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BAB III  

DESAIN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai desain dari aplikasi web 

Berduka.com. Bab ini terdiri dari: 

1) Use case 

2) Daftar fungsi 

3) Rancangan tampilan aplikasi 

4) Diagram Navigasi 

5) Diagram hubungan entity basis data 

6) Arsitektur aplikasi 

6.1. Pemilihan framework, library, & tools 

7) Diagram package 

8) Class diagram 

9) Diagram sequence 

10) Siklus hidup rekayasa aplikasi yang digunakan 
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3.1 Use Case 

 

Gambar 3. 1 Gambaran secara umum aktivitas pengguna website  

Pengguna situs jaringan ini akan dikelompokkan menjadi empat tipe 

yaitu admin, pengguna website (Guest), dan keluarga yang berduka (User). 

Admin bertugas  memasukkan data di dalam website. Pengguna website 

(Guest) adalah mereka yang bisa mengakses website ini tanpa perlu 

melakukan pengecekan akun terlebih dahulu. Semua fitur yang bisa dipakai 

oleh guest bisa dipakai oleh tipe pengguna lainnya. FBUser adalah pengguna 

yang menggunakan akun Facebook milik pengguna tersebut untuk login ke 

dalam website. User adalah pengguna yang telah terdaftar di dalam basis data 
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milik Berduka.com dan memiliki akses untuk mengubah isi informasi pada 

salah satu berita duka. 

Bagian ini akan menuliskan use case secara terperinci untuk tiap 

aktivitas pengguna website. 

3.1.1 Public Use Case  

3.1.1.1 Mencari Yang Meninggal 

 

Gambar 3. 2 Aktivitas mencari berita yang meninggal  

Penjelasan singkat 

Guest atau User atau Admin atau FBUser membuka website 

Berduka.com, lalu mencari berita duka kemudian melihat 

informasinya secara terperinci. 

Use Case 

1) Pengguna memasukkan kata kunci pencarian 

2) Website memunculkan daftar hasil pencarian 

3) Pengguna memilih untuk melihat secara terperinci informasi 

dari salah satu berita yang ditemukan sistem pencarian 

4) Website memunculkan informasi terperinci dari berita yang 

terpilih 
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3.1.1.2 Login & Logout 

 

Gambar 3. 3 Alur yang terjadi pada saat login  

Penjelasan Singkat 

Guest masuk ke website, lalu login. Setelah dia login, dia 

mencoba untuk logout. 

Use Case 

1) Pengguna masuk ke website lalu mengetikkan username dan 

password ke dalam login form lalu menekan tombol login 

2) Website akan memproses permintaan login ini. Bila datanya ada 

di basis data dan peran dari pengguna tersebut adalah “USER”, 

pengguna akan diarahkan ke panel kontrol user. Bila perannya 

adalah “ADMIN”, dia akan diarahkan ke panel kontrol admin. 

Bila datanya tidak ditemukan di basis data atau password yang 

dia pakai salah, dia akan diarahkan ke halaman error login dan 

diberi tahu informasi mengenai kesalahan yang pengguna 
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lakukan. Pengguna sukses masuk dan diberikan peran (dalam 

kasus ini) user 

3) Pengguna masuk ke halaman panel kontrol user lalu memilih 

untuk logout 

4) Website akan memproses permintaan pengguna, lalu 

menghapus session dari pengguna tersebut di server 

3.1.1.3 Turut Berduka Cita  

 

Gambar 3. 4 Aktivitas memberikan belasungkawa  

Penjelasan Singkat 

Guest masuk ke website, lalu mengenali salah satu orang dari 

berita yang muncul di halaman pertama. Ia lalu memberikan ucapan 

belasungkawa. 

Use Case 

1) Pengguna memilih untuk melihat informasi secara mendetail 

dari berita yang tampila dihalaman pertama 
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2) Website memunculkan detil informasi dari berita yang 

pengguna pilih 

3) Pengguna memilih untuk memberikan ucapan belasungkawa 

bagi keluarga yang berduka 

4) Website memunculkan halaman formulir untuk memberikan 

ucapan belasungkawa 

5) Pengguna memasukkan informasi yang dibutuhkan sistem 

6) Pengguna membayar melalui transfer ke rekening Berduka.com 

7) Admin mengecek daftar ucapan belasungkawa yang belum 

ditampilkan dan rekening milik Berduka.com. Ucapan 

belasungkawa yang telah dibayar akan diaktivasi oleh admin 

8) Website akan menampilkan ucapan belasungkawa itu pada 

halaman melihat berita duka secara terperinci 

3.1.1.4 Ikut Beriklan 

 

Gambar 3. 5 Aktivitas untuk mendaftar beriklan  
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Penjelasan Singkat 

Guest masuk ke website dan melihat adanya kolom kosong 

yang ditawarkan untuk memasang iklan. Guest kemudian 

mendaftarkan produknya untuk diiklankan di Berduka.com. 

Use case 

1) Pengguna memilih ikut beriklan 

2) Website memunculkan halaman formulir untuk ikut  

3) Pengguna memasukkan informasi yang dibutuhkan sistem  

4) Pengguna membayar melalui transfer rekening 

5) Admin mengecek daftar iklan yang belum ditampilkan dan 

rekening milik Berduka.com. Iklan yang telah dibayar akan 

diaktivasi oleh admin 

6) Website memunculkan iklan tersebut  

3.1.2 FBUser Use Case 

3.1.2.1 Berbagi di Facebook 

 

Gambar 3. 6 Aktivitas memberikan kabar melalui Facebook  
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Penjelasan Singkat 

Guest masuk ke website lalu memilih login menggunakan 

Connect With Facebook. Setelah login pengguna memilih untuk 

melihat informasi berita duka secara terperinci. Setelah halaman 

terperinci ditampilkan, pengguna memilih untuk berbagi berita ke 

Facebook. 

Use case 

1) Pengguna memilih untuk login menggunakan Facebook. 

2) Facebook menampilkan halaman pemberian ijin akses dari 

pengguna terhadap Berduka.com. Pengguna (dalam kasus ini) 

memberikan ijin akses  

3) Pengguna di kembalikan ke halaman pertama. 

4) Pengguna memilih melihat informasi secara terperinci dari 

salah satu berita duka 

5) Pengguna memilih untuk berbagi via Facebook 

6) Berita duka muncul di wall Facebook milik pengguna 

3.1.3 User Use Case 

3.1.3.1 Mengisi Riwayat Hidup 

 

Gambar 3. 7 Aktivitas user untuk mengubah informasi  
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Penjelasan Singkat 

Pengguna mendapatkan akun dari admin. Pengguna 

menggunakan akun itu untuk login di website Berduka.com. 

Pengguna kemudian melengkapi informasi berita duka yang 

meninggal dengan mengunggah foto dan mengisi riwayat hidup dari 

yang meninggal. 

Use Case 

1) Pengguna login ke Berduka.com 

2) Website menampilkan halaman panel kontrol user 

3) Pengguna memilih untuk mengubah berita 

4) Website menampilkan halaman formulir untuk mengubah berita 

duka 

5) Peserta mengunggah foto, mengisi riwayat hidup lalu menekan 

tombol submit 

6) Informasi yang ditampilkan dalam berita berubah 
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3.1.4 Admin Use Case 

3.1.4.1 Memasukkan Informasi Kematian Baru 

 

Gambar 3. 8 Alur aktivitas admin ketika memasukkan informasi yang meninggal  

Penjelasan Singkat 

Pengguna membuka website kemudian login. Setelah login, 

pengguna memilih membuat memasukkan informasi baru. 

Use Case 

1. Pengguna login ke website 

2. Website memeriksa identitas pengguna dan menemukan kalau 

yang login itu adalah admin. Website menampilkan halaman 

panel kontrol admin 

3. Pengguna memilih link untuk memasukkan berita duka baru 

4. Website menampilkan halaman formulir untuk memasukkan 

berita baru  

5. Pengguna memasukkan informasi lalu dan memilih selesai 
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6. Website memasukkan berita baru itu ke basis data. Sistem 

membuat user baru yang akan diberikan ke keluarga yang 

berduka 

7. Admin mencatat user baru itu lalu memberikannya kepada 

keluarga yang berduka dengan mendatangi rumah duka atau 

diberikan oleh pihak Adijasa bila mereka menggunakan jasa 

rumah duka miliki Adijasa untuk dipakai login di website 

3.2 Daftar Fungsi 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dikembangkan untuk aplikasi web 

Berduka.com  

Tabel 3. 1 Tabel daftar fungsi 

Daftar Fitur 
Pelaku* 

G U FB A 

Home Page √ √ √ √ 

Generate New User       √ 

Login & Logout   √ √ √ 

Change Password   √   √ 

Admin Control Panel       √ 

User Control Panel   √     

Remove Decease Data       √ 

Add Decease Data       √ 

Edit Decease Data   √   √ 

View Decease Details √ √ √ √ 

Search √ √ √ √ 

Advance Search √ √ √ √ 

Add, Edit, Delete Decease Places       √ 

Add, Edit, Delete Reside Places       √ 

Add, Edit, Delete Cemetery       √ 

View Reside Place Details √ √ √ √ 

View Cemetery Details √ √ √ √ 

View Decease Place Details √ √ √ √ 

View Advertise Details √ √ √ √ 
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Add Advertise √ √ √ √ 

Add Condolences √ √ √ √ 

Edit & Remove Advertise      √ 

Edit & Remove Condolences       √ 

Write Biography   √   √ 

View User List       √ 

View Decease List       √ 

View Decease Place List    √ 

View Reside Place List    √ 

View Cemetery List    √ 

View Active & Pending Advertise List       √ 

View Active & Pending Condolences    √ 

View Condolence List for Decease √ √ √ √ 

Upload Picture √ √ √ √ 

Terms of Use √ √ √ √ 

Contact Us √ √ √ √ 

Privacy Policy √ √ √ √ 

Sitemap √ √ √ √ 

Partners √ √ √ √ 

Facebook Connect     √   

Posting on Facebook Wall     √   

 

3.3 Rancangan Tampilan Aplikasi 

Berikut ini adalah rancangan tampilan dari aplikasi web Berduka.com 

 

 



33 

   

1) Homepage 

 

Gambar 3. 9 Tampilan halaman pertama  

Penjelasan susunannya sebagai berikut: 

1. Logo – letak logo Berduka.com. Muncul ditiap 

halaman 

2. Login form – letak formulir untuk login dan Facebook 

connect. Muncul ditiap halaman jika user belum login 

3. Search form – letak formulir untuk search dan link 

advanced search. Muncul ditiap halaman 

4. Navigasi – muncul ditiap halaman Berduka.com 

5. Berita – berita terbaru muncul disini. Muncul hanya 

pada halaman pertama 

6. Tentang kami – berisi informasi tentang Berduka.com 

7. Sponsor – iklan yang ditampilkan pada Berduka.com 
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2) Advanced Search 

 

Gambar 3. 10 Tampilan halaman advanced search  

Penjelasannya sebagai berikut 

1. Formulir untuk pengisian kategori pencarian 

2. Iklan – tempat iklan ditampilkan di Berduka.com 

3. Hasil pencarian – tempat hasil pencarian ditampilkan 
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3) Berita Terperinci 

 

Gambar 3. 11 Tampilan halaman berita terperinci  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Informasi berita secara terperinci 

2. Tempat ucapan belasungkawa 
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4) Ikut Beriklan 

 

Gambar 3. 12 Tampilan halaman formulir ikut beriklan  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Formulir untuk mengisi iklan 
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5) Memberikan Ucapan Belasungkawa 

 

Gambar 3. 13 Tampilan halaman untuk memberikan belasungkawa  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Formulir untuk memberikan ucapan belasungkawa 
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6) Kontrol Panel Admin 

 

Gambar 3. 14 Tampilan halaman kontrol panel untuk admin  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Ucapan selamat datang 

2. Navigasi admin 

Halaman kontrol panel admin akan ditampilkan pada saat 

pengguna login menggunakan akun admin 

 

 

 

 

 

 



39 

   

7) Menambahkan Berita 

 

Gambar 3. 15 Tampilan halaman untuk menambahkan berita  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Formulir untuk memasukkan berita 

2. Navigasi admin 

Halaman menambahkan berita hanya bisa diakses admin. 
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8) Daftar Berita 

 

Gambar 3. 16 Tampilan halaman daftar berita duka  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar berita dalam bentuk tabel 

2. Navigasi admin 

Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin. 
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9) Daftar Iklan 

 

Gambar 3. 17 Tampilan halaman daftar iklan  

Penjelasan sebagai berikut 

1. Daftar iklan, dibagi menjadi 2 yaitu iklan yang dibayar 

dan iklan aktif.  

Halaman daftar iklan hanya bisa dibuka oleh admin. 
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10) Daftar Tempat Meninggal 

 

Gambar 3. 18 Tampilan halaman daftar tempat meninggal  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar tempat meninggal dalam bentuk tabel 

Halaman daftar tempat meninggal hanya dapat dibuka oleh 

admin. 
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11) Daftar Tempat Persemayaman 

 

Gambar 3. 19 Tampilan halaman daftar tempat persemayaman  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar tempat persemayaman dalam bentuk tabel 

Halaman daftar tempat persemayaman hanya bisa diakses oleh 

admin. 
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12) Daftar Tempat Pemakaman 

 

Gambar 3. 20 Tampilan halaman daftar tempat pemakaman  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar tempat pemakaman dalam bentuk tabel 

Halaman daftar tempat pemakaman hanya bisa diakses oleh 

admin. 
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13) Daftar nama seluruh anggota keluarga 

 

Gambar 3. 21 Tampilan halaman daftar semua anggota keluarga  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar nama anggota keluarga yang ada pada basis data 

dalam bentuk tabel 

Halaman daftar seluruh nama keluarga hanya bisa diakses oleh 

admin. 
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14) Daftar Ucapan Belasungkawa 

 

Gambar 3. 22 Tampilan halaman daftar ucapan belasungkawa  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar ucapan belasungkawa, dibagi menjadi 2 tabel 

yaitu daftar belasungkawa yang belum dibayar dan 

yang sudah dibayar 

Halaman daftar ucapan belasungkawa hanya bisa diakses oleh 

admin. 

 

 

 

 

 



47 

   

15) Daftar User 

 

Gambar 3. 23 Tampilan halaman daftar user  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar user dalam bentuk tabel 

Halaman daftar user hanya dapat diakses oleh admin. 
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16) Kontrol Panel User  

 

Gambar 3. 24 Tampilan halaman kontrol panel untuk user  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Tampilan informasi berita duka secara terperinci. 

Berita yang ditampilkan adalah milik dari user 

2. Navigasi user 

Halaman kontrol panel user hanya bisa diakses oleh pengguna 

dengan peran user. 
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17) Halaman Daftar Keluarga yang Berduka 

 

Gambar 3. 25 Tampilan halaman daftar anggota keluarga dari berita  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Formulir untuk memasukkan data anggota keluarga 

baru 

2. Daftar anggota keluarga yang sudah dimasukkan dalam 

bentuk tabel 

Halaman daftar keluarga yang berduka milik user hanya bisa 

diakses oleh user. 
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18) Daftar Ucapan Belasungkawa User 

 

Gambar 3. 26 Tampilan halaman daftar ucapan belasungkawa dari berita  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Daftar ucapan belasungkawa yang diberikan kepada 

keluarga yang berduka dalam bentuk tabel 

Halaman daftar ucapan belasungkawa hanya bisa diakses oleh 

user. 
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19) Halaman Ganti Password 

 

Gambar 3. 27 Tampilan halaman untuk mengganti password  

Penjelasan sebagai berikut: 

1. Formulir untuk mengubah password milik pengguna 

Halaman mengganti password bisa diakses oleh pengguna 

dengan peran admin dan user. 
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3.4 Diagram Navigasi 

Berikut ini adalah navigasi dalam bentuk diagram untuk aplikasi web 

Berduka.com 

 

Gambar 3. 28 Diagram navigasi untuk area non-authentication  

Diagram di atas menggambarkan area pada aplikasi web Berduka.com 

yang bisa diakses pengguna dengan peran apapun. 
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Gambar 3. 29 Diagram navigasi untuk area yang memerlukan authentication  

Gambar di atas menunjukkan navigasi untuk area yang hanya bisa 

diakses jika pengguna telah login terlebih dahulu. 
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3.5 Diagram Hubungan Entity Basis Data 

Dari analisa mengenai fitur dan use case yang telah digambarkan 

dibuatlah desain dan hubungan tiap tabel untuk basis data. Berikut ini adalah 

gambar yang menggambarkan hubungan tiap tabel yang ada pada aplikasi 

web Berduka.com. 

 

Gambar 3. 30 Diagram hubungan entity  

Dari gambar di atas bisa dilihat relasi yang terjadi antara tiap tabel. 

Hubungan relasi tiap tabel akan dijelaskan sebagai berikut 

a) Tabel S_USERS yang dihubungkan dengan tabel M_DECEASES 

melalui tabel M_DECEASE_USERS. Antara tabel S_USERS dan 

M_DECEASES terdapat hubungan satu ke satu yang dihubungkan lewat 

tabel M_DECEASE_USERS.  

b) Tabel M_DECEASES memiliki 3 Foreign Key, yaitu RESIDE_ID, 

DECEASE_PLACE_ID, dan CEMETERY_ID. Hubungan antara tabel 
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M_DECEASES dengan 3 tabel ini adalah satu ke banyak. Setiap data 

pada tabel M_DECEASES bisa memiliki paling banyak 1 id untuk tiap 3 

tabel di atas, sedangkan satu id pada 3 tabel diatas bisa dipakai untuk 

banyak data pada tabel M_DECEASES 

c) Tabel M_DECEASES dan M_FAMILIES menggambarkan hubungan 

satu ke banyak. Satu data pada tabel M_DECEASES bisa memiliki 

sebanyak-banyaknya data pada tabel M_FAMILIES 

d) Tabel M_DECEASES dan M_CONDOLENCES menggambarkan 

hubungan satu ke banyak. Satu data pada tabel M_DECEASES bisa 

memiliki banyak data pada M_CONDOLENCES 

e) Tabel M_ADVERTISES tidak memiliki hubungan dengan tabel 

manapun 

3.5.1 Database Schema 

Berdasarkan diagram ER di atas dibuatlah desain schema untuk tiap-

tiap tabel sebagai berikut. 

3.5.1.1 Tabel S_USERS 

Tabel S_USERS menyimpan semua data pengguna situs 

Berduka.com, sehingga isi datanya sangat vital dan tidak boleh ada 

yang kosong. Tabel ini akan sering diakses untuk fitur login. Bentuk 

desain seperti di bawah ini.  
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Tabel 3. 2 Tabel S_USERS 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

USERNAME VARCHAR(20) PK   

PASSWORD VARCHAR(20) NOT NULL   

STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, LOCKED 

ROLE VARCHAR(20) NOT NULL ADMIN, USER 

LAST_LOGIN_DATE DATETIME NOT NULL   

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

 

3.5.1.2 Tabel M_DECEASES 

Tabel M_DECEASES adalah tabel yang sangat penting, karena 

tabel ini menyimpan informasi yang merupakan fitur utama bagi 

aplikasi web Berduka.com. Isinya adalah informasi mengenai yang 

meninggal. Desainnya seperti di bawah ini. 
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Tabel 3. 3 Tabel M_DECEASES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

DECEASE_ID VARCHAR(20) PK   

FIRST_NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

LAST_NAME VARCHAR(50)     

ALIAS_NAME VARCHAR(50)   Nama lain yang biasa 

dipakai contoh nama 

mandarin 

AGE INTEGER NOT NULL Usia ketika meinggal 

GENDER VARCHAR(10) NOT NULL MALE, FEMALE 

ADDRESS VARCHAR(100)   Alamat rumah 

BIRTHDATE DATETIME NOT NULL   

BIRTHPLACE VARCHAR(100)     

DECEASE_DATE DATETIME NOT NULL   

DECEASE_PLACE_I

D 

VARCHAR(20)     

RESIDE_DATE DATETIME     

RESIDE_ID VARCHAR(20)     

RESIDE_BLOCK VARCHAR(100)   Block tempat 

persemayaman 

FUNERAL_DATE DATETIME     

CEMETERY_ID VARCHAR(20)   M_CEMETERY. 

CEMETERY_ID 

BURIAL_TYPE VARCHAR(15) NOT NULL CREMATED, 

BURIED 

PICTURE_URL VARCHAR(100)   PICTURE URL 

BIOGRAPHY VARCHAR(4000

) 

  Riwayat hidup singkat 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.3 Tabel M_DECEASE_USERS 

Tabel ini bertugas untuk menghubungan tabel S_USERS dan 

M_DECEASES. Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa setiap 

data pada M_DECEASES harus ada satu data pada tabel S_USERS 

yang akan diberikan kepada anggota keluarga almarhum, sehingga 

mereka bisa membuka situs Berduka.com dan bisa mengubah-ubah 

informasi yang ditampilkan disana. Desainnya adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 3. 4 Tabel M_DECEASE_USERS 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

USERNAME VARCHAR(20) PK, FK S_USERS.USERNAME 

DECEASE_ID VARCHAR(20) PK, FK M_DECEASES. 

DECEASE_ID 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.4 Tabel M_FAMILIES 

Tabel M_FAMILIES menyimpan data anggota keluarga yang 

berduka. Desainnya adalah sebagai berikut. 

Tabel 3. 5 Tabel M_FAMILIES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

FAMILY_ID VARCHAR(20) PK   

DECEASE_ID VARCHAR(20) FK, NOT 

NULL 

M_DECEASES.DECEASE_I

D 

FIRST_NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

LAST_NAME VARCHAR(50)     

GENDER VARCHAR(10) NOT NULL MALE, FEMALE 

STATUS VARCHAR(20) NOT NULL WIFE, HUSBAND, SON, 

SON-IN-LAW, 

DAUGHTER, DAUGHTER-

IN-LAW, 

GRANDCHILDREN, 

MOTHER, FATHER, 

GRANDMOTHER, 

GRANDFATHER, SISTER, 

BROTHER 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.5 Tabel M_CONDOLENCES 

Tabel M_CONDOLENCES berfungsi untuk menyimpan data 

belasungkawa yang diberikan kepada salahs satu data di dalam tabel 

M_DECEASES. Desainnya seperti berikut. 

Tabel 3. 6 Tabel M_CONDOLENCES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

CONDOLENCE_ID VARCHAR(20) PK   

DECEASE_ID VARCHAR(20) PK, FK M_DECEASES. 

DECEASE_ID 

NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

PICTURE_URL VARCHAR(100)    

COMMENT VARCHAR(2000)     

EMAIL VARCHAR(50) NOT NULL   

PHONE VARCHAR(20) NOT NULL   

ADDRESS VARCHAR(100) NOT NULL   

STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, INACTIVE 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.6 Tabel M_ADVERTISES  

Tabel M_ADVERTISES menyimpan data untuk iklan yang 

tampil pada situs Berduka.com. Desainnya sebagai berikut. 

Tabel 3. 7 Tabel M_ADVERTISES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

ADVERTISE_ID VARCHAR(20) PK   

NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

PICTURE_URL VARCHAR(100)   PICTURE URL 

INFORMATION VARCHAR(2000)   Informasi mengenai 

jasa yang ditawarkan 

iklan itu 

EMAIL VARCHAR(50) NOT NULL   

PHONE VARCHAR(20) NOT NULL   

URL VARCHAR(100)   Url ke website iklan 

STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, 

INACTIVE, 

EXPIRED 

ADVERTISE_TYPE VARCHAR(15) NOT NULL PREMIUM, 

STANDARD 

ADVERTISE_DURATION INTEGER NOT NULL Lama waktu iklan 

ditampilkan 

APPROVE_DATE DATETIME     

EXPIRED_DATE DATETIME     

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.7 Tabel M_CEMETERIES 

Tabel M_CEMETERIES berfungsi untuk menyimpan informasi 

mengenai lokasi suatu lokasi pemakaman, yang nantinya akan 

dipakai untuk menunjukkan tempat di mana salah seorang yang 

meninggal dimakamkan. Berikut desain tabelnya. 

Tabel 3. 8 Tabel M_CEMETERIES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

CEMETERY_ID VARCHAR(20) PK   

NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

PICTURE_URL VARCHAR(100)    

INFORMATION VARCHAR(2000)   Informasi mengenai 

pemakaman 

ADDRESS VARCHAR(50)     

PHONE VARCHAR(20)     

URL VARCHAR(100)   Url ke website makam kalau 

ada 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.8 Tabel M_RESIDES 

Tabel M_RESIDES berisikan informasi mengenai tempat 

persemayaman yang ada dan mungkin dipakai oleh salah satu 

informasi dari tabel M_DECEASES. Berikut ini adalah desain dari 

tabel. 

Tabel 3. 9 Tabel M_RESIDES 

Nama Tipe Data Pembatas Keterangan 

RESIDE_ID VARCHAR(20) PK   

NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

PICTURE_URL VARCHAR(100)    

INFORMATION VARCHAR(2000)   Informasi mengenai tempat 

persemayaman 

ADDRESS VARCHAR(50)     

PHONE VARCHAR(20)     

URL VARCHAR(100)   Url ke website tempat 

persemayaman 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   
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3.5.1.9 Tabel M_DECEASE_PLACES 

Tabel M_DECEASE_PLACES berisikan informasi mengenai 

tempat dari salah satu data pada tabel M_DECEASES meninggal. 

Isinya ditujuan untuk tempat-tempat umum seperti rumah sakit. 

Desain tabelnya sebagai berikut. 

Tabel 3. 10 Tabel M_DECEASE_PLACES 

Nama Tipe Data Pembatas Keteragan 

DECEASE_PLACE_ID VARCHAR(20) PK   

NAME VARCHAR(50) NOT NULL   

PICTURE_URL VARCHAR(100)    

INFORMATION VARCHAR(2000)   Informasi mengenai 

lokasi 

ADDRESS VARCHAR(50)     

PHONE VARCHAR(20)     

URL VARCHAR(100)   Url ke rumah sakit kalau 

ada 

DATA_STATUS VARCHAR(10) NOT NULL ACTIVE, DELETED 

CREATED_DATE DATETIME NOT NULL   

CREATED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

MODIFIED_DATE DATETIME NOT NULL   

MODIFIED_BY VARCHAR(20) NOT NULL   

 

 

 

 

 

 

 



65 

   

3.6 Arsitektur Aplikasi 

3.6.1 Pemilihan Framework, Library, & Tools 

Beberapa framework yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut 

Tabel 3. 11 Tabel kelebihan dan kekurangan tiap framework 

Nama Kelebihan dan Kekurangan 

JSF 
Standar J2EE 

Mudah dan cepat untuk dibuat 

Spring MVC 
Dapat diintegrasikan dengan framework lain 

Sangat fleksibel 

Stripes 

Tidak menggunakan XML 

Dokumentasinya mudah dipelajari 

Komunitas kecil 

Struts2 

Arsitekturnya sederhana sehingga mudah untuk diperluas 

Dokumentasinya tidak diatur secara baik 

Navigasinya bisa diatur pada halaman  JSP atau diatur di 

Controller 

Tapestry 
Bagus untuk dipakai desainer 

Rilis tiap update-nya memiliki jangka waktu yang panjang 

Wicket 

Bagus untuk dipakai developer Java, bukan untuk desainer 

Komunitas aktif dan didukung oleh pembuat framework 

Semua penulisan kode dilakukan di dalam Java 

 

Kriteria evaluasi yang dipakai untuk pemilihan  framework adalah 

sebagai berikut 
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1) Dukungan terhadap Ajax 

Aplikasi web Berduka.com dirancang untuk menggunakan Ajax 

untuk menampilkan berita duka pada halaman pertama agar tampil 

secara dinamis, sehingga framework yang mendukung Ajax adalah 

pilihan yang baik. 

a) JSF tidak mendukung Ajax secara langsung. Supaya bisa 

memakai Ajax, perlu menggunakan library luar 

b) Stripes tidak memiliki library Ajax 

c) Struts2 memiliki Dojo Toolkit, yaitu library JavaScript yang 

terpasang di dalamnya 

d) Spring MVC memiliki DWR terpasang di dalamnya 

e) Tapestry versi 4.1 memiliki Dojo Toolkit yang terpasang di 

dalamnya 

f) Wicket memiliki Dojo Toolkit dan Script.aculo.us, yaitu library 

JavaScript yang terpasang didalamanya 

2) Kemampuan bookmark 

Link berita yang dimuat pada aplikasi web Berduka.com bisa 

dibagi-bagikan lewat Facebook agar orang-orang bisa menggunakan 

link itu untuk langsung membuka dan melihat informasi kabar duka 

secara detail. Oleh karena itu, link-nya harus dibookmark. 
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a) JSF selalu menggunakan POST, yaitu salah satu metode 

pengiriman request HTTP yang mengirimkan data ke server 

lewat pesan yang tidak kelihatan di URL, yang menyebabkan 

URL-nya tidak pernah berubah sehingga tidak bisa di bookmark 

b) URL pada Stripes, Spring MVC, Struts2, Tapestry, Wicket 

dapat di bookmark 

3) Validasi 

Untuk pengisian formulir untuk pendaftaran ucapan 

belasungkawa dan iklan, diperlukan validasi yang  mempermudah 

proses pengecekan pada server. 

a) JSF memiliki pesan error yang di mana isi dari pesan itu bisa 

diatur sendiri 

b) Spring MVC menggunakan Commons Validator, salah satu 

proyek open source Apache yang berisikan jenis-jenis validasi 

yang umum, seperti validasi format email, format tanggal, dan 

sebagainya 

c) Struts2 menggunakan Object-Graph Navigation Language 

(OGNL), yaitu bahasa ekspresi untuk Java yang digunakan 

untuk validasi.  

d) Tapestry memiliki pesan validasi dari sistemnya sendiri 
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e) Stripes dan Wicket hanya bisa melakukan validasi didalam 

server menggunakan Java 

4) Pengetesan 

Pada saat satu fitur selesai dibuat, fitur itu perlu dicoba untuk 

mengetahui apakah fitur itu telah bekerja sesuai dengan fungsinya 

atau tidak. 

a) Pengetesan pada framework Sprint dan Struts 2 bisa dilakukan 

dengan menggunakan peralatan seperti  EasyMock, jMock, 

Spring Mocks, dan sebagainya. Peralatan-peralatan ini bisa 

dipakai untuk mengetest satu fitur dengan membuat objek yang 

akan memakai method dari fitur yang telah dibuat sebelumnya 

b) Kesulitan didapatkan pada saat pengetesan dilakukan terhadap 

aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Tapestry, yang 

disebabkan oleh deklarasi abstract yang selalu dilakukan untuk 

halaman class milik framework ini 

c) JSF dapat dengan mudah ditest tanpa peralatan lain karena 

memiliki fitur testing didalamnya. 

d) Wicket memiliki WicketTester. 

e) Stripes memiliki ServletAPI Mocks dan MockRoundtrip 
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Dari evaluasi yang telah dilakukan dan setelah dibandingkan dengan 

tipe aplikasi Berduka.com, didapatkan dua kandidat framework yang bisa 

dipakai untuk pembuatan aplikasi web Berduka.com, yaitu Spring MVC 

dan Struts 2.  

Kelebihan Spring dibandingkan dengan Struts 2 adalah Spring bisa 

diintegrasikan dengan framework lainnya dan memiliki banyak 

komponen-komponen yang bisa dipakai pada waktu mengembangkan 

aplikasi web Berduka.com tanpa perlu membuat sendiri, contohnya 

Database Connection Manager, dan DWR. 

Aplikasi web Berduka.com  menggunakan arsitektur sebagai 

berikut 

 

Gambar 3. 31 Arsitektur aplikasi web Berduka.com 

Terdapat dua tipe request yang diterima pada server, yaitu request 

HTTP dan request Ajax. Untuk request bertipe Ajax, yang menerima di 

server adalah DWR, lalu permintaan itu dilanjutkan ke Service, lalu ke 

DAO, dimana DAO akan mengambil data itu dari basis data lalu 
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hasilnya akan dikembalikan kembali ke browser. Untuk permintaan 

bertipe HTTP, yang menerima di server adalah Controller. Jika 

permintaan ini bermaksud untuk mengambil data dari basis data, 

Controller akan meminta Service untuk mengambil data. Jika 

berhubungan untuk mengambil data dari Facebook, Controller akan 

meminta ke Utilities. 
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3.7 Diagram Package 

Berikut ini adalah diagram dari package aplikasi web Berduka.com 

 

Gambar 3. 32 Package diagram untuk aplikasi web Berduka.com 

Package pada aplikasi web Berduka.com, berdasarkan fungsinya, dibagi 

menjadi empat, yaitu dao, service, model, web. Fungsi pada masing-masing 

class pada empat package tersebut akan dijelaskan pada bab 3.8. 
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3.8 Class Diagram 

Berikut adalah diagram class pada masing-masing package dari aplikasi 

web Berduka.com 

3.8.1 Model Package 

Package model berisikan class Java yang berfungsi sebagai 

pembungkus data-data yang didapatkan dari basis data dan dari 

parameter yang dikirimkan pengguna. 

1) AddAdvertise 

 

Gambar 3. 33 Diagram class AddAdvertise 

AddAdvertise adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang diisi pada formulir pendaftaran untuk ikut beriklan. 
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2) AddCondolence 

 

Gambar 3. 34 Diagram class AddCondolence 

AddCondolence adalah class yang digunakan untuk 

membungkus data yang dimasukkan pada formulir memberikan 

ucapan belasungkawa. 

3) AddDeceased 

 

Gambar 3. 35 Diagram class AddDeceased 
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AddDeceased adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang dimasukkan pada formulir memasukkan berita baru. 

4) AddDeceaseFamily 

 

Gambar 3. 36 Diagram class AddDeceaseFamily 

AddDeceaseFamily adalah class yang digunakan untuk 

membungkus data yang dimasukkan pada formulir memasukkan 

anggota keluarga yang berduka. 

5) AddFamily 

 

Gambar 3. 37 Diagram class AddFamily 

AddFamily adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang dimasukkan pada formulir memasukkan anggota keluarga 

yang berduka. AddFamily dapat menampung banyak informasi 

anggota keluarga sekaligus pada satu transaksi. 
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6) AddPlace 

 

Gambar 3. 38 Diagram class AddPlace 

AddPlace adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang dimasukkan pada formulir memasukkan informasi tempat 

seperti rumah duka, pemakaman yang baru. 

7) AddUser 

 

Gambar 3. 39 Diagram class AddUser 

AddUser adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang dimasukkan pada formulir mengubah informasi akun 

pengguna 

 

 

. 
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8) Advertise 

 

Gambar 3. 40 Diagram class Advertise 

Advertise adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang terdapat pada tabel M_ADVERTISES. 

9) Cemetery 

 

Gambar 3. 41 Diagram class Cemetery 

Cemetery adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang terdapat pada tabel M_CEMETERIES. 
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10) ChangePassword 

 

Gambar 3. 42 Diagram class ChangePassword 

ChangePassword adalah class yang digunakan untuk 

membungkus data pada formulir untuk mengubah password. 

11) Condolence 

 

Gambar 3. 43 Diagram class Condolence 

Condolence adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang terdapat pada tabel M_CONDOLENCES. 
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12) Decease 

 

Gambar 3. 44 Diagram class Decease 

Decease adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang terdapat pada tabel M_DECEASES. 
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13) DeceasePlace 

 

Gambar 3. 45 Diagram class DeceasePlace 

DeceasePlace adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang terdapat pada tabel M_DECEASE_PLACES. 

14) DeceaseShortView 

 

Gambar 3. 46 Diagram class DeceaseShortView 

DeceaseShortView adalah class yang digunakan untuk 

membungkus data yang terdapat pada tabel M_DECEASES. 
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15) Family 

 

Gambar 3. 47 Diagram class Family 

Family adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang terdapat pada tabel M_FAMILIES. 

16) IdFilter dan PaginationFilter 

 

Gambar 3. 48 Diagram class IdFilter yang mengimplementasi inteface PaginationFilter 

IdFilter adalah class yang mengimplementasi interface 

PaginationFilter yang digunakan untuk membungkus id dari data 

yang ingin dilihat informasi terperincinya. 
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17) LoginStatus 

 

Gambar 3. 49 Diagram enum LoginStatus 

LoginStatus adalah enum yang berisikan model status dari suatu 

proses transaksi di basis data. 

18) Page 

 

Gambar 3. 50 Diagram class Page 

Class Page berfungsi untuk membatasi jumlah data yang dicari 

dan diambil pada basis data. Jumlah data yang diambil sengaja 

dibatasi agar tampilan data tersebut bisa dibagi menjadi beberapa 

halaman pada browser. 

 



82 

   

19) ResidePlace 

 

Gambar 3. 51 Diagram class ResidePlace 

ResidePlace adalah class yang digunakan untuk membungkus 

data yang terdapat pada tabel M_RESIDE_PLACES. 

20) SearchCriteria dan PaginationFilter 

 

Gambar 3. 52 Diagram class SearchCriteria yang mengimplementasi interface 

PaginationFilter 

SearchCriteria adalah class yang mengimplementasi interface 

PaginationFilter yang digunakan untuk menyimpan informasi yang 

dimasukkan pada kolom pencarian. 

 

 



83 

   

21) User 

 

Gambar 3. 53 Diagram class User 

User adalah class yang digunakan untuk membungkus data 

yang terdapat pada tabel M_USERS dan pada tabel 

M_DECEASE_USERS. 

22) UserLogin 

 

Gambar 3. 54 Diagram class UserLogin 

UserLogin adalah class yang digunakan untuk menyimpan 

username dan password ketika pengguna mengisi kolom login. 
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3.8.2 Dao Package 

Package dao berisikan class Java yang berfungsi untuk mengakses, 

mengambil, dan memodifikasi data dari tabel pada basis data 

1) AdvertiseDao dan AdvertiseDaoImpl 

 

Gambar 3. 55 Diagram interface AdvertiseDao dan class AdvertiseDaoImpl 

AdvertiseDao adalah interface dengan DavertiseDaoImpl 

sebagai implementasinya, bertugas sebagai class yang akan 

mengakses dan memodifikasi tabel M_ADVERTISES. 

2) CemeteryDao dan CemeteryDaoImpl 

 

Gambar 3. 56 Diagram interface CemeteryDao dan class CemeteryDaoImpl 

CemeteryDao adalah interface dengan CemeteryDaoImpl 

sebagai implementasinya, bertugas sebagai class yang akan 

mengakses dan memodifikasi tabel M_CEMETERIES. 
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3) CondolenceDao dan CondolenceDaoImpl 

 

Gambar 3. 57 Diagram interface CondolenceDao dan class CondolenceDaoImpl  

CondolenceDao adalah interface dengan CondolenceDaoImpl 

sebagai implementasinya, bertugas sebagai class yang akan 

mengakses dan memodifikasi tabel M_CONDOLENCES. 

4) DeceaseDao dan DeceaseDaoImpl 

 

Gambar 3. 58 Diagram interface DeceaseDao dan class DeceaseDaoImpl  

DeceaseDao adalah interface dengan DeceaseDaoImpl sebagai 

implementasinya, bertugas sebagai class yang akan mengakses dan 

memodifikasi tabel M_DECEASES. 
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5) DeceasePlaceDao dan DeceasePlaceDaoImpl 

 

Gambar 3. 59 Diagram interface DeceasePlaceDao dan class DeceasePlaceDaoImpl  

DeceasePlaceDao adalah interface dengan 

DeceasePlaceDaoImpl sebagai implementasinya, bertugas sebagai 

class yang akan mengakses dan memodifikasi tabel 

M_DECEASE_PLACES. 

6) FamilyDao dan FamilyDaoImpl 

 

Gambar 3. 60 Diagram interface FamilyDao dan class FamilyDaoImpl  

FamilyDao adalah interface dengan FamilyDaoImpl sebagai 

implementasinya, bertugas sebagai class yang akan mengakses dan 

memodifikasi tabel M_FAMILIES. 
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7) ListDao dan ListDaoImpl 

 

Gambar 3. 61 Diagram interface ListDao dan class ListDaoImpl  

ListDao adalah interface dengan ListDaoImpl sebagai 

implementasinya, bertugas sebagai class yang akan mengakses tabel 

M_DECEASES yang diminta oleh ListService. ListDao ini juga 

bertugas untuk membuat query pencarian untuk mencari data 

mengenai yang meninggal. 

8) ResidePlaceDao dan ResidePlaceDaoImpl 

 

Gambar 3. 62 Diagram interface ResidePlaceDao dan class ResidePlaceDaoImpl  

ResidePlaceDao adalah interface dengan ResidePlaceDaoImpl 

sebagai implementasinya, bertugas sebagai class yang akan 

mengakses dan memodifikasi tabel M_RESIDES. 
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9) UserDao dan UserDaoImpl 

 

Gambar 3. 63 Diagram interface UserDao dan class UserDaoImpl 

UserDao adalah interface dengan UserDaoImpl sebagai 

implementasinya, bertugas sebagai class yang akan mengakses dan 

memodifikasi tabel S_USERS. 

3.8.3 Service Package 

Package service berisikan class Java yang berfungsi untuk 

menyambungkan package web dengan package dao. Beberapa class di 

dalam package ini dibuat agar bisa diakses oleh DWR.  

1) ActiveAdvertiseService dan ActiveAdvertiseServiceImpl 

 

Gambar 3. 64 Diagram interface Pagination, interface ActiveAdvertiseService dan 

class ActiveAdvertiseServiceImpl 
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ActiveAdvertiseService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data iklan yang aktif yang ada pada basis data. Class ini 

akan dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

mengambil data iklan yang aktif untuk ditampilkan di halaman  web. 

2) ActiveCondolenceDeceaseService dan 

ActiveCondolenceDeceaseServiceImpl 

 

Gambar 3. 65 Diagram interface Pagination, interface 

ActiveCondolenceDeceaseService dan class ActiveCondolenceServiceImpl 

ActiveCondolenceDeceaseService adalah interface yang 

digunakan untuk mengakses data ucapan belasungkawa yang aktif 

pada basis data. Class ini akan dipanggil oleh Controller ketika ada 

permintaan untuk mengambil ucapan belasungkawa yang aktif 

untuk ditampilkan di halaman  web. 
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3) ActiveCondolenceService dan ActiveCondolenceServiceImpl 

 

Gambar 3. 66 Diagram interface Pagination, interface ActiveCondolenceService dan 

class ActiveCondolenceServiceImpl 

ActiveCondolenceDeceaseService adalah interface yang 

digunakan untuk mengakses data ucapan belasungkawa yang aktif 

pada basis data. Class ini akan dipanggil oleh Controller ketika ada 

permintaan untuk mengambil data ucapan belasungkawa yang sudah 

aktif untuk ditampilkan di halaman  web. 
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4) AdvertiseService dan AdvertiseServiceImpl 

 

Gambar 3. 67 Diagram interface Pagination, interface AdvertiseService dan class 

AdvertiseServiceImpl  

AdvertiseService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data iklan di basis data. Class ini akan dipanggil oleh 

Controller ketika ada permintaan untuk menambahkan data yang 

baru, mengubah atau menghapus data yang lama, mengambil data 

untuk ditampilkan di halaman  web. 
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5) CemeteryService dan CemeteryServiceImpl 

 

Gambar 3. 68 Diagram interface Pagination, interface CemeteryService dan class 

CemeteryServiceImpl  

CemeteryService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data lokasi pemakaman di basis data. Class ini akan 

dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

menambahkan data yang baru, mengubah atau menghapus data yang 

lama, mengambil data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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6) CondolenceService dan CondolenceServiceImpl 

 

Gambar 3. 69 Diagram interface Pagination, interface CondolenceService dan class 

CondolenceServiceImpl 

CondolenceService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data ucapan belasungkawa di basis data. Class ini akan 

dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

menambahkan data yang baru, mengubah atau menghapus data yang 

lama, mengambil data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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7) DeceasePlaceService dan DeceasePlaceServiceImpl 

 

Gambar 3. 70 Diagram interface Pagination, interface DeceasePlaceService dan class 

DeceasePlaceServiceImpl  

DeceasePlaceService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data tempat meninggal di basis data. Class ini akan 

dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

menambahkan data yang baru, mengubah atau menghapus data yang 

lama, mengambil data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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8) DeceaseService dan DeceaseServiceImpl 

 

Gambar 3. 71 Diagram interface Pagination, interface DeceaseService dan class 

DeceaseServiceImpl  

DeceaseService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data berita duka di basis data. Class ini akan dipanggil 

oleh Controller ketika ada permintaan untuk menambahkan data 

yang baru, mengubah atau menghapus data yang lama, mengambil 

data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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9) FamilyDeceaseService dan FamilyDeceaseServiceImpl 

 

Gambar 3. 72 Diagram interface Pagination, interface FamilyDeceaseService dan class 

FamilyDeceaseServiceImpl  

FamilyDeceaseService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data anggota keluarga yang meninggal dari salah satu 

berita di basis data. Class ini akan dipanggil oleh Controller ketika 

ada permintaan untuk mengambil data untuk ditampilkan di halaman  

web. 
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10) FamilyService dan FamilyServiceImpl 

 

Gambar 3. 73 Diagram interface Pagination, interface FamilyService dan class 

FamilyServiceImpl  

FamilyService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data anggota keluarga yang berduka di basis data. Class 

ini akan dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

menambahkan data yang baru, mengubah atau menghapus data yang 

lama, mengambil data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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11) ListService dan ListServiceImpl 

 

Gambar 3. 74 Diagram interface Pagination, interface ListService dan class 

ListServiceImpl  

ListService adalah interface yang digunakan untuk mengakses 

data berita duka di basis data. Class ini akan dipanggil oleh 

Controller ketika ada permintaan untuk mengambil data berita duka 

hari ini, kemarin dan tujuh hari sebelumnya untuk ditampilkan di 

halaman  web. 
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12) PendingAdvertiseService dan PendingAdvertiseServiceImpl 

 

Gambar 3. 75 Diagram interface Pagination, interface PendingAdvertiseService dan 

class PendingAdvertiseServiceImpl  

PendingAdvertiseService adalah interface yang digunakan 

untuk mengakses data iklan di basis data. Class ini akan dipanggil 

oleh Controller ketika ada permintaan untuk mengambil data iklan 

yang menunggu untuk diaktivasi untuk ditampilkan di halaman  

web. 
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13) PendingCondolenceService dan PendingCondolenceServiceImpl 

 

Gambar 3. 76 Diagram interface Pagination, interface PendingCondolenceService dan 

class PendingCondolenceServiceImpl  

PendingCondolenceService adalah interface yang digunakan 

untuk mengakses data ucapan belasungkawa di basis data. Class ini 

akan dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

mengambil data ucapan belasungkawa yang menunggu diaktivasi 

untuk ditampilkan di halaman  web. 

 

 

 

 

 

 

 



101 

   

14) ResidePlaceService dan ResidePlaceServiceImpl 

 

Gambar 3. 77 Diagram interface Pagination, interface ResidePlaceService dan class 

ResidePlaceServiceImpl 

ResidePlaceService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data rumah duka di basis data. Class ini akan dipanggil 

oleh Controller ketika ada permintaan untuk menambahkan data 

yang baru, mengubah atau menghapus data yang lama, mengambil 

data untuk ditampilkan di halaman  web. 
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15) SearchService dan SearchServiceImpl 

 

Gambar 3. 78 Diagram interface Pagination, interface SearchService dan class 

SearchServiceImpl 

SearchService adalah interface yang digunakan untuk 

mengakses data anggota keluarga yang berduka di basis data. Class 

ini akan dipanggil oleh Controller ketika ada permintaan untuk 

mencari berita duka untuk ditampilkan di halaman  web. 
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16) UserService dan UserServiceImpl 

 

Gambar 3. 79 Diagram interface Pagination, interface UserService dan class 

UserServiceImpl 

UserService adalah interface yang digunakan untuk mengakses 

data pengguna di basis data. Class ini akan dipanggil oleh Controller 

ketika ada permintaan untuk login, menambahkan data yang baru, 

mengubah atau menghapus data yang lama, mengambil data untuk 

ditampilkan di halaman  web. 
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3.8.4 Web Package 

Package web berisikan class Controller yang berfungsi untuk 

menjalankan fungsi-fungsi utama pada aplikasi web Berduka.com  

1) LogoutController 

 

Gambar 3. 80 Diagram untuk class LogoutController 

LogoutController adalah class yang berfungsi untuk mengolah 

permintaan HTTP bagi user yang berniat untuk logout. Tugasnya 

untuk menghapus atribut yang menandai pengguna pada session. 

2) UserController 

 

Gambar 3. 81 Diagram untuk class UserController 

UserController bertugas untuk menangani permintaan yang 

berhubungan dengan tabel S_USERS di basis data, seperti 
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menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 

3) LoginController 

 

Gambar 3. 82 Diagram untuk class LoginController 

LoginController bertugas untuk menangani permintaan yang 

berhubungan dengan fitur login, seperti login normal atau login 

facebook.  
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4) FamilyController 

 

Gambar 3. 83 Diagram untuk class Family 

FamilyController bertugas untuk menangani permintaan yang 

berhubungan dengan tabel M_FAMILIES pada basis data, seperti 

menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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5) DeceaseController 

 

Gambar 3. 84 Diagram untuk class DeceaseController 

DeceaseController bertugas untuk menangani permintaan yang 

berhubungan dengan tabel M_DECEASES pada basis data, seperti 

menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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6) CondolenceController 

 

Gambar 3. 85 Diagram untuk class CondolenceController 

CondolenceController bertugas untuk menangani permintaan 

yang berhubungan dengan tabel M_CONDOLENCES pada basis 

data, seperti menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, 

atau mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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7) ResidePlaceController 

 

Gambar 3. 86 Diagram untuk class ResidePlaceController 

ResidePlaceController bertugas untuk menangani permintaan 

yang berhubungan dengan tabel M_RESIDES pada basis data, 

seperti menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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8) DeceasePlaceController 

 

Gambar 3. 87 Diagram untuk class DeceasePlaceController 

DeceasePlaceController bertugas untuk menangani permintaan 

yang berhubungan dengan tabel M_DECEASE_PLACES pada basis 

data, seperti menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, 

atau mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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9) CemeteryController 

 

Gambar 3. 88 Diagram untuk class CemeteryController 

CemeteryController bertugas untuk menangani permintaan 

yang berhubungan dengan tabel M_CEMETERIES pada basis data, 

seperti menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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10) AdvertiseController 

 

Gambar 3. 89 Diagram untuk class AdvertiseController 

AdvertiseController bertugas untuk menangani permintaan 

yang berhubungan dengan tabel M_ADVERTISES pada basis data, 

seperti menambah data baru, mengubah, menghapus data lama, atau 

mengambil data yang sudah ada untuk ditampilkan. 
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11) SearchController 

 

Gambar 3. 90 Diagram untuk class SearchController 

SearchController bertugas untuk menangani permintaan HTTP 

yang meminta untuk mencari informasi pada basis data.  

3.9 Sequence Diagram 

Untuk diagram sequence aplikasi web Berduka.com dapat dilihat sebagai 

berikut. 

3.9.1 Membuka Halaman Pertama 

Berikut ini adalah gambar diagram ketika pengguna membuka 

website untuk pertama kali. 
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Gambar 3. 91 Diagram sequence pada saat halaman pertama dibuka 

Ketika situs web Berduka.com pertama kali dibuka, pengguna akan 

diarahkan kepada permintaan /index.do. Atas permintaan ini, Controller 

akan memberikan balasan berupa dokumen JSP yang akan dipakai dan 

objek ModelMap yang berisikan objek-objek yang akan ditampilkan di 

JSP itu. Dokumen JSP kemudian dikompilasi, sehingga menghasilkan 

dokumen HTML untuk dikirimkan kembali. Browser kemudian 

membaca dan menampilkan halaman pertama tadi. Setelah HTML 

selesai dimuat, script akan mengirimkan permintaan untuk mengambil 

berita kematian. Permintaan ini dikirim oleh DWRClient dalam bentuk 

XMLHttpRequest dan diterima oleh DWRServer. DWR kemudian 

meminta kepada ListService untuk mengambil data itu dari basis data. 

ListService meminta ke DAO, di mana DAO mengirimkan query ke 

basis data, yang menghasilkan objek ResultSet. Isi dari ResultSet 

diambil dan dimasukkan object Pag. Objek ini dikirimkan kembali ke 

ListService yang akan diteruskan ke DWR. DWR ini kemudian 

mengolah lagi objek itu untuk dimasukkan ke dalam XML-wrapper yang 
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dikirim ke DWRClient. DWRClient lalu membaca dokumen XML yang 

dikirimkan dan mengubahnya menjadi objek JavaScript yang bisa 

dibaca. JavaScript akan menyelipkan data itu ke dalam HTML untuk 

ditampilkan. 

3.9.2 Login 

 

Gambar 3. 92 Diagram sequence pada saat pengguna masuk 

Pengguna mencoba untuk login. Permintaan ini masuk ke Controller 

yang menangani permintaan /login.do. Controller kemudian mengambil 

parameter yang diterima seperti username dan password untuk 

dikirimkan ke UserService yang akan memakai parameter itu untuk 

mengirimkannya lagi ke UserDao. UserDao kemudian mengakses basis 

data untuk mencari data yang sesuai dan mengembalikan data yang 

didapatkan dalam bentuk objek User. Objek User itu akan diteruskan 

oleh UserService kembali ke Controller. Di Controller diadakan 
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pengecekan password. Kalau password yang dimasukkan sama dengan 

password yang diambil di basis data, objek User itu akan disimpan ke 

dalam session. Controller kemudian mengisi objek ModelMap dengan 

objek yang akan dipakai di JSP dan mengirimkan ModelMap itu kepada 

JSP. JSP akan mengolah dokumennya untuk menghasilkan dokumen 

HTML yang akan dikirimkan ke browser. 

3.9.3 Pencarian 

 

Gambar 3. 93 Diagram sequence pada saat pengguna melakukan pencarian 

Pengguna melakukan pencarian pada situs. Controller menerima 

parameter yang dikirimkan dan memasukkan parameter itu ke dalam 

objek SearchCriteria. Objek ini dikirimkan ke ListService lalu diteruskan 

ke ListDao. Dengan menggunakan objek SearchCriteria yang 

dikirimkan, ListDao membangun query yang akan digunakan untuk 

pencarian di basis data. Hasil pencarian itu kemudian dibungkus menjadi 

objek Page<DeceaseShortView> yang dikirimkan ke ListService, dan 

ListService mengembalikannya ke Controller. Controller lalu 
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memasukkan objek Page<DeceaseShortView> itu ke dalam ModelMap 

yang dikirimkan ke dokumen JSP. JSP menghasilkan dokumen HTML 

yang dikirim kembali ke User untuk ditampilkan di dalam web browser. 

3.9.4 Menambah, Mengubah, dan Menghapus Data 

 

Gambar 3. 94 Diagram sequence pada saat pengguna menambah, mengubah, atau 

menghapus data 

Pengguna menambahkan informasi baru ke basis data. Informasi 

yang ditambahkan diterima oleh Controller, dimana Controller akan 

memanggil class Service, dilanjutkan ke Dao. Dao akan menambahkan 

informasi baru itu ke dalam basis data. Setelah informasi berhasil 

dimasukkan, Controller akan meminta daftar data baru ke basis data dan 

data-data itu akan dimasukkan ke dalam objek Page. Page tersebut 

dimasukkan ke dalam ModelMap yang akan dikirim ke JSP. JSP akan 

dikompilasi mengeluarkan HTML yang akan dikirimkan ke browser. 
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3.9.5 Berbagi di Facebook 

 

Gambar 3. 95 Diagram sequence pada saat pengguna menggunakan akun Facebook untuk 

berbagi berita  

Pengguna memilih untuk login menggunakan akun Facebook. 

Permintaan akan diterima Controller. Controller meminta ke Utilities 

session dari Facebook pengguna, lalu meminta informasi-informasi 

pengguna dari Facebook. Informasi itu akan dibungkus dan dimasukkan 

ke dalam objek User, lalu dimasukkan ke dalam session. Setelah itu 

Controller akan mengirimkan permintaan ke Facebook untuk meminta 

ijin akses untuk mengubah profil pengguna di Facebook. Facebook akan 
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mengembalikan kunci access yang akan selalu dipakai pada saat 

mengubah profil pengguna. Pengguna akan dikembalikan ke halaman 

pertama. 

3.9.6 Kesalahan pada Pengisian  

 

Gambar 3. 96 Diagram sequence pada saat terjadi kesalahan waktu mengisi data 

Pengguna memilih untuk memasukkan data yang telah diisi pada 

formulir. Data itu dikirim dan diterima oleh Controller. Controller akan 

meminta Validator untuk mengecek parameter yang dimasukkan pada 

formulir. Setelah selesai di validasi, Controller akan mengecek status 

pemeriksaan, dan ketika menemukan kesalahan, Utilities akan dipanggil 

untuk menambahkan pesan kesalahan pada objek ModelMap. Setelah 

pesan kesalahan selesai dimasukkan,  ModelMap akan dikirimkan ke 
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JSP, dimana JSP itu akan dikompilasi sehingga menghasilkan halaman 

HTML. 

3.10 Siklus Hidup Rekayasa Perangkat Lunak Yang Digunakan 

 

Gambar 3. 97 Proses siklus hidup rekayasa perangkat lunak pada pembuatan aplikasi web 

Berduka.com 

Fase yang pertama dilakukan adalah proses requirement gathering, 

dimana pada proses ini fungsi-fungsi dari Berduka.com diidentifikasi dan 

didokumentasikan ke dalam bentuk daftar fungsi. Setelah fungsi itu 

teridentifikasi secara lengkap berikutnya adalah fase desain dan analisa. Fase 

ini bertujuan agar fungsi-fungsi dari Berduka.com dijabarkan secara 



121 

   

terperinci dan menuangkannya ke dalam bentuk dokumentasi desain SRS, 

yang di dalamnya berisi use case, rancangan tampilan aplikasi, navigasi, 

model pada basis data, dan diagram class. Setelah desain selesai dirancang, 

berikutnya adalah fase pengembangan atau pembuata aplikasi Berduka.com. 

Disini semua dokumentasi desain itu dipakai sebagai pedoman dalam 

pemrograman. Hasil akhir dari fase ketiga ini adalah sebuah aplikasi web 

Berduka.com yang belum dicoba, yang akan dilakukan pada fase berikutnya. 

Fase percobaan dan integrasi menentukan apakah aplikasi telah dapat 

menjalankan semua fungsi yang telah ditentukan pada awal proyek dan 

mencari kesalahan-kesalahan pada aplikasi web. Fase terakhir adalah 

pemeliharaan, dimana aplikasi web Berduka.com telah siap untuk dipakai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Blank Page



