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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tahapan pembuatan aplikasi Sociapart yang dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu mengenai analisis sistem dan desain sistem. Pada analisis 

sistem menjelaskan tentang kebutuhan dari sistem berdasarkan kuisioner yang 

dibagikan sedangkan desain sistem menjelaskan tentang arsitektur dari aplikasi 

sociapart. 

3.1. Analisis Sistem 

3.1.1. Aktifitas-aktifitas di apartemen saat ini 

Cara komunikasi di apartemen saat ini dapat melalui berbagai cara 

mulai dari cara konvensional, seperti menyapa saat berpapasan dan ada 

juga dengan cara tertulis seperti informasi yang di sampaikan oleh pihak 

pengelola apartemen kepada penghuninya. Aktivitas untuk 

menyampaikan komplain menghuni harus menemui pihak pengelola 

untuk menyampaikan keluhannya. Disamping itu ketika terjadi 

bencana/kasus, tindakan pertama yang dilakukan oleh penghuni adalah 

melaporkan ke pihak yang berwajib atau lari. Berikut kelebihan dan 

kelemahan metode-metode tersebut : 

No Aktivitas Kelebihan Kelemahan 

1 Menyapa 

Langsung 

antar 

penghuni 

Bertemu 

langsung 

dengan lawan 

bicara. 

Terdapat keraguan untuk menyapa 



18 
 

2 Surat Formal/Resmi Tidak tersampaikan kepada 

seluruh penghuni, butuh kertas 

yang cukup banyak. 

3 Laporan 

langsung 

kepada 

pengelola 

apartemen 

Langsung 

didengarkan 

oleh 

pengelola 

apartemen 

Terkadang tidak langsung 

ditanggani/diselesaikan 

4 Melapor ke 

pihak 

berwajib 

Sangat baik Tidak semua penghuni mengetahui 

nomor telepon darurat tersebut 

 

3.1.2. Masalah Dari Metode Yang Telah Ada 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan 

survey. Responden berasal masyararakat dari kota Surabaya yang tinggal 

di apartemen sebanyak 62 orang. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

masalah yang terjadi di apartemen dan untuk memberikan solusi dalam 

setiap permasalahan tersebut. Hasil survey yang didapatkan dapat dibuat 

poin-poin sebagai berikut: 

 Warga apartemen cenderung bersifat acuh tak acuh dan terkadang 

bersikap baik kepada penghuni lainnya. 

 Mayoritas warga apartemen hanya sekali-sekali bersosialisasi dengan 

penghuni lainnya. 
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 Warga apartemen merasa penting untuk menjaga hubungan yang baik 

antar penghuni di apartemen. 

 Warga apartemen merasa pelayanan pengelola apartemen tempat ia 

tinggal cukup baik. 

 Warga apartemen cukup berani untuk menyampaikan kritik/saran dan 

keluhan langsung kepada pihak pengelola apartemen. 

 Ketika diberi kritik/saran dan keluhan, tanggapan dari pengelola 

apartemen cenderung lambat yaitu sekitar 2 hari hingga 1 bulan. 

 Warga apartemen merasa perlu adanya laporan tertulis dalam 

menyampaikan kritik/saran dan keluhan agar pengelola mengingat 

laporan tersebut. 

 Media yang digunakan pengelola untuk memberikan informasi yaitu 

menggunakan surat dan melalui media sosial, tetapi mayoritas 

menggunakan papan pengumuman. 

 Informasi dari pengelola telah tersampaikan cukup baik kepada warga 

apartemen, tetapi masih ada warga yang kurang paham dengan 

informasi yang di sampaikan. Sedangkan warga merasa pentingnya 

untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pengelola 

apartemen. 

 Ketika terjadi pembunuhan, pencurian, warga sakit atau bencana alam, 

warga lebih memilih melapor ke pihak yang berwajib sebagai tindakan 

awal setelah itu memilih untuk lari. 
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 Mayoritas warga apartemen memiliki smartphone android dan sangat 

sering mengecek smartphonenya dalam sehari. Serta mereka lebih 

memilih aplikasi mobile dibanding website. 

3.1.3. Solusi 

Dari masalah yang muncul dan berdasarkan hasil kuisioner tersebut, 

terdapat beberapa solusi yang ditawarkan. Solusi ini berupa aplikasi mobile 

berbasis android dengan alasan 88,7% responden lebih memilih aplikasi 

mobile dibanding website. Selain itu, saat ini mobile sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemetaan solusi 

yang dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Pemetaan masalah dan solusi 

No Masalah Solusi 

1 Komunikasi antar warga 

apartemen 

Fitur chat akan membantu warga 

apartemen untuk bersosialisasi antar 

warga. 

2 Informasi dari pengelola 

ke penghuni 

Fitur Informasi membantu pengelola 

untuk menyampaikan informasi 

kepada seluruh warga apartemen 

dengan cepat dan langsung dapat 

dilihat oleh seluruh penghuni. 

3 Laporan dari penghuni ke 

pengelola 

Fitur Laporan akan membantu 

penghuni untuk melaporkan sesuatu 

kejadian kepada pihak pengelola, 
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laporan tersebut akan masuk di 

pengelola dan dapat dilihat langsung. 

4 Tindakan dini ketika 

terjadi bencana/kasus 

Fitur Emergency akan membantu 

memberikan nomor telepon darurat 

nasional. Dengan memberikan nomor 

telepon darurat, warga dapat bertindak 

lebih dini ketika terjadi suatu masalah. 

 

3.1.4. Analisis Kebutuhan Aplikasi 

3.1.4.1. Mobile Application Client 

Aplikasi mobile ini nantinya akan diinstall pada platform Android 

yang memiliki spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut : 

 Operating System Android minimal Jelly Bean 4.1 keatas 

 Akses internet yang cukup. 

3.1.4.2. API / Web Service 

Sebuah aplikasi mobile juga akan membutuhkan menyimpanan data 

dan mengakses data yang telah disimpan menggunakan MySQL secara 

remote melalui webservice atau sebuah API (Application Programming 

Inteface). Berikut spesifikasi perangkat lunak untuk API / Web Service: 

 PHP versi 7 

 MySQL 

 Angular.JS 
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3.2. Desain Sistem 

3.2.1. Desain Arsitektur 

Aplikasi yang akan dirancang nantinya akan menggunakan arsitektur 

client-server. Dimana ketika client melakukan suatu aksi pada aplikasi sociapart 

akan ada pengiriman data ke server melalui Internet. Di server akan mengolah 

data inputan tersebut dan akan meneruskan ke database sesuai dengan query 

yang terdapat pada server. Di database, query dijalankan dan akan mendapatkan 

hasil sesuai data yang di inputkan. Hasil tersebut diserahkan ke controller dan 

ditampilkan pada aplikasi client. Gambar 3.1 akan menjelaskan desain 

arsitektur dari aplikasi Sociapart.  

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Sociapart 

3.2.2. Usecase Diagram 

Usecase diagram adalah suatu model yang sangat fungsional dalam 

membangun sebuah sistem yang menggunakan aktor dan usecase. Usecase 

adalah layanan atau fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem untuk penggunanya 

yang menggambarkan efek fungsionalitas yang diharapkan oleh sistem. Pada 
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aplikasi sociapart nanti akan memiliki usecase diagram sesuai dengan Gambar 

3.2 sebagai berikut.  

 

Gambar 3.2 Usecase Diagram Sociapart 

Dalam usecase diatas menjelaskan fitur-fitur yang dapat diakses oleh user 

aplikasi Sociapart. Jika user masuk sebagai penghuni, ada 6 fitur yang dapat diakses 

yaitu fitur Melihat Laporan, Membuat Laporan Baru, Menglihat Informasi, 

Chatting, Emergency, dan Gabung sebagai admin atau penghuni sebuah apartemen. 

Jika user masuk sebagai admin/pengelola sebuah apartemen, ada 7 fitur yang dapat 

diakses yaitu Melihat Laporan, Membalas Laporan, Melihat Informasi, Membuat 
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Informasi Baru, Melihat dan Menghapus Anggota, Gabung sebagai admin atau 

penghuni sebuah apartemen dan Lock/Unlock Kode. Dan yang terakhir adalah 

admin dari aplikasi Sociapart yang dapat mengakses fitur Menambah Apartemen 

dan Accept/Reject Admin. 

3.2.3. Desain Database 

Pada aplikasi Sociapart, database yang digunakan adalah database 

MySQL yang akan memiliki lebih dari 1 entity dan relasi. Maka dari itu 

developer memetakan entity dan relasi tersebut kedalam ER Diagram dan 

Mapping. 

3.2.3.1. ER Diagram 

ER Diagram merupakan suatu model yang menjelaskan hubungan 

antar data dalam database berdasarkan objek-objek dasar data yang 

mempunyai hubungan antar relasi. ER Diagram digunakan untuk 

memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk 

menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. ER Diagram 

yang digunakan pada aplikasi Sociapart digambarkan pada Gambar 3.3.  
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Gambar 3.3 ER-Diagram Sociapart 

3.2.3.2. Mapping 

Mapping digunakan untuk mengetahui relasi antar atribut di dalam 

database. Dengan adanya mapping maka penulis dapat memahami ER 

diagram yang dibuat yang selanjutnya dapat di implementasikan kedalam 

database. Pada aplikasi ini terdapat beberapa atribut yang memiliki relasi 

yang cukup banyak seperti id_user dan id_apartemen. Berikut mapping 

dari aplikasi Sociapart pada Gambar 3.4. 



26 
 

 

Gambar 3.4 Mapping Sociapart 

3.2.4. Mock Up Tampilan 

Mock up adalah sebuah rancangan awal dari desain sebuah aplikasi. 

Biasa menggunakan photoshop ataupun software editor lainnya. Mockup 

merupakan gambar model atau prototype halaman secara full dan detail. Berikut 

beberapa rancangan tampilan pada aplikasi Sociapart. 

3.2.4.1. Tampilan Home 

Tampilan home merupakan tampilan pertama yang akan muncul 

ketika aplikasi dijalankan (ditunjukkan pada Gambar 3.5). Terdapat 

tombol “Register” yang berfungsi untuk mendaftarkan akun. Tombol ini 

nantinya akan menuju halaman register. Tombol “Login” yang berfungsi 
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untuk login sesuai dengan username dan password. Tombol ini akan 

menuju ke halaman login. 

 

Gambar 3.5 prototype Tampilan Home 

3.2.4.2. Tampilan Register 

Tampilan register merupakan tampilan untuk meregisterkan 

akun ke aplikasi sociapart (ditunjukkan pada Gambar 3.6). Pada 

halaman ini user diminta untuk mengisi biodata diri setelah itu terdapat 

tombol “Daftar” yang berfungsi untuk mendaftar dan akan ke halaman 

login. Terdapat tombol “Cancel” yang berfungsi untuk kembali ke 

halaman home. 

 



28 
 

 
Gambar 3.6 Prototype tampilan Register 

3.2.4.3. Tampilan Login 

Tampilan login merupakan tampilan untuk masuk ke aplikasi 

sociapart. Ada 3 tipe user yaitu user penghuni, user pengelola/admin dan 

user admin aplikasi sociapart (ditunjukkan pada Gambar 3.7). Pada 

halaman ini user diminta untuk mengisi username dan password setelah 

itu terdapat tombol “masuk” yang berfungsi untuk login dan akan ke 

halaman dashboard. Terdapat tombol “Cancel” yang berfungsi untuk 

kembali ke halaman home. 

 

Gambar 3.7 Prototype tampilan Login 



29 
 

3.2.4.4. Tampian Dashboard-user 

Tampilan dashboard-user merupakan halaman utama dari 

aplikasi sociapart untuk user/penghuni (ditunjukkan pada Gambar 3.8). 

Pada halaman ini terdapat tombol “laporan” untuk melihat laporan dan 

membuat laporan baru. Tombol “chat” untuk berkomunikasi antar 

penghuni, tombol “informasi” untuk melihat informasi yang diberikan 

oleh pengelola apartemen dan tombol “emergency” untuk pergi ke 

halaman emergency. Pada kiri atas terdapat gambar “menu” yg bila 

ditekan akan menampilkan menu. Pada kanan atas terdapat tombol 

“logout” untuk kembali kehalaman login. 

 

Gambar 3.8 Prototype tampilan dashboard-user 

3.2.4.5. Tampilan Dashboard-admin 

Tampilan dashboard-admin merupakan halaman utama dari 

aplikasi sociapart untuk user/admin (ditunjukkan pada Gambar 3.9). 

Pada halaman ini terdapat tombol “laporan” untuk melihat laporan dan 

membuat laporan baru. Tombol “chat” untuk berkomunikasi antar 

penghuni, tombol “informasi” untuk melihat informasi yang diberikan 
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oleh pengelola apartemen dan tombol “emergency” untuk pergi ke 

halaman emergency. Pada kiri atas terdapat gambar “tiga garis” yg bila 

ditekan akan menampilkan menu. Pada kanan atas terdapat tombol 

“logout” untuk kembali kehalaman login. 

 

Gambar 3.9 Prototype tampilan dashboard-admin 

3.2.4.6. Tampilan Menu 

Tampilan menu merupakan sub halaman yang diberikan untuk 

admin dan penghuni ketika menekan tombol “menu” di kiri atas layar 

(ditunjukkan pada Gambar 3.10). Pada sub halaman ini terdapat tombol 

“profile” untuk mengedit profile dari akun. Tombol “kode” untuk pergi 

ke halaman kode dan ada tombol sesuai dengan nama apartemen yang 

berfungsi untuk pergi ke halaman dashboard sesuai dengan apartemen 

yang dipilih. 
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Gambar 3.10 Prototype tampilan Menu 

3.2.4.7. Tampilan Laporan 

Tampilan laporan merupakan halaman untuk melihat 

keluhan/saran dari penghuni disebuah apartemen (ditunjukkan pada 

Gambar 3.11). Pada halaman ini terdapat tombol “Laporan Sesuatu” 

untuk pergi ke halaman tambah laporan. Tombol “lihat gambar” untuk 

melihat gambar sesuai laporan yang dipilih. Dan juga tombol “panah 

kiri” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 3.11 Prototype tampilan Laporan 



32 
 

3.2.4.8. Tampilan Tambah Laporan 

Tampilan tambah laporan merupakan halaman untuk 

memberikan keluhan/saran baru yang nantinya akan ditampilkan di 

halaman laporan sebuah apartemen (ditunjukkan pada Gambar 3.12). 

Pada halaman ini user diminta untuk mengisi laporan dan user dapat 

memilih gambar yang sesuai dengan laporan yang akan di buat. Setelah 

selesai user dapat ngepost dengan menekan tombol “Laporkan”, dan 

juga tombol “panah kiri” untuk kembali ke halaman sebelumnya.  

 

Gambar 3.12 Prototype tampilan Tambah Laporan 

3.2.4.9. Tampilan Chat 

Tampilan chat merupakan halaman untuk berinteraksi antar 

penghuni disebuah apartemen. (ditunjukkan pada Gambar 3.13). Pada 

halaman ini user dapat berinteraksi dengan mengisi pesan pada kolom 

di bawah layar setelah itu menekan tombol kirim, dan juga tombol 

“panah kiri” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
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Gambar 3.13 Prototype tampilan Chat 

3.2.4.10. Tampilan Informasi 

Tampilan informasi merupakan halaman untuk melihat 

informasi yang diberikan oleh pengelola disebuah apartemen 

(ditunjukkan pada Gambar 3.14). Pada halaman ini user hanya dapat 

melihat informasi yang disampaikan oleh pengelola, dan juga tombol 

“panah kiri” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 3.14 Prototype tampilan Informasi 
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3.2.4.11. Tampilan Profile 

Tampilan profile merupakan halaman untuk melihat informasi 

profil user (ditunjukkan pada Gambar 3.15). Pada halaman ini user dapat 

memperbarui setelah itu menekan tombol “Simpan”, dan juga tombol 

“panah kiri” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

Gambar 3.15 Prototype tampilan Profile 

3.2.4.12. Tampilan Kode 

Tampilan kode merupakan halaman bergabung ke apartemen 

yang baru. Terdapat 2 kode untuk setiap apartemen yaitu kode untuk 

bergabung sebagai admin apartemen atau bergabung sebagai penghuni 

apartemen. (ditunjukkan pada Gambar 3.16). Pada halaman ini user 

dapat memasukkan kode apartemen untuk dapat masuk ke grup 

apartemen tersebut setelah itu dapat menekan tombol “Masuk”, dan juga 

tombol “Kembali” untuk kembali ke halaman sebelumnya. 
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Gambar 3.16 Prototype tampilan Kode 

3.3 Nilai Entrepreneurship 

3.3.1. Opportunity Creation 

Pada awalnya aplikasi Sociapart ini dibuat dengan permasalahan 

susahnya penghuni apartemen untuk berkomunikasi dengan sesama penghuni 

maupun dengan pengelola apartemen. Dari permasalahan tersebut dibuatlah 

kuisioner untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Dirangkumlah bahwa 

ternyata dibutuhkan media komunikasi seperti smartphone untuk membantu 

penghuni dalam berkomunikasi. Sebelum ini sudah yang menyelesaikan 

masalah tentang masalah komunikasi di apartemen yaitu dengan menggunakan 

web base application. Tetapi zaman ini tidak banyak orang yang memakai web 

base application. Dengan adanya aplikasi Sociapart ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat khususnya penghuni apartemen untuk dapat 

berkomunikasi dengan lebih baik. 

3.3.2. Market Sensitivity 

Sebelum dibuatnya fitur-fitur pada aplikasi Sociapart ini, diberikan 

kuisioner untuk mencari tahu fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan oleh 
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penduduk apartemen. Hasilnya adalah penduduk apartemen membutuhkan 

sebuah fitur yang dapat mengelola kritik atau saran yang disampaikan oleh 

penghuni apartemen ke pengelola, dibutuhkan juga sebuah fitur yang dapat 

menyajikan informasi yang disampaikan oleh pengelola apartemen ke penghuni 

serta dibutuhkan sebuah fitur dimana penghuni apartemen dapat saling 

berkomunikasi.  

3.3.3. Creative Innovative 

Aplikasi Sociapart ini dibuat untuk mobile application dikarenakan 

zaman ini masyarakat lebih sering menggunakan smartphone dibanding 

menggunakan web. Dengan menggunakan smartphone, pengguna 

menggunakan aplikasi ini dimana saja untuk mendapatkan informasi terbaru 

tentang apartemen mereka tinggal. Penggunaan mobile juga saat ini sedang 

dikembangkan dan mudah dalam proses update sehingga jikalau market 

membutuhkan sesuatu yang baru, pengembang dapat cepat menambahkan 

kebutuhan dari market. 

  


