalam jaringan local. Selain Acess dengan 

jaringan Lokal user atau pengguna juga dapat mengakses data base server dengan jaringan 

Internet / WAN. Blok Diagram jaringan dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Blok Diagram Jaringan WAN 

 Dari blok Diagram diatas, dapat di simpulkan bahwa user dapat mengakses 

database dengan dua cara yaiut dengan menggunakan koneksi internet / Wide Area Network 

(WAN) dan dengan menggunakan jaringan Local Area Network (LAN). Dengan demikian 

user dapat mengakses data base server secara bebas dimanapun dan kapanpun. 

 Pada dasarnya aplikasi KHS ini dibuat menggunakan java script dengan 

menggunakan Tool pengembang Eclipse. Perintah – perintah yang dihasilkan oleh aplikasi 

ini juga berupa script java yang kemudian digunakan untuk menjalankan script PHP sebagai 

perantara untuk mengakses database pada server. Setelah perintah diterjemahkan kemudian 

data diambil dari data base melalui server dan selanjutnya di kirimkan kembali menuju 

perangkat android yang digunakan oleh user. 

 Konsep acsess database dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Konsep Akses Database 

 Dalam mengakses database perangkat android dapat memilih koneksi yang di 

inginkan untuk mendapatkan informasi seputar Matakuliah. Sementara itu pengguna hanya 

diberikan beberapa akses diataranya melihat untuk mengakses data KHS , nilai ujian, 

mengimput KRS semester dan ubah password sebagai hak akses pada perangkat android. 

Diluar dari semua itu hanya admin pada web server lah yang memiliki kuasa penuh terhadap 

data pada data base dan aplikasi. 

 Selain Itu Aplikasi KHS dirancang berdasarkan Sistem Client – Server. Agar lebih 

mudah memahami fungsi dan layanan dari Aplikasi KHS  maka penulis membuat sebuah 

pemodelan system menggunakan Use Case Diagram.  

 

Gambar 3.6 Usecase Diagram 
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Penjelasan : 

1. Sebelum masuk kedalam system Admin diharuskan untuk Login terlebih dahulu. 

2. Admin dapat menghapus, mengubah, dan menambah Profile User pada Web Server. 

3. Admin dapat menghapus, mengubah, dan menambah Mata Kuliah pada Web Server. 

4. Admin dapat menghapus, mengubah, dan menambah KRS User pada Web Server. 

5. Admin dapat menghapus, mengubah, dan menambah KHS User pada Web Server. 

6. Admin dapat menghapus, mengubah, dan menambah Info pada Aplikasi. 

7. Sebelum masuk kedalam system User diharuskan untuk Login terlebih dahulu. 

8. User dapat mengubah Informasi pada menu Profile. 

9. User dapat Menambah KRS semester dan Mata Kuliah pada menu KRS. 

10. User dapat Melihat KHS nilai Semester pada menu KHS. 

11. User dapat Melihat Info Perkuliahan dan akademik pada menu Info. 

3.3 Desain Layout Aplikasi 

 Setelah melakukan perancangan system selanjutnya adalah membuat desain 

layout dari aplikasi KHS. Desain topologi aplikasi KHS dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Topologi Aplikasi 

 Gambar diatas adalah topologi dari aplikasi KHS, dimana dari awal aplikasi di 

mulai akan muncul halaman awal aplikasi, desain layout halaman awal terdapat pada 

gambar 3.7. 

HALAMAN AWAL HALAMAN LOGIN HALAMAN MENU

HALAMAN KRS

HALAMAN KHS

HALAMAN INFO

HALAMAN PROFILE
MAHASISWA
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Gambar 3.7 Desain Layout Halaman Aplikasi 

 Selanjutnya user harus menunggu untuk masuk kedalam Halaman login, Desain 

layout halaman login dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Desain Layout Halaman Login 

 

 Pada halaman Login User diminta untuk memasukan username dan password 

untuk login kedalam aplikasi KHS. Setelah login user akan di bawa ke halaman menu untuk 

memilih menu yang ingin di akses. Desain Layout Halaman Menu dapat dilihat pada Gambar 

3.9. 
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Gambar 3.9 Desain Layout Halaman Menu 

 Setelah masuk halaman menu , user bias memilih menu yang ingin di akses. 

Didalam halaman menu ada 4 pilihan menu yang dapat di akses diantaranya adalah Menu 

Profile Mahasiswa. Menu KRS, Menu KHS, dah Menu Info. 

 

Gambar 3.10 Desain Layout Halaman Profile 

 Pada halaman ini, pengguna dapat melihat profile serta mengubah biodata yang 

terdapat pada halaman biodata. Dan pada halaman ini pengguna juga dapat mengubah 

password pribadi secara bebas. Menu selanjutnya adalah menu KRS. Desain layout halaman 

KRS dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Desain Layout Halaman KRS 

 Pada halaman KRS ini Pengguna dapat Menginput Kartu Reancana Studi (KRS) 

pada setiap Semester. Menu selanjutnya adalah menu KHS. Desain Layout halaman KHS 

dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Desain Layout Halaman KHS 

 Pada halaman KHS user dapat melihat daftar nilai hasil studi pada setiap semester. 

Selanjutnya adalah halaman info. Pada halaman info ini pengguna dapat melihat info seputar 

aplikasi dan juga info seputar perkuliahan. Desain layout halaman info dapat dilihat pada 

Gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Desain Layout Halaman Info 

3.4 Perancangan Database 

 Pada perancangan database ini penulis menggunakan MySQL di phpmyadmin 

yang dioperasikan pada web browser pada server. Berikut ini adalah langkah – langkah 

pembuatan Database server menggunakan XAMPP. 

a) Jalankan XAMPP, kemudian jalankan apache dan MySQL dengam menekan tombol 

start, apabila di jalankan Apache dan MySQL akan running seperti Gambar 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Tampilan XAAMP 

b) Selanjutnya buka web browser, kemudian pada address bar ketikkan Http://localhost 

dan pilih PhpMyAdmin, maka akan tampil seperti gambar 3.15 

 

 

http://localhost/
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Gambar 3.15 Halaman PhpMyAdmin 

c) Setelah itu ketik nama data base yang ingin di buat, lalu klick tombol create untuk 

membuat data base seperti Gambar 3.16 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16 Create Data Base 

d) Selanjutnya agar dapat memasukan data maka kita harus membuat table, untuk 

membuat table pilih create new table pada database yang telah kita buat, kemudian 

isi nama table dan tentukan baris tablenya, setelah itu klik Go, seperti gambar 3.17 
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Gambar 3.17 Tampilan Isi Database 

e) Seanjutnya isi jenis format data sesui dengan apa yang ingin kita buat, kemudian 

juga tentukan kategori mana yang akan dijadikan sebagai primary key.  

 

3.5 Perancangan Web Server 

 setelah membuat database tahap selanjutnya adalah merancang Web yang nantinya 

akan digunakan sebagai server untuk aplkasi yang kita buat.  

 Server atau web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis 

data yang berfungsi menerima permintaan dari client dan biasanya di kenal sebagai web 

browser . dan kemudian dikirimkan kembali yang biasanya berbentuk dokumen HTML. 

Fungsi utama dari web server adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan 

pengguna melalui protocol komunikasi. Biasanya berkas yang dapat diminta pada Web 

server berupa text, video, gambar dan masih banyak yang lain. 

 Dalam pembuatan web server ini penulis menggunakan adobe dreamweaver CS6 

sebagai tool untuk merancang web server.  

 Langkah awal dalam membuat web adalah menentukan tema website kita, setelah 

menemukan tema selanjutnya  menentukan layout website yang ingin kita buat. Desain 

Layout Website dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Desain Layout Website 

 Setelah membuat desain layout website selanjutnya adalah membuat codingan 

masing -  masing menu yang telah di buat dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. 

Pembuatan script coding menu dapat dilihat pada gambar 3.19. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Pembuatan Script Coding Menu 

 Dan yang tahapan terakhir adalah membuat koneksi Web Server dengan data base 

yang telah di buat sebelumnya. Agar data base dan Web Server dapat terhubung maka kita 

akan membuat koneksi antara Web server dan database dengan menggunakan PHP. Script 

Coding Koneksi dapat diliha pada gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Scrip Coding Koneksi 

3.6 Implementasi Antar Muka 

 Setelah tahap perancangan antar muka selesai, maka tahap selanjutnya adalah 

implementasi antar muka akan dilakukan. 

 Pada tahap implementasi ini penulis menggunakan software Eclipse sebagai tool 

untuk merancang program pada aplikasi KHS yang ingin di buat. Tampilan Ruang Kerja 

Eclipse dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.21 Tampilan Ruang Kerja Eclipse 


