BAB III
ANALISIS DAN DESAIN
Pada bab ini terdapat penjelasan tentang aspek entrepreneurship, analisa
keperluan terhadap sistem yang dibuat dan desain sistem dari aplikasi yang dibuat
dari aplikasi yang dirancang bangun. Analisa ini menghasilkan fitur yang di desain
pada sub bab desain sistem.
3.1 Aspek Entrepreneurship
Walaupun Homeless Story merupakan proyek sosial, aplikasi ini juga
membutuhkan dana untuk dapat melakukan perbaikan, pengembangan dan
memberikan nilai atau service yang lebih baik kepada pengguna atau donatur yang
telah bergabung bersama Homeless Story. Maka dari itu, proyek ini tidak
dikategorikan sebagai proyek non profit melainkan social enterprise. Dalam
pembahasan mengenai bagaimana proyek dapat terdanai dan value yang diberikan
oleh aplikasi, digunakan BMC / Business Model Canvas.Selain itu, dijelaskan juga
bagaimana penciptaan peluang / opportunity creation, sensitivity market dan
creativity and innovation dari aplikasi Homeless Story.
3.1.1 BMC / Business Model Canvas
BMC memiliki bagian-bagian yang dapat menjelaskan model business
yang digunakan. Bagian-bagian tersebut terdiri dari key partners, key activity,
key resources, value preposition, customer relationship, channels, customer
segment, cost structure dan revenue streams.
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Gambar 3.1 Business Model Canvas Homeless Story

3.1.1.1 Key Partners
Homeless Story memiliki beberapa partner atau rekan dalam
menjalankan aktivitasnya diantaranya: komunitas sosial, panti asuhan,
Midtrans, dan perusahaan besar. Komunitas sosial dan panti asuhan dapat
bekerjasama dalam hal data orang yang membutuhkan bantuan. Midtrans
sebagai rekan dalam pengadaan payment gateway yang digunakan untuk
transaksi donasi. Bekerjasama dengan perusahaan besar dalam pengadaan
kegiatan sosial dalam bentuk CSR atau Corporate Social Responsibility.
3.1.1.2 Key Activities
Homeless Story memiliki beberapa aktivitas utama dalam proses
bisnis yang dilakukan. Aktivitas tersebut meliputi penggalian dana,
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melakukan update cerita, dan marketing. Marketing dilakukan untuk
mengajak orang untuk menjadi donatur.
3.1.1.3 Key Resources
Dalam menjalankan aktivitasnya, Homless Story membutuhkan
sumber daya yakni human resource, technical skill dan physical hardware.
Dari segi human resource yang dibutuhkan adalah admin, sosialis, dan
customer support. Dari segi technical skill yang dibutuhkan adalah web dab
mobile developer. Dan dari segi physical hardware dibutuhkan server.
3.1.1.4 Value Preposition
Beberapa value yang ditawarkan oleh Homeless Story diantaranya:
notifikasi update dari cerita sebuah cerita, transparansi, kegiatan melakukan
donasi yang simple dan verifikasi terhadap cerita sebelum di-publish.
Dalam memberikan informasi, Homeless Story melakukan dengan
transparan dan tidak mengada-ada. Value tersebut menjadi kekuatan utama
dari Homeless Story sebagai social entreprise.
3.1.1.5 Costumer Relationship
Dalam memajemen hubungan baik antara Homeless Story dengan
donatur sebagai pengguna aplikasi, beberapa hal dapat dilakukan yakni
memberikan support / bantuan terhadap donator yang kesulitan dan
memberikan hadiah kepada donatur. Hadiah diberikan untuk donatur yang
telah melakukan donasi sebanyak “x” kali. Hadiah dapat berupa baju,
tumbler dan aksesoris lainnya sebagai penghargaan dari Homeless Story.
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3.1.1.6 Channels
Value yang diberikan oleh Homeless Story dapat disalurkan ke
pengguna melalui beberapa cara yakni Google Playstore, sosial media, dan
video campaign. Aplikasi Homeless Story telah tersedia di Google
Playstore sehingga pengguna dapat mengunduh langsung. Melalui sosial
media, donatur yang telah membagikan cerita membantu dalam
menyalurkan value dari aplikasi sehingga menarik calon donatur lain untuk
menggunakan aplikasi ini.
3.1.1.7 Costumer Segment
Target pengguna applikasi Homeless Story adalah penduduk
Indonesia dengan usia minimal 20 tahun dan sudah bekerja, serta orang –
orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi. Pengguna juga pernah
menggunakan salah satu metode pembayaran donasi.
3.1.1.8 Cost Structure
Cost structure Homeless Story dibagi menjadi dua bagian yakni
fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya yang tetap nilainya
dan tidak tergantung pada variable lain. Fixed cost pada Homeless Story
meliputi hosting, domain, customer service, donasi berkala yang dilakukan
oleh Homeless Story. Variable cost merupakan biaya yang dapat berubahubah sesuai dengan variable tertentu. Variable cost pada Homeless Story
meliputi biaya transportais dan pencarian data orang yang membutuhkan
bantuan.
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3.1.1.9 Revenue Stream
Homeless Story bukan merupakan lembaga non provit sehingga
harus memiliki rencana pemasukan berasal dari mana. Pemasukan untuk
Homeless Story bersal dari dua tempat yakni dari dalam aplikasi dan luar
aplikasi. Dari dalam aplikasi terdapat checkbox yang bila dicentang dapat
memberikan sumbangan untuk Homeless Story. Selain itu, cerita yang telah
berhasil terdanai atau mencapai target donasi akan dipotong sebesar 2%
sampai 5%. Dari luar aplikasi, Homeless Story dapat bekerjasama dengan
perusahaan dalam hal melakukan kegiatan CSR dengan memberikan
tawaran menjadi sponsor dan beriklan di sebuah cerita.
3.1.2 Oportunity Creation
Berdasarkan latar belakang, masalah kemiskinan masih menjadi topik
yang berusaha diselesaikan oleh banyak pihak. Homeless Story berusaha
mencari solusi untuk masalah tersebut dengan cara menyediakan sebuah media
untuk melakukan donasi. Media ini dibuat agar donasi menjadi lebih
sederhana, praktis, dan memiliki pengaruh positif terhadap karakteristik
pengguna aplikasi sehingga berdampak pada perubahan di Indonsia. Dengan
target pengguna orang yang memiliki jiwa sosial dan sudah bekerja,
diharapkan terciptanya peluang untuk mengurangi skala masalah yang
dihadapi.
3.1.3 Market Sensitivity
Seperti yang telah disebutkan pada bagian latar belakang, masyarakat
Indonesia saat ini telah teredukasi melakukan transaksi secara online. Terlebih
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dengan meningkatnya jumlah e-commerce di Indonesia. Hal ini dapat menjadi
fenomena yang dipertimbangkan bahwa donasi dengan pembayaran online
dapat dilakukan di Indonesia. Homeless Story juga berusaha untuk
mengembangkan layanan donasi dengan cara beradaptasi sesuai dengan target
market setelah proses layanan berjalan. Peluang pasar juga dapat diambil
melalui kerjasama CSR dengan persahaan lain. Melalui event ini masyarakat
yang mengikuti kegiatan dapat diedukasi untuk melakukan donasi secara
online.
3.1.4 Creativity and Innovation
Dalam rancang bangun aplikasi mobile sebagai media donasi, terdapat
fitur-fitur yang hanya dimiliki oleh aplikasi mobile yakni notifikasi. Fitur inilah
yang menjadi inovasi dalam aplikasi Homeless Story. Dengan adanya fitur ini
dapat membantu donatur dalam memutuskan apakah ingin melakukan donasi
atau tidak. Tidak hanya itu, notifikasi juga memberikan donatur rasa aman dan
percaya terhadap donasi yang dilakukannya.
3.2 Analisis Sistem
Sebelum perancangan sistem dilakukan, penulis perlu melakukan analisis
terhadap permasalahan yang diangkat yakni penggalian dana dan kebutuan sistem
yang dirancangan dan dibangun. Analisis permasalahan dilakukan untuk
menghasilkan cara penggalian dana yang tepat dan menentukan fitur utama yang
dirancang dan dibangun. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui
struktur dan subsistem yang mendukung sistem utama.
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3.2.1 Perbandingan Metode Pengumpulan Donasi yang Telah Ada
Donasi dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya cara
konvensional dan cara modern. Beberapa organisasi ataupun individu telah
menerapkan beberapa metode pengumpulan donasi tersebut. Metode tersebut
telah dirangkum kedalam Tabel 3.1 yang berisi perbandingan kelebihan dan
kelemahan metode yang telah ada sebagai berikut dilihat dari sumber online dan
kehidupan sehari-hari.
Tabel 3.1 Perbandingan Metode Donasi

No

Metode

Contoh

Kelebihan

Kelemahan

1

Penggalian

Donasi Oleh

Donasi yang

Dana Pinggir

Mahasiswa

dilakukan belum

Jalan

Universitas

tentu

“x”

tersampaikan,
Jangkauan donatur
kecil (terbatas
daerah tertentu)

2

Receh

Alfamart,

Jumlah

Donasi yang

Supermarket /

Indomart

donasi yang

dilakukan belum

Tempat

sedikit

tentu tersampaikan

Makan

(dalam
bentuk receh)

3

Tempat

Gereja,

Donasi dari

Informasi
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Ibadah

Masjid,

gerakan hati

penyaluran donasi

nurani/amal

dan penerima
donasi terbatas.
Jangkauan donatur
kecil (terbatas
daerah tertentu)

4

Bundling

Humble

Donatur

Informasi

Dengan

Bundle

dapat

penyaluran donasi

Aplikasi/Gam

memainkan

dan penerima

e

game setelah

donasi terbatas

berdonasi
5

6

Website

Kitabisa.com

Donasi

Masalah

Donasi

Act.id

dengan cepat

kepercayaan

dapat

terhadap website

dilakukan

donasi

Konser Amal

Donatur

Informasi

Artis “x”

menikmati

penyaluran donasi

hiburan yang

dan penerima

disuguhkan

donasi terbatas,

Event Konser

dana donasi yang
cukup tinggi (tiket
konser)
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3.2.2 Faktor atau Masalah Dari Metode Donasi
Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menjadi latar belakang
masalah utama yang dibahas. Pemerintah sudah berusaha selama ini untuk
menurunkan angka tersebut. Selain pemerintah, juga terdapat banyak organisasi
sosial yang muncul untuk membantu mengentaskan masalah kemiskinan dalam
berbagai cara atau kegiatan salah satunya adalah donasi. Masyarakat umum juga
dapat terlibat untuk mengeluarkan dana pribadi dalam kegiatan ini. Tidak jarang
ditemui beberapa faktor masyarakat enggan terlibat dalam kegiatan amal ini dan
menjadikan fokus dalam tugas akhir ini.
Dalam menentukan faktor atau masalah yang muncul dari metode donasi,
tugas akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan survei.
Responden berasal dari penduduk Indonesia yang berdomisili di Surabaya
minimal berumur 20 tahun berjumlah 108 orang. Teknik sampling yang
digunakan adalah Purposive Sampling karena populasi tidak bersifat homogen
dan tidak dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Tabel pertanyaan
survei dan hasilnya dapat dilihat pada Lampiran 4 - Hasil kuesioner analisis
sistem. Hasil survei yang didapatkan dapat dijabarkan kedalam point berikut:


Tujuan/Kepada siapa donasi akan diberikan. Donatur ingin mengetahui
detail dari individu atau kelompok yang akan menerima donasinya.



Seberapa penting donasi untuk dilakukan dan tingkat urgensinya.



Penggunaan hasil donasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima
donasi.
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Faktor kepercayaan terhadap institusi yang melakukan penggalangan
dana.
Faktor kepercayaan sendiri merupakan aspek yang penting dalam sebuah

transaksi yang melibatkan relasi antara pembeli dan penjual (Gefen, 2003)
dalam hal ini adalah donatur dan sebuah organisasi penyelenggara
penggalangan dana. Maka dari itu, sangat penting mendefinisikan kepercayaan
yang dimaksud. Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan pada keinginan
baik sebuah pemimpin atau organisasi yang dapat berarti kejujuran, ketulusan
dan tidak ambigu (Korsgaard et al.,1995).
3.2.3 Solusi yang Ditawarkan
Dari masalah dan faktor yang muncul, terdapat solusi yang ditawarkan
untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Solusi ini ditampilkan dalam
bentuk fitur melalui media aplikasi. Aplikasi berbasis Android merupakan
pilihan media yang digunakan. Berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak
69.4% dari total responden lebih mempertimbangkan aplikasi mobile
dibandingkan website. Selain itu, mobile memiliki banyak fitur yang dapat
digunakan untuk memfasilitasi donatur dalam penyampaian informasi ataupun
kegiatan donasi itu sendiri. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menjangkau
masyarakat lebih luas lagi tidak seperti teknik konvensional pada umumnya.
Pemetaan solusi berdasarkan faktor yang ada dapat dilihat secara ringkas dalam
tabel berikut.
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Tabel 3.2 Faktor dan Masalah Metode Donasi

No
1

Faktor / Masalah

Solusi

Tujuan/Kepada siapa donasi akan

Fitur detail cerita dan update

diberikan

informasi cerita,
Fitur konfirmasi donasi
yang dilakukan,

2

Seberapa penting donasi untuk

Fitur detail cerita,

dilakukan dan tingkat urgensinya.
3

Penggunaan hasil donasi yang

Fitur detail cerita,

sesuai dengan kebutuhan penerima
donasi
4

Faktor kepercayaan terhadap

Fitur notifikasi update

institusi yang melakukan

cerita,

penggalangan dana

Fitur detail transaksi donasi,
Halaman penjelasan tentang
aplikasi Homeless Story

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, dapat disimpulkan fitur yang dirancang dapat
dijabarkan kedalam beberapa poin berikut:


Fitur detail cerita / kisah awal



Fitur update cerita / kisah update



Fitur donasi



Fitur notifikasi dari update cerita
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Fitur detail transaksi donasi



Halaman penjelasan aktivitas Homeless Story

Fitur inilah yang menjadi fitur utama dari aplikasi Homeless Story untuk
menjawab permasalahan yang muncul dari survei yang dilakukan.
3.2.4 Analisis Kebutuhan Aplikasi
Aplikasi yang dirancang dan dibangun memiliki kebutuhan khusus agar
proses dapat berjalan lancar. Kebutuhan aplikasi dapat berbeda-beda sesuai
sistem yang diperlukan.
3.2.4.1 Mobile App Client
Aplikasi mobile ini diinstall pada platform Android yang memiliki
spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut:


Operating System Android minimal Jelly Bean 4.1 keatas.



Akses internet yang memadai

3.2.4.2 API / Web Service
Aplikasi juga membutuhkan menyimpan dan mengakses data yang
telah disimpan menggunakan MySQL secara remote melalui webservice
atau sebuah API / Application Programming Interface. Berikut spesifikasi
perangkat lunak untuk API:


Laravel versi 5



PHP versi 7



MySQL
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3.2.4.3 Website Backend
Admin dari homeless story membutuhkan media untuk melihat data
donasi yang telah ada dan melakukan input data kedalam database.
Spesifikasi perangkat lunak website backend yakni:


Laravel versi 5



PHP versi 7



MySQL



Spesifikasi perangkat keras / hardware yakni :



Penyimpanan file minimal 500Mb

3.3 Desain Sistem
Dalam perancangan sistem aplikasi, penulis menggunakan pendekatan model
Object Oriented. Penjelasan skema model dan proses dari sistem dideskripsikan
menggunakan beberapa diagram yang dinotasikan dalam bahasa UML/Unified
Model Language. Terdapat empat sub bab utama yakni desain arsitektur, database,
proses dan user interface.
3.3.1 Desain Arsitektur
Aplikasi menggunakan desain arsitektur client server. Arsitektur ini
memungkinkan beberapa pengguna/donatur dapat melakukan donasi dan akses
ke server secara bersamaan. Berikut desain arsitektur dilihat dari dua sisi:


Dari sisi client, pengguna/donatur dapat melakukan kegiatan melihat
data menggunakan aplikasi yang berada pada smartphone. Aplikasi
mobile tersebut yang membantu pengguna untuk menampilkan atau
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menyimpan data sesuai kebutuhan dan keinginan pengguna. Aplikasi
berkomunikasi dengan server melalui HTTP Request yang masingmasing request memiliki header dengan isi Authorization token untuk
melindungi data yang ada. Sedangkan admin dapat melihat data
menggunakan website backend.


Dari sisi server, sebelum data diambil atau disimpan API yang dibuat
melihat apakah request memiliki header Authorization. Jika ada, akses
diberikan oleh API untuk mengatur data apa yang akan disimpan atau
diambil disisi server menggunakan framework PHP laravel 5. Data
disimpan dalam database MySQL.
Selain itu, sistem yang dirancang juga berhubungan dengan pihak ketiga

seperti Midtrans untuk integrasi service metode pembayaran donasi dan
Google Firebase untuk integrasi notifikasi donasi ataupun update cerita.
Sistem dari pihak ketiga ini berdiri sendiri diluar sistem arsitektur yang
dirancang dan diakses melalui API yang ada. Berikut gambar desain
arsitektur yang dirancang.
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Gambar 3.2 Desain Sistem Arsitektur

3.3.2 Desain Database
Aplikasi ini menggunakan MySQL sebagai tempat penyimpanan data
dengan tipe database relasional. Pada desain tabel donations, beberapa
atributnya diambil dari data yang diberikan oleh pihak ketiga Midtrans setelah
donatur melakukan pembayaran donasi. Atribut yang disimpan adalah atribut
entitas

donation

mulai

save_token_id_expired_at.

dari
Berikut

status_code
rancangan

hingga
ERD/Entity

Relationship Diagram database yang dibuat:
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Gambar 3.3 Desain Entity Relationship Diagram

3.3.3 Desain Proses
Aplikasi mobile memiliki beberapa proses utama sesuai dengan analisa
yang telah dilakukan pada sub bab sebelumnya. Dalam perancangan proses
digunakan bahasa UML dan dipilih diagram yang sesuai dengan model Object
Oriented. Beberapa diagram yang digunakan antara lain: Context diagram,
Activity diagram, Use case diagram dan Sequence diagram. Diagram tersebut
dipilih karena dapat merepresentasikan bagian dasar sistem yang sedang
dirancang. (Sommerville, 2011)
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3.3.3.1 Context Diagram
Sistem Homeless Story memiliki relasi kepada beberapa system lain
yang saling terkoneksi. Context diagram digunakan untuk menjelaskan
konteks apa saja yang terdapat pada sistem yang sedang dirancang dan
bagaimana batasan sistem terhadap konteks tersebut sehingga dapat
diketahui gambaran besar sistem yang sedang dirancang. Dalam hal ini,
sistem Homeless Story dibagi menjadi 5 konteks sistem yakni Homeless
Story App, Web Backend, API, dan dua sistem pihak ketiga yakni Midtrans
Payment dan Google Firebase. Semua terhubung kedalam satu sistem
donasi. Jika salah satu sistem tidak dapat digunakan maka, sistem donasi
tidak dapat berjalan dengan baik karena 5 konteks sistem berpengaruh pada
performa sistem donasi. Berikut gambaran context diagram yang dibuat.

Gambar 3.4 Context Diagram
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3.3.3.2 Activity Diagram
Sistem yang dibuat memiliki beberapa aktivitas penting yang dapat
digambarkan kedalam activity diagram. Masing-masing aktivitas tersebut
dapat berhubungan dengan konteks sistem yang ada di context diagram
diatas. Berikut aktivitas penting yang terdapat pada sistem yang dirancang
diantaranya: donasi, detail transaksi donasi, upload cerita/kisah awal dan
update cerita.


Activity Diagram Donasi
Aktivitas donasi melibatkan empat aktor yakni donatur, sistem payment

service Midtrans, sistem API, dan Google Firebase. Donatur yang
melakukan donasi diminta untuk mengisi data diri dan jumlah donasi
terlebih dahulu. Setelah itu aplikasi mobile menyimpan data donasi di
database melalui API. Setelah data disimpan, API melakukan request ke
payment service Midtrans untuk membuat token lalu memvalidasi transaksi
yang sedang dilakukan. Token digunakan untuk menampilkan metode
pembayaran yang tersedia. Donatur dapat melakukan donasi sesuai metode
pembayaran yang tersedia kemudian transaksi diupdate statusnya oleh
payment service Midtrans. Setiap ada update status, Midtrans memberikan
notifikasi berupa email ke donatur dan juga ke API berupa JSON. Langkah
terakhir API melakukan request ke Google Firebase untuk meengirim
notifikasi ke aplikasi mobile. Berikut gambar activity diagram donasi.
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Gambar 3.5 Activity Diagram Donasi



Activity Diagram Melihat Detail Transaksi Donasi
Aktivitas lihat detail transaksi donasi melibatkan dua aktor yakni

donatur dan sistem API. Donatur melihat halaman donasi yang telah dibuat
lalu memilih salah satu donasi. Aplikasi mobile melakukan request ke API
untuk mengambil detail donasi. Setelah itu API mengambil donasi di
database kemudian dikembalikan ke aplikasi mobile. Detail donasi yang
diterima dicek terlebih dahulu apakah status transaksinya null atau tidak.
Jika null, donatur diarahkan untuk memilih metode pembayaran donasi
yang belum selesai. Jika tidak null donatur dapat langsung melihat detail
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donasi. Berikut gambar activity diagram untuk melihat detail transaksi
donasi.

Gambar 3.6 Activity Diagram Melihat Detail Transaksi Donasi



Activity Diagram Upload Cerita dan Kisah Awal
Aktivitas upload cerita dan kisah awal melibatkan dua aktor yakni

Admin dan Sistem web backend. Admin memilih menu membuat cerita
kemudian mengisi keterangan cerita tersebut. Kemudian admin juga
memilih membuat detail cerita atau kisah awal. Setelah itu data disimpan
melalui web backend. Pertama keterangan cerita disimpan terlebih dahulu
ke database. Setelah itu, jika ada detail cerita atau kisah awal, simpan satu
per satu ke database sesuai dengan tipe detail cerita tersebut. Terdapat tiga
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tipe yakni teks, gambar dan video. Berikut gambar activity diagram upload
cerita dan kisah awal.

Gambar 3.7 Activity Diagram Upload Cerita dan Kisah Awal



Activity Diagram Update Cerita
Aktivitas update cerita dan kisah awal melibatkan empat aktor yakni

admin, sistem Web Backend, Google Firebase, dan donatur. Langkah awal
sama seperti upload cerita, admin memilih menu membuat update.
Kemudian admin juga memilih membuat detail update. Setelah itu data
disimpan melalui Web backend. Jika ada detail update, simpan satu per satu
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ke database sesuai dengan tipe detail cerita tersebut. Terdapat tiga tipe yakni
teks, gambar dan video. Setelah proses penyimpanan data berhasil dan tidak
ada update yang tersisa, konten notifikasi dibuat dan controller dari web
backend melakukan request mengirim notifikasi ke Google Firebase yang
kemudian notifikasi dikirimkan ke smartphone donatur. Berikut gambar
activity diagram update cerita.

Gambar 3.8 Activity Diagram Update Cerita

3.3.3.3 Use Case Diagram
Use case diagram digunakan untuk memetakan aksi yang dapat
dilakukan oleh sebuah sistem atau aktor tertentu. Aplikasi mobile Homeless
Story memiliki beberapa aksi yang dapat dilakukan oleh dua pengguna
dengan role yang berbeda yakni admin dan donatur. Admin dapat membuat
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dan melakukan update terhadap cerita sedangkan donatur tidak dapat
melakukan hal tersebut. Berikut use case diagram Homeless Story.

Gambar 3.9 Use case Diagram Homeless Story

3.3.3.4 Sequence Diagram
Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktor
dapat berinteraksi dengan sistem ataupun objek didalam sistem tersebut.
Sequance diagram yang dijelaskan sesuai dengan usecase diagram yang
telah dijelaskan diatas yakni terdiri dari: sequence diagram melihat cerita,
melihat update cerita, melakukan donasi dan notifikasi donasi, melihat
detail donasi, membuat cerita dan update cerita dengan notifikasi.
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Sequence Diagram Melihat Cerita
Diagram ini diawali dengan donatur yang membuka halaman

StoryDetail. Berbekal id dari cerita dan token yang telah disimpan, halaman
melakukan interaksi request kepada API. API berinteraksi dengan class
Authorization untuk mengecek apakah donatur berhak mengakses. class
Authorization mengembalikan hasil Auth. Terdapat dua alternatif usai
melakukan Authorization. Jika Authorization fail maka memunculkan pesan
error ke halaman StoryDetail. Jika Authorization OK maka API mengambil
data cerita di database. Database mengembalikan data cerita ke API
selanjutnya ditampilkan di halaman StoryDetail. Berikut gambar sequence
diagram untuk melihat cerita.

Gambar 3.10 Sequence Diagram Melihat Cerita
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Sequence Diagram Melihat Update Cerita
Diagram ini diawali dengan donatur yang membuka halaman

UpdateDetail. Berbekal id dari cerita dan token yang telah disimpan,
halaman melakukan interaksi request kepada API. API berinteraksi dengan
class Authorization untuk mengecek apakah donatur berhak mengakses.
class Authorization mengembalikan hasil Auth. Terdapat dua alternatif usai
melakukan Authorization. Jika Authorization fail maka memunculkan pesan
error ke halaman UpdateDetail. Jika Authorization OK maka API
mengambil data update di database. Database mengembalikan data update
ke API selanjutnya ditampilkan di halaman UpdateDetail. Berikut gambar
sequence diagram untuk melihat update cerita.

Gambar 3.11 Sequence Diagram Melihat Update Cerita
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Sequence Diagram Melakukan Donasi dan Notifikasi Donasi
Diagram ini diawali dengan donatur yang membuka halaman Donation.

Berbekal data transaksi dan token yang telah disimpan, halaman melakukan
interaksi request kepada API. API berinteraksi dengan class Authorization
untuk mengecek apakah donatur berhak mengakses. class Authorization
mengembalikan hasil Auth. Terdapat dua alternatif usai melakukan
Authorization. Jika Authorization fail maka memunculkan pesan error ke
halaman Donation. Jika Authorization OK maka API menyimpan data
transaksi ke database. Database memberikan status transaksi tersimpan ke
API dan API mengembalikan status tersimpan ke halaman Donation.
Setelah transaksi berhasil disimpan di database, halaman melakukan
request kembali ke API berbekal data Transaksi dan Client Key yand
didapat dari Midtrans. Kemudian API melakukan request ke Midtrans
berbekal data transaksi dengan Client Key dan Server Key yang juga
disediakan oleh Midtrans. Token yang telah dibuat dikembalikan ke API
dan dilanjutkan digunakan untuk membuat request metode pembayaran
donasi

langsung ke

Midtrans.

Midtrans

mengembalikan

metode

pembayaran yang tersedia. Kemudian halaman DonationDetail melakukan
transaksi pembayaran secara langsung ke Midtrans. Diagram diakhiri
dengan status yang muncul pada halaman Donation. Berikut gambar
sequence diagram untuk melakukan donasi dan notifikasi donasi
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Gambar 3.12 Sequence Diagram Melakukan Donasi dan Notifikasi Donasi



Sequence Diagram Melihat Detail Donasi
Diagram ini diawali dengan donatur yang membuka halaman

DonationDetail. Berbekal data id dan token yang telah disimpan, halaman
melakukan interaksi request kepada API. API berinteraksi dengan class
Authorization untuk mengecek apakah donatur berhak mengakses. Class
Authorization mengembalikan hasil Auth. Terdapat dua alternatif usai
melakukan Authorization. Jika Authorization fail maka memunculkan pesan
error ke halaman DonationDetail. Jika Authorization OK maka API
mengambil data

detail

donasi.

Lalu ditampilkan pada

halaman
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DonationDetail sesuai dengan status transaksinya complete atau not
complete. Berikut gambar sequence diagram untuk melihat detail donasi.

Gambar 3.13 Sequence Diagram Melihat Detail Donasi



Sequence Diagram Membuat Cerita
Diagram ini diawali dengan admin yang membuka halaman Story.

Berbekal data id dan story yang telah dibuat, halaman melakukan interaksi
request kepada Web Backend bagian Controller. Web Backend ini
berinteraksi dengan class Authorization untuk mengecek apakah admin
berhak mengakses. class Authorization mengembalikan hasil Auth.
Terdapat dua alternatif usai melakukan Authorization. Jika Authorization
fail maka memunculkan pesan error ke halaman Story. Jika Authorization
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OK maka Web Backend menampilkan data yang baru saja dibuat pada
halaman Story. Berikut gambar sequence diagram untuk membuat cerita.

Gambar 3.14 Sequence Diagram Membuat Cerita



Sequence Diagram Update Cerita dan Notifikasi Update
Diagram ini diawali dengan admin yang membuka halaman Update.

Berbekal data id story dan data update yang telah dibuat, halaman
melakukan interaksi request kepada Web Backend bagian Controller. Web
Backend ini berinteraksi dengan class Authorization untuk mengecek
apakah admin berhak mengakses. class Authorization mengembalikan hasil
Auth. Terdapat dua alternatif usai melakukan Authorization. Jika
Authorization fail maka memunculkan pesan error ke halaman Update. Jika
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Authorization OK maka Web Backend menyimpan data detail donasi
sebelum ditampilkan kembali pada halaman Update, Web Backend
melakukan kembali mengambil data donatur yang pernah memberikan
donasi di cerita yang sedang di-update. Kemudian melakukan request untuk
memberikan notifikasi ke donatur melalui Google Firebase. Berikut gambar
sequence diagram untuk membuat cerita.

Gambar 3.15 Sequence Diagram Update Cerita dan Notifikasi Update

3.3.4 Desain User Interface
Aplikasi memiliki user interface untuk menghubungkan pengguna dengan
data yang terdapat di server. Desain user interface dalam bentuk prototype low
fidelity. User Interface yang didesain meliputi: halaman splash, selamat dating,
halaman utama, halaman cerita, halaman donasi, halaman list donasi dan detail
donasi.

48

3.3.4.1 Halaman splash dan selamat datang
Pada halaman splash berisi logo aplikasi dan mucul selama loading
resource dari aplikasi. Setelah loading selesai langsung pindah ke halaman
selamat datang yang berisi tombol untuk login atau daftar.

Gambar 3.16 Mockup splash page dan welcome page

3.3.4.2 Halaman utama donasi dan menu
Pada halaman ini berisi daftar donasi yang dapat dilakukan.
Disamping itu, menu samping juga sudah dapat dilihat dan diakses dalam
halaman ini. Menu pada halaman ini dibagi menjadi dua bagian yakni
bagian cerita yang dapat ditampilkan dan data pribadi milik donatur.
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Gambar 3.17 Mockup halaman utama dan menu

3.3.4.3 Halaman cerita
Pada halaman ini berisi informasi detail tentang orang yang akan
didonasi. Mulai dari total donasi yang didapat, nama orang yang
didonasikan, total view, total share, orang yang membuat cerita, semua
orang yang melakukan donasi, kisah awal penerima donasi dan kisah
updatenya.
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Gambar 3.18 Mockup halaman cerita, kisah awal dan kisah terupdate

3.3.4.4 Halaman donasi
Pada halaman ini, donatur telah bersedia mendonasikan uangnnya
melalui 3 tahap yakni tahap mengisi data, tahap memilih metode donasi dan
tahap pembayaran. Tampilan memilih metode dan pembayaran merupakan
milik Mindtrans.
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Gambar 3.19 Mockup halaman mengisi data diri dan jumlah donasi

3.3.4.5 Halaman list donasi dan detail donasi
Pada halaman ini berhubungan dengan semua donasi yang pernah
dilakukan oleh donatur. Setelah melakukan donasi, akan tampil pada
halaman list donasi. Ketika dibuka, akan menampilkan halaman detail
donasi berisi id donasi, status donasi, tanggal, pembayaran melalui, jumlah
donasi dan pesan kepada donatur.
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Gambar 3.20 Mockup halaman list donasi dan detail donasi
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