
40 

BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini terdapat penjelasan tentang analisa kebutuhan terhadap sistem 

yang dibuat dan desain sistem dari aplikasi yang dirancang bangun. Analisa ini 

menghasilkan fitur yang akan di desain. Pada bab ini juga terdapat nilai-nilai 

entrepreneurship yang diterapkan dalam aplikasi. 

3.1.  Analisis Sistem 

Sebelum perancangan sistem dilakukan, perlu dilakukan analisis 

terhadap permasalahan dalam manajemen organisasi kemahasiswaan dan 

kebutuhan sistem yang dirancang dan dibangun. Analisis permasalahan 

dilakukan untuk menentukan solusi dari penyebab permasalahan dalam 

manajemen organisasi kemahasiswaan dan menentukan fitur yang akan 

dirancang dan dibangun. Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk 

mengetahui struktur yang mendukung sistem utama. 

3.1.1. Permasalahan 

Untuk menentukan fitur yang akan dirancang dan dibangun, 

dilakukan survei kepada 30 responden mahasiswa yang mengikuti 

organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi di Surabaya, yaitu 

Universitas Ciputra. Survei dibuat berdasarkan dengan poin permasalahan 

yang didapat saat melakukan studi pendahuluan. Skala yang digunakan 

adalah skala Likert. 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, organisasi 

kemahasiswaan di Universitas Ciputra, Surabaya, masih memiliki masalah 
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dalam hal manajemen organisasi. Penyebab dari masalah dalam 

malanjemen organisasi dapat dilihat pada hasil survei pada Lampiran 3. 

Hasil survei menyatakan responden setuju bahwa penyebab 

anggota organisasi sering datang terlambat saat rapat karena jadwal 

bertabrakan dengan kegiatan lain dengan nilai sangat setuju dengan 

persentase 43.4%, agenda rapat tidak jelas dengan nilai setuju dengan 

persentase 33.3%, rapat diberitahu mendadak dengan nilai setuju dengan 

persentase 36.7%, dan tidak tahu adanya rapat dengan nilai setuju dengan 

persentase 33.3%. 

Hasil survei menyatakan responden setuju bahwa penyebab 

anggota organisasi sering tidak mendapatkan informasi penting karena 

informasi penting tidak tersampaikan dengan nilai setuju dengan 

persentase 46.7%, tidak melihat informasi penting yang telah disampaikan 

dengan nilai setuju dengan persentase 46.7%, lupa dengan informasi 

penting yang telah disampaikan dengan nilai sangat setuju dengan 

persentase 43.3%, dan terjadinya miskomunikasi dengan nilai sangat 

setuju dengan persentase 46.7%. 

Hasil survei menyatakan responden setuju bahwa penyebab 

anggota organisasi sering tidak melihat file penting yang telah dibagikan 

karena tidak tahu adanya file yang dibagikan dengan nilai setuju dengan 

persentase 36.7%, kelupaan untuk membuka file yang dibagikan dengan 

nilai setuju dengan persentase 50%, dan tidak ada konfirmasi apabila file 

telah dilihat dengan nilai sangat setuju dengan persentase 43.3%. 
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Hasil survei menyatakan responden setuju bahwa penyebab 

organisasi sering terjadi miskomunikasi karena tidak saling konfirmasi 

dengan nilai sangat setuju dengan persentase 73.3%, terjadinya perbedaan 

pendapat saat menyampaikan informasi dengan nilai setuju dengan 

persentase 50%, dan terlalu banyak informasi yang disampaikan dengan 

nilai setuju dengan persentase 50%. 

Hasil survei menyatakan responden setuju bahwa penyebab 

organisasi sering terdapat masalah dalam proses follow up karena cara 

follow up tidak jelas dengan nilai setuju dengan persentase 36.7%, tidak 

ada evaluasi reguler dan terjadwal dengan nilai setuju dengan persentase 

56.7%, yang di follow up tidak dapat dihubungi dengan nilai sangat setuju 

dengan persentase 40%. 

Dengan demikian, dapat diidentifikasi bahwa dibutuhkan sebuah 

aplikasi untuk mengurangi kemungkinan penyebab terjadinya masalah 

dalam manajemen organisasi kemahasiswaan. Dari survei tersebut, didapat 

informasi kebutuhan fitur apa saja yang dibutuhkan oleh user. 

3.1.2. Solusi yang Ditawarkan  

Untuk mengurangi kemungkinan penyebab terjadinya 

permasalahan dalam manajemen organisasi kemahasiswaan yang sudah 

dilakukan berdasarkan hasil survei, dibutuhkan sebuah solusi berupa fitur 

yang dapat diterapkan dalam aplikasi yang dirancang dan dibangun. 

Beberapa fitur yang dapat dirancang dan dibangun dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Fitur yang Akan Dibangun dan Dikembangkan 

No 
Pertanyaan Penyebab Permasalahan 

Organisasi Kemahasiswaan 
Solusi / Fitur 

Pada umumnya anggota organisasi sering datang terlambat saat rapat karena 

1 
Jadwal bertabrakan dengan 

kegiatan lain. 

Membuat fitur Event, dimana 

dapat membuat agenda lebih 

mudah, dapat dilihat anggota 

organisasi, dan memiliki 

notifikasi. 

2 Rapat diberitahu mendadak. 

3 Agenda rapat tidak jelas. 

4 Tidak tahu ada rapat. 

Pada umumnya anggota organisasi sering tidak mendapatkan informasi penting 

karena 

1 
Informasi penting tidak 

disampaikan. Membuat fitur Notes seperti pada 

umumnya. Fitur ini terdapat 

Reminder yang dapat 

mengingatkan pengguna untuk 

melihat informasi. 

2 
Tidak melihat informasi penting 

yang disampaikan. 

3 
Lupa dengan informasi penting 

yang telah disampaikan. 

4 Terjadinya miskomunikasi. 
Dalam fitur Notes, terdapat fitur 

Komentar untuk klarifikasi. 

Pada umumnya anggota organisasi sering tidak melihat file penting yang telah 

dibagikan karena 

1 
Tidak tahu adanya file yang 

dibagikan. Membuat fitur Files, dimana berisi 

kumpulan file-file yang dibagikan. 

Fitur ini terdapat Reminder yang 

dapat mengingatkan pengguna 

untuk melihat file yang dibagikan. 

2 
Kelupaan untuk membuka file yang 

dibagikan. 

3 
Tidak ada konfirmasi jika file telah 

dilihat. 

Pada umumnya dalam organisasi sering terjadi miskomunikasi karena 

1 Tidak saling konfirmasi. 

Dapat menggunakan fitur Notes 

2 
Terjadinya perbedaan pendapat saat 

menyampaikan informasi. 
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3 
Terlalu banyak informasi yang 

disampaikan. 

Pada umumnya dalam organisasi sering terdapat masalah dalam proses follow 

up / monitoring / pengawasan karena 

1 
Cara follow up / monitoring / 

pengawasan tidak jelas. 
Membuat fitur Todos, dimana 

berisi tugas-tugas yang harus 

dikerjakan setiap anggota atau 

jabatan. 

2 
Tidak ada evaluasi reguler dan 

terjadwal. 

3 
Yang di-follow tidak dapat 

dihubungi. 

 

3.1.3. Kebutuhan Sistem Aplikasi 

Aplikasi yang dirancang dan dibangun memiliki kebutuhan sistem 

agar proses dapat berjalan lancar, maka aplikasi ini dapat dibagi menjadi 

dua bagian besar yaitu: 

3.1.3.1. Aplikasi Klien (Frontend) 

Aplikasi klien berupa aplikasi mobile, yang berbasis Cross 

Platform dengan spesifikasi sebagai berikut: 

 Sistem operasi Android minimal Jelly Bean 4.1 keatas. 

Atau Sistem operasi iOS minimal iOS 9. 

 Telah terinstall Play Store agar dapat menggunakan 

Google Play Services pada Android. 

 Akses Internet yang memadai 

3.1.3.2. Server (Backend) 

Pada bagian server, digunakan Firebase yang dimiliki oleh 

Google sebagai pengganti server fisik dan digunakan untuk 

menyimpan data dari aplikasi yang dirancang dan dibangun. 



 

45 
 

3.2. Desain 

Setelah tahap analisis dilakukan, diperlukan desain sistem aplikasi. Pada 

tahap desain ini, akan menggunakan UML (Unified Modeling Language) untuk 

memvisualisasi sistem desain arsitektur aplikasi. Diagram UML yang digunakan 

adalah diagram UML Behavioral, yang terdiri dari Use Case Diagram, Activity 

Diagram, dan Sequence Diagram. Desain akan diakhiri dengan User Interface 

tampilan aplikasi. 

3.2.1. Desain Arsitektur Sistem 
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Desain arsitektur sistem aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. Aplikasi klien dapat menggunakan sistem operasi iOS 

atau Android. Aplikasi klien akan terhubung dengan Server yang akan 

digunakan yaitu Firebase. Semua Proses dilakukan secara online dimana 

dimulai dari Aplikasi klien yang akan mengakses Server menggunakan 

Rule dari Firebase Auth. Pengolahan data disimpan dalam Firebase 

Firestore dan penyimpanan data disimpan dalam Firebase Storage. Apabila 

terjadi pengembalian data akan menggunakan Firebase Cloud Function 

untuk menangani pengembalian data secara otomatis. Lalu data yang 

dikembalikan akan menggunakan Firebase Cloud Messaging untuk 

memberikan notifikasi pada Aplikasi klien. 

Gambar 3.1. Desain Arsitektur Sistem 
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3.2.2. Use Case Diagram 

Aplikasi ini terdiri dari satu jenis pengguna/aktor, yaitu User. 

Aktor user dapat membuat Group, bergabung dalam Group, dan 

memperbarui profile. Dalam Group, aktor User dapat membuat dan 

melihat Category, Chatroom, Event, Todos, Files, Attendance, Notes, dan 

membuat dan mengatur Roles tiap user dalam Group. Diagram Use Case 

Aktor User dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Use Case Aktor User 
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3.2.3. Activity Diagram 

Dalam tahap Activity Diagram, akan dijelaskan alur dari setiap 

Use Cases yang dapat dilakukan oleh Aktor. Masing-masing Activity 

Diagram akan dijelaskan berdasarkan Use Cases. 

3.2.3.1. Create Group 

User membuat sebuah group dengan memasukkan 

informasi mengenai group yang akan dibuat. Sistem akan membuat 

object Group dan Data group akan disimpan ke dalam Firestore. 

Setelah data tersimpan dalam Firestore, maka sistem akan 

mendaftarkan group pada aplikasi. Activity Diagram Create Group 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

3.2.3.2. View Group 

User dapat melihat informasi group yang sudah terdaftar 

dengan memilih group. Setelah user memilih, sistem akan 

mengirim group id, dan melakukan query data group dengan group 

id yang telah ditentukan. Setelah itu sistem akan melakukan 

Gambar 3.3. Activity Diagram Create Group 
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pengececkan kepada Roles dari User untuk menampilkan Category 

dan Chatroom yang sesuai dengan Roles. Activity Diagram View 

Group dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

3.2.3.3. Join Group 

User dapat mendaftarkan Group yg belum terdaftar dengan 

cara Join Group. User masuk ke dalam Join Group lalu 

memasukkan kode Group. Apabila kode Group sesuai, Group akan 

terdaftar, apabila tidak, akan muncul error message. Activity 

Diagram Join Group dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

Gambar 3.4. Activity Diagram View Group 

Gambar 3.5. Activity Diagram Join Group 
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3.2.3.4. Profile 

User dapat melihat informasi akun milik mereka dan dapat 

mengubah informasi yang terdapat pada akun tersebut dengan 

memilih Edit Profile. Setelah User memilih, sistem akan 

melakukan query data pada Firestore. Kemudian data dikelola 

untuk disusun dalam tampilan lalu masuk ke dalam Edit Profile. 

Setelah itu, User dapat mengubah informasi akun milik mereka. 

Activity Diagram Profile dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

3.2.3.5. Create Category 

Setelah masuk ke dalam Group, User dapat membuat 

sebuah Category. User memasukan informasi Category yang akan 

dibuat. Setelah itu sistem akan membuat object Category dan 

menyimpan informasi Category dalam Firestore. Saat Category 

Gambar 3.6. Activity Diagram Profile 
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tersimpan, sistem akan menampilkan Category yang terdaftar. 

Activity Diagram Create Category dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

3.2.3.6. Update Category 

Setelah masuk ke dalam Group, User dapat masuk ke 

dalam Edit Categories untuk melihat dan memperbarui informasi 

Category yang terdaftar. User memilih Category yang dipilih, lalu 

sistem akan menggambil Category id yang terpilih, lalu mengambil 

Document Category dengan id yang sudah ditentukan dan 

menampilkan dalam tampilan. User dapat mengubah informasi 

Category terbaru. Informasi terbaru akan diperbarui dalam 

Firestore. Activity Diagram Update Category dapat dilihat pada 

Gambar 3.8. 

3.2.3.7. Create Chatroom 

Gambar 3.7. Activity Diagram Create Category 
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Setelah masuk ke dalam Group, User dapat membuat 

sebuah Chatroom. User memasukan informasi Chatroom yang 

akan dibuat. Setelah itu sistem akan membuat object Chatroom dan 

menyimpan informasi Chatroom dalam Firestore. Saat Chatroom 

tersimpan, sistem akan menampilkan Chatroom yang terdaftar. 

Activity Diagram Create Chatroom dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

Gambar 3.8. Activity Diagram Update Category 

Gambar 3.9. Activity Diagram Create Chatroom 
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3.2.3.8. View Chatroom 

Setelah masuk ke dalam Group, User dapat masuk ke 

dalam Chatroom dengan memilih Chatroom yang terdaftar. 

Setelah User memilih, sistem akan melakukan query data pada 

Firestore. Kemudian data dikelola untuk disusun dalam tampilan 

lalu masuk ke dalam Group. Activity Diagram View Chatroom 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

3.2.3.9. Update Chatroom 

User dapat masuk ke dalam Edit Categories untuk melihat 

dan memperbarui informasi Chatroom yang terdaftar. User 

memilih Chatroom yang dipilih, lalu sistem akan menggambil 

Chatroom id yang terpilih, lalu mengambil Document Chatroom 

dengan id yang sudah ditentukan dan menampilkan dalam 

tampilan. User dapat mengubah informasi Chatroom terbaru. 

Gambar 3.10. Activity Diagram View Chatroom 
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Informasi terbaru akan diperbarui dalam Firestore. Activity 

Diagram Update Chatroom dapat dilihat pada Gambar 3.11.  

 

3.2.3.10. Create Event 

Setelah masuk ke dalam Group, User dapat membuat 

sebuah Event. User memasukan informasi Event yang akan dibuat. 

Setelah itu sistem akan menyimpan informasi Event dalam 

Firestore. Saat Event tersimpan, sistem akan menampilkan Event 

yang terdaftar dan apabila Reminder aktif, Cloude Function akan 

menjalankan fungsi untuk mengirim notifikasi saat reminder aktif. 

Activity Diagram Create Event dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

3.2.3.11. View Event 

Gambar 3.11. Activity Diagram Update Chatroom 
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User dapat masuk ke dalam Event untuk melihat informasi 

Event yang terdaftar. User memilih Event yang dipilih, lalu sistem 

akan menggambil Event id yang terpilih, lalu mengambil 

Document Event dengan id yang sudah ditentukan dan 

menampilkan dalam tampilan. Setelah itu sistem akan melakukan 

pengecekan Roles User. Apabila Roles sesuai, maka Event akan 

ditampilkan. Activity Diagram View Event dapat dilihat pada 

Gambar 3.13. 

Gambar 3.12. Activity Diagram Create Event Gambar 3.13. Activity Diagram View Event 
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3.2.3.12. Create Todos 

User dapat membuat sebuah Todos. User memasukan 

informasi Todos yang akan dibuat. Setelah itu sistem akan 

menyimpan informasi Todos dalam Firestore. Saat Todos 

tersimpan, sistem akan menampilkan Todos yang terdaftar dan 

apabila Reminder aktif, Cloude Function akan menjalankan fungsi 

untuk mengirim notifikasi saat reminder aktif. Activity Diagram 

Create Todos dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

Gambar 3.14. Activity Diagram Create Todos 
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3.2.3.13. View To Do List 

User dapat masuk ke dalam Todos untuk melihat informasi 

Todos yang terdaftar. User memilih Todos yang dipilih, lalu sistem 

akan menggambil Todos id yang terpilih, lalu mengambil 

Document Todos dengan id yang sudah ditentukan dan 

menampilkan dalam tampilan. Setelah itu sistem akan melakukan 

pengecekan Roles User. Apabila Roles sesuai, maka Todos akan 

ditampilkan. Activity Diagram View Todos dapat dilihat pada 

Gambar 3.15. 

Gambar 3.15. Activity Diagram Files 
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3.2.3.14. Files 

User dapat masuk ke dalam Files untuk melihat file-file yang 

dibagikan. User masuk ke dalam Files, lalu sistem akan 

mengambil Group Id, Category Id, dan Chatroom Id, lalu 

mengambil Reference Files dengan id yang sudah ditentukan dan 

menampilkan dalam tampilan. Activity Diagram Files dapat dilihat 

pada Gambar 3.16. 

3.2.3.15. Create Notes 

User dapat membuat sebuah Notes. User memasukan 

informasi Notes yang akan dibuat. Setelah itu sistem akan 

membuat object Notes dan menyimpan informasi Notes dalam 

Firestore. Saat Notes tersimpan, sistem akan menampilkan Notes 

yang terdaftar. Activity Diagram Create Notes dapat dilihat pada 

Gambar 3.17. 

Gambar 3.16. Activity Diagram View Todos 
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3.2.3.16. Update Notes 

User memilih Notes, lalu sistem akan menggambil Notes id 

yang terpilih, lalu mengambil Document Notes dengan id yang 

sudah ditentukan dan menampilkan dalam tampilan. User dapat 

mengubah informasi Notes terbaru. Informasi terbaru akan 

diperbarui dalam Firestore. Activity Diagram Update Notes dapat 

dilihat pada Gambar 3.18. 

3.2.3.17. Comment Notes 

User memilih Notes, lalu sistem akan menggambil Notes id 

yang terpilih, lalu mengambil Document Notes dengan id yang 

sudah ditentukan dan menampilkan dalam tampilan. User dapat 

memberikan komentar pada Notes. Komentar terbaru akan 

ditambahkan dalam Document Notes yang telah didapat dan di 

Gambar 3.17. Activity Diagram Create Notes 
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update di Firestore. Activity Diagram Comment Notes dapat 

dilihat pada Gambar 3.19. 

Gambar 3.19. Activity Diagram Update Notes 

Gambar 3.18. Activity Diagram Comment Notes 
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3.2.3.18. Create Roles 

User dapat membuat Roles. User memasukan informasi 

Roles yang akan dibuat. Setelah itu sistem akan membuat object 

Roles dan menyimpan informasi Roles dalam Firestore. Saat Roles 

tersimpan, sistem akan menampilkan Roles yang terdaftar. Activity 

Diagram Create Roles dapat dilihat pada Gambar 3.20. 

3.2.3.19. Update Roles 

User memilih Roles, lalu sistem akan mengambil Roles id 

yang terpilih, lalu mengambil Document Roles dengan id yang 

sudah ditentukan dan menampilkan dalam tampilan. User dapat 

mengubah informasi Roles terbaru. Informasi terbaru akan 

diperbarui dalam Firestore. Activity Diagram Update Roles dapat 

dilihat pada Gambar 3.21. 

Gambar 3.20. Activity Diagram Create Roles 
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3.2.4. Sequence Diagram 

Dalam tahap Sequence Diagram, akan dijelaskan rangkaian pesan 

yang dikirim antar objek. Masing-masing Sequence Diagram akan 

dijelaskan berdasarkan Use Cases. 

3.2.4.1. Create Group 

Saat user selesai melakukan input data Group di halaman 

CreateGroup, data akan diubah menjadi objek bernama group. 

Kemudian halaman CreateGroup akan menjalankan method 

CreateGroup pada Firebase dengan parameter objek group. Method 

CreateGroup akan membuat data baru dalam Firebase. Apabila 

data baru telah muncul dalam Firebase, Firebase akan mengirim 

Gambar 3.21. Activity Diagram Update Roles 



 

64 
 

pesan ke halaman CreateGroup dan halaman CreateGroup akan 

menampilkan pesan kepada user yang menunjukan bahwa data 

baru telah terbuat. Sequence Diagram pada Create Group dapat 

dilihat pada Gambar 3.22.  

3.2.4.2. View Group 

Saat user memilih Group, Group id akan disimpan. 

Kemudian halaman View Group akan menjalankan method 

getCategoryRef, getChatroomRef, getRolesRef, dan getUserRef 

pada Firebase dengan parameter Group id. Method 

getCategoryRef, getChatroomRef, getRolesRef, dan getUserRef 

akan mengambil data dari Firebase yang dibutuhkan oleh halaman 

ViewGroup untuk menjalankan method fetchData. Method 

fetchData akan menyusun data menjadi tampilan yang 

Gambar 3.22. Sequence Diagram Create Group 
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diperlihatkan kepada user. Sequence Diagram pada View Group 

dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

Gambar 3.23. Sequence Diagram View Group 
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3.2.4.3. Join Group 

Saat user selesai melakukan input kode Group di halaman 

JoinGroup, halaman JoinGroup akan menjalankan method 

getGroupRef dan getUserRef pada Firebase. Method getGroupRef 

dan getUserRef akan digunakan untuk menjalankan method check 

dalam halaman JoinGroup. Method check akan melakukan 

pengecekan apakah user sudah bergabung dalam Group, kode 

Group tidak ada, atau kode group ada. Apabila kode Group ada, 

maka halaman JoinGroup akan memanggil method 

addUserToGroup dalam Firebase. Setelah method 

addUserToGroup dijalankan, akan membalikan pesan ke halaman 

JoinGroup dan setelah itu dikembalikan ke user. Sequence 

Diagram Join Group dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

3.2.4.4. Profile 

Saat user memasuki halaman Profile, halaman Profile akan 

memanggil method getUserRef pada Firebase. Method getUserRef 

akan digunakan untuk mendapatkan data Profile dari user yang 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Profile telah ditampilkan, 

user dapat memperbarui data Profile. Saat data diperbarui, halaman 

Profile akan memanggil method updateProfile pada Firebase. Saat 

Profile telah terupdate, akan membalikan pesan kepada halaman 

Profile. Sequence Diagram Profile dapat dilihat pada gambar 3.25. 
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Gambar 3.25. Sequence Diagram Profile 

Gambar 3.24. Sequence Diagram Join Group 
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3.2.4.5. Create Category 

Saat user memasuki halaman CreateCategory, halaman 

CreateCategory akan memanggil method getRoleRef dengan 

parameter Group id pada Firebase. Method getRoleRef akan 

digunakan untuk mendapatkan data Role dari Group yang 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Role telah ditampilkan, user 

dapat membuat Category. Selesai input data Category, halaman 

CreateCategory akan memanggil method createCategory pada 

Firebase. Saat Category telah terbuat, akan membalikan pesan 

kepada halaman CreateCategory dan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram Create Category dapat dilihat pada gambar 

3.26. 

Gambar 3.26. Sequence Diagram Create Category 
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3.2.4.6. Update Category 

Saat user memasuki halaman UpdateCategory, halaman 

UpdateCategory akan memanggil method getCategoryRef dengan 

parameter Group id dan getUserRef pada Firebase. Method 

getCategoryRef dan getRoleRef akan digunakan untuk 

mendapatkan data Category yang dipilih dan kemudian akan 

ditampilkan. Saat data Category telah ditampilkan, user dapat 

memperbarui data Category. Saat data diperbarui, halaman 

UpdateCategory akan memanggil method updateCategory pada 

Firebase. Saat Category telah terupdate, akan membalikan pesan 

kepada halaman UpdateCategory dan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram UpdateCategory dapat dilihat pada gambar 

3.27. 

Gambar 3.27. Sequence Diagram Update Category 
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3.2.4.7. Create Chatroom 

Saat user memasuki halaman CreateChatroom, halaman 

CreateChatroom akan memanggil method getRoleRef dengan 

parameter Group id pada Firebase. Method getRoleRef akan 

digunakan untuk mendapatkan data Role dari Group yang 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Role telah ditampilkan, user 

dapat membuat Chatroom. Selesai input data Chatroom, halaman 

CreateChatroom akan memanggil method createChatroom pada 

Firebase. Saat Chatroom telah terbuat, akan membalikan pesan 

kepada halaman CreateChatroom dan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram Create Chatroom dapat dilihat pada Gambar 

3.28. 

Gambar 3.28. Sequence Diagram Create Chatroom 
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3.2.4.8. View Chatroom 

Saat user memasuki halaman ViewChatroom, halaman 

ViewChatroom akan memanggil method getChatRef dengan 

parameter Group id dan getUserRef pada Firebase. Method 

getChatRef akan digunakan untuk mendapatkan data Chat dari 

Chatroom yang dipilih dan kemudian akan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram View Chatroom dapat dilihat pada Gambar 

3.29. 

3.2.4.9. Update Chatroom 

Saat user memasuki halaman UpdateChatroom, halaman 

UpdateChatroom akan memanggil method getChatroomRef dan 

getRolesRef dengan parameter Group id pada Firebase. Method 

getChatroomRef dan getRolesRef akan digunakan untuk 

mendapatkan data Chatroom yang dipilih dan kemudian akan 

ditampilkan. Saat data Chatroom telah ditampilkan, user dapat 

Gambar 3.29. Sequence Diagram View Chatroom 
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memperbarui data Chatroom. Saat data diperbarui, halaman 

UpdateChatroom akan memanggil method updateChatroom pada 

Firebase. Saat Chatroom telah terupdate, akan membalikan pesan 

kepada halaman UpdateChatroom dan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram Update Chatroom dapat dilihat pada Gambar 

3.30. 

Gambar 3.30. Sequence Diagram Update Chatroom 
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3.2.4.10. Create Event 

Saat user memasuki halaman CreateEvent, halaman 

CreateEvent akan memanggil method getCategoryRef dan 

getRoleRef dengan parameter Group id pada Firebase. Method 

getCategoryRef dan getRoleRef akan digunakan untuk 

mendapatkan data Category dan Role dari Group yang kemudian 

akan ditampilkan. Saat data Category dan Role telah ditampilkan, 

user dapat membuat Event. Selesai input data Event, halaman 

CreateEvent akan memanggil method createEvent pada Firebase. 

Saat Event telah terbuat, akan membalikan pesan kepada halaman 

CreateEvent dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram Create 

Event dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

Gambar 3.31. Sequence Diagram Create Event 
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3.2.4.11. View Event 

Saat user memasuki halaman ViewEvent, halaman 

ViewEvent akan memanggil method getEventRef, getCategoryRef, 

dan getRolesRef dengan parameter Group id pada Firebase. 

Method getEventRef, getCategoryRef, dan getRolesRef akan 

digunakan untuk mendapatkan data Event yang dipilih dan 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Event telah ditampilkan, 

user dapat memperbarui data Event. Saat data diperbarui, halaman 

ViewEvent akan memanggil method updateEvent pada Firebase. 

Saat Event telah terupdate, akan membalikan pesan kepada 

halaman ViewEvent dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram 

View Event dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

Gambar 3.32. Sequence Diagram View Event 
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3.2.4.12. Create Todos 

Saat user memasuki halaman CreateTodos, halaman 

CreateTodos akan memanggil method getCategoryRef dan 

getRolesRef dengan parameter Group id pada Firebase. Method 

getCategoryRef dan getRolesRef akan digunakan untuk 

mendapatkan data Category dan Role dari Group yang kemudian 

akan ditampilkan. Saat data Category dan Role telah ditampilkan, 

user dapat membuat Todos. Selesai input data Todos, halaman 

CreateTodos akan memanggil method createTodos pada Firebase. 

Saat Todos telah terbuat, akan membalikan pesan kepada halaman 

CreateTodos dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram Create 

Todos dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

Gambar 3.33. Sequence Diagram Create Todos 
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3.2.4.13. View Todos 

Saat user memasuki halaman ViewTodos, halaman 

ViewEvent akan memanggil method getTodosRef, 

getCategoryRef, dan getRolesRef dengan parameter Group id pada 

Firebase. Method getTodosRef, getCategoryRef, dan getRolesRef 

akan digunakan untuk mendapatkan data Todos yang dipilih dan 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Todos telah ditampilkan, 

user dapat memperbarui data Todos. Saat data diperbarui, halaman 

ViewTodos akan memanggil method updateTodos pada Firebase. 

Saat Todos telah terupdate, akan membalikan pesan kepada 

halaman ViewTodos dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram 

View Todos dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

Gambar 3.34. Sequence Diagram View Todos 
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3.2.4.14. Files 

Saat user memasuki halaman Files, halaman Files akan 

memanggil method getFilesRef dengan parameter Group id pada 

Firebase. Method getFilesRef akan digunakan untuk mendapatkan 

data Files dari Group yang kemudian akan ditampilkan. Saat data 

Files telah ditampilkan, user dapat menambahkan Files. Selesai 

input data Files, halaman Files akan memanggil method 

uploadFiles pada Firebase. Saat Files telah terbuat, akan 

membalikan pesan kepada halaman Files dan ditampilkan ke user. 

Sequence Diagram Files dapat dilihat pada Gambar 3.35. 

Gambar 3.35. Sequence Diagram Files 
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3.2.4.15. Create Notes 

Saat user memasuki halaman CreateNotes, halaman 

CreateNotes akan memanggil method getCategoryRef dan 

getRolesRef dengan parameter Group id pada Firebase. Method 

getCategoryRef dan getRolesRef akan digunakan untuk 

mendapatkan data Category dan Role dari Group yang kemudian 

akan ditampilkan. Saat data Category dan Role telah ditampilkan, 

user dapat membuat Notes. Selesai input data Notes, halaman 

CreateNotes akan memanggil method createNotes pada Firebase. 

Saat Notes telah terbuat, akan membalikan pesan kepada halaman 

CreateNotes dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram Create 

Notes dapat dilihat pada Gambar 3.36. 

Gambar 3.36. Sequence Diagram Create Notes 



 

79 
 

3.2.4.16. Update Notes 

Saat user memasuki halaman UpdateNotes, halaman 

UpdateNotes akan memanggil method getNoteRef, 

getCategoryRef, dan getRolesRef dengan parameter Group id pada 

Firebase. Method getNoteRef, getCategoryRef, dan getRolesRef 

akan digunakan untuk mendapatkan data Notes yang dipilih dan 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Notes telah ditampilkan, 

user dapat memperbarui data Notes. Saat data diperbarui, halaman 

UpdateNotes akan memanggil method updateNotes pada Firebase. 

Saat Notes telah terupdate, akan membalikan pesan kepada 

halaman UpdateNotes dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram 

Update Notes dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

Gambar 3.37. Sequence Diagram Update Notes 
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3.2.4.17. Comment Notes 

Saat user memasuki halaman CommentNotes, halaman 

CommentNotes akan memanggil method getNoteRef, 

getCategoryRef, dan getRolesRef dengan parameter Group id pada 

Firebase. Method getNoteRef, getCategoryRef, dan getRolesRef 

akan digunakan untuk mendapatkan data Notes yang dipilih dan 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Notes telah ditampilkan, 

user dapat memberi komentar pada Notes. Selesai membuat 

komentar, halaman CommentNotes akan memanggil method 

commentNote pada Firebase. Saat Comment telah terupdate, akan 

membalikan pesan kepada halaman CommentNotes dan 

ditampilkan ke user. Sequence Diagram Comment Notes dapat 

dilihat pada Gambar 3.38. 

Gambar 3.38. Sequence Diagram Comment Notes 
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3.2.4.18. Create Roles 

Saat user memasuki halaman CreateRoles, user dapat 

memasukan data Roles. Selesai input data Roles, halaman 

CreateRoles akan memanggil method createRoles pada Firebase. 

Saat Roles telah terbuat, akan membalikan pesan kepada halaman 

CreateRoles dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram Create 

Roles dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

3.2.4.19. Update Roles 

Saat user memasuki halaman UpdateRoles, halaman 

UpdateRoles akan memanggil method getRolesRef dengan 

parameter Role id pada Firebase. Method getRolesRef akan 

Gambar 3.39. Sequence Diagram Create Roles 



 

82 
 

digunakan untuk mendapatkan data Role yang dipilih dan 

kemudian akan ditampilkan. Saat data Role telah ditampilkan, user 

dapat memperbarui data Roles. Saat data diperbarui, halaman 

UpdateRoles akan memanggil method updateRole pada Firebase. 

Saat Role telah terupdate, akan membalikan pesan kepada halaman 

UpdateRoles dan ditampilkan ke user. Sequence Diagram Update 

Roles dapat dilihat pada Gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40. Sequence Diagram Update Roles 
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3.2.5. User Interface 

Dalam tahap User Interface, akan dijelaskan alasan dari 

penyusunan tampilan yang akan dirancang dan dibangun. 

3.2.3.1. Splashscreen 

Halaman Splashscreen merupakan halaman yang 

melakukan pengecekan apakah User telah login atau tidak. Saat 

menjalankan fungsi ini, menampilkan logo dari aplikasi yang 

dirancang dan dibangun. Apabila tidak ada Session User, User 

akan di arahkan ke halaman Login. Apabila sedang ada Session 

User, akan diarahkan ke halaman Utama. Tampilan mockup dari 

halaman Splashscreen ini dapat dilihat pada Gambar 3.41. 

Gambar 3.41. User Interface Logo 



 

84 
 

3.2.3.2. Login 

Untuk halaman Login dapat dilihat pada Gambar 3.42 yang 

merupakan desain mockup dari aplikasi yang dirancang dan 

dibangun. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan log in 

dengan menekan tombol log in setelah memasukan email pada 

email field dan password pada password field. Selain itu pengguna 

juga bisa melakukan pendaftaran dengan menekan tulisan sign up 

di bagian bawah. 

Gambar 3.42. User Interface Login 

3.2.3.3. Sign Up 

Halaman Sign Up berfungsi untuk mendaftarkan pengguna 

baru yang belum memiliki akun pada aplikasi. Halaman Sign Up 
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tersebut memiliki mockup seperti pada Gambar 3.43. Pada 

tampilan tersebut terdapat 3 kolom field input. Field input pertama 

merupakan email yang nanti akan didaftarkan. Field input yang 

kedua merupakan password yang akan menjadi kata sandi dari 

email yang terdaftar. Sedangkan field input yang ketiga merupakan 

pengecekan ulang dari password yang sudah dimasukan dimana 

password yang dimasukan harus sama. Pada bagian pojok kiri atas 

terdapat tombol back yang berfungsi untuk kembalik ke halaman 

Login. Sedangkan, pada bagian pojok kanan atas terdapat tombol 

next untuk konfirmasi pendaftaran email dan password yang nanti 

akan berpidah ke halaman New User Detail. 

Gambar 3.43. User Interface Sign Up 
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3.2.3.4. New User Detail 

Setelah pengguna melakukan pendaftaran email dan 

password, pengguna akan diarahkan ke halaman New User Detail. 

Halaman New User Detail memiliki mockup seperti pada Gambar 

3.44. Di halaman ini pengguna dapat melakukan aktivitas seperti 

menambahkan gambar pada akun dan harus memberikan nama 

pada akun. Selain itu terdapat tombol save dibagian kanan atas 

yang berfungsi berfungsi untuk menyimpan detail pengguna seperti 

nama dan foto pengguna. 

Gambar 3.44. User Interface New User Detail 
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3.2.3.5. Home 

Ketika pengguna sudah mendaftar atau login, akan 

diarahkan ke Home atau disebut halaman utama yang memiliki 

mockup seperti pada Gambar 3.45. Di halaman utama ini user 

dapat melihat group list yang sudah diikuti atau dibuat oleh 

pengguna. Ketika pengguna memilih salah satu group, akan 

diarahkan ke halaman group yang dipilih. Selain itu dibagian 

bawah terdapat tombol group list dan profile. Ketika user menekan 

tombol profile maka user akan diarahkan ke halaman profile 

sedangkan group list akan kembali diarahkan ke halaman utama.  

Gambar 3.45. User Interface Home 
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3.2.3.6.Profile 

Pada halaman Profile ini pengguna dapat melihat 

keterangan akun pengguna. Pengguna juga dapat mengubah data 

pengguna dengan menekan edit user. Tidak hanya mengubah data 

pengguna, pengguna juga dapat keluar dari akun dengan menekan 

tombol logout. Tampilan mockup dapat dilihat pada Gambar 3.46 

3.2.3.7. Group 

Pada halaman Group ini, pengguna dapat melihat kategori 

chatroom dan chatroom itu sendiri. Halaman Group terdapat 

tombol setting yang terdapat di pojok kanan atas. Di sebelah 

tombol setting, terdapat tombol notice untuk melihat fitur Notice. 

Gambar 3.46. User Interface Profile 
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Di sebelah tombol notice, terdapat tombol files untuk melihat fitur 

Files. Dibagian kanan bawah dari aplikasi, terdapat tombol untuk 

menambah kategori roomchat dan roomchat. Tampilan ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.47.  

3.2.3.8.Setting Group 

Ketika Pengguna menekan tombol setting pada Group, 

pengguna akan diarahkan ke halaman Setting Group. Mockup dari 

halaman Setting Group dapat dilihat pada Gambar 3.48. Pada 

halaman ini pengguna dapat melakukan editgroup yang berfungsi 

untuk mengubah nama group maupun gambar dengan 

membawanya ke halaman edit group, category berfungsi untuk 

mengubah nama kategori yang telah dibuat atau menghapus 

Gambar 3.47. User Interface Chatroom 
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kategori yang sudah dibuat dan menambahkan kategori, member 

berfungsi untuk mengeluarkan member dan menaruk role ada 

member yang terdaftar, roles berfungsi untuk menambahkan jenis 

role atau menghapus role yanga ada, groupcode berfungsi untuk 

membuat undangan kepada pengguna lain dengan membuat kode 

dari Group tersebut. 

3.2.3.9.Edit Group 

Edit Group ini memiliki mockup seperti pada Gambar 3.49. 

Pada tampilan ini, pengguna dapat mengubah foto dan nama dari 

group. Di bagian kanan atas terdapat sebuah tombol done. Tombol 

ini berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diubah seperti 

Gambar 3.48. User Interface Setting Group 
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logo dan nama dari group ini. Selain itu, juga terdapat tombol back 

pada bagain atas kiri yang nanti kembali pada halaman Setting 

Group. 

3.2.3.10. Edit Category 

Edit Category memiliki mockup seperti pada Gambar 3.50. 

Pengguna dapat mengubah nama kategori yang sudah terbuat 

kemudian pengguna juga dapat menghapus kategori dan 

menghapus chatroom. Selain itu, terdapat tombol back pada bagian 

atas kiri untuk kembali ke halaman Setting Group. 

3.2.3.11.Edit Members 

Edit Member memiliki mockup seperti pada gambar 3.51. 

Pengguna dapat mengeluarkan anggota group yang ada dengan 

Gambar 3.49. User Interface Edit Group 



 

92 
 

menekan ikon tempat sampah pada bagian kanan dari nama 

member yang ingin dikeluarkan. Pada bagian atas kiri terdapat 

tombol back berfungsi untuk kembali ke Setting Group. Ketika 

pengguna menekan nama anggota group, pengguna akan diarahkan 

ke halaman Set Role untuk menentukan Role dari anggota group 

tersebut.  

Set Role memiliki mockup yang dapat dilihat pada Gambar 

3.52. Pengguna dapat mengaktifkan Role mana saja untuk anggota 

group yang dipilih. Pada bagian atas kiri terdapat tombol back 

untuk kembali ke halaman Edit Member. 

Gambar 3.50. User Interface Edit Category 
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Gambar 3.52. User Interface Edit Members 

Gambar 3.51. User Interface Set Member Roles 



 

94 
 

3.2.3.12.Roles 

Roles memiliki mockup seperti pada Gambar 3.53. 

Pengguna dapat menambahkan role dengan menekan tombol add 

yang ada di bagian atas kanan. Dibagian atas kiri terdapat tombol 

back untuk kembali ke halaman Setting Group. Halaman Roles ini 

juga terdapat tombol remove role di sebalah kanan dari nama 

dengan ikon tempat sampah. Saat role dipilih, akan diarahkan ke 

halaman Update Role. 

Update Role memiliki mockup seperti pada gambar 3.54. 

Pengguna dapat mengubah nama role yang terpilih. Pada bagian 

atas kanan terdapat tombol save untuk menyimpan informasi 

terbaru dari role yang sudah diubah. 

Gambar 3.53. User Interface Roles 



 

95 
 

3.2.3.13.GroupCode 

Halaman GroupCode memiliki mockup seperti Gambar 

3.55. Pengguna dapat menghasilkan kode dari group tersebut yang 

nantinya bisa digunakan oleh pengguna lain untuk ikut bergabung 

dalam group. Pada bagian kanan terdapat tombol done untuk 

menyimpan kode yang sudah dibuat. Dibagian atas kiri terdapat 

tombol back untuk kembali ke halaman Setting Group. 

Gambar 3.54. User Interface UpdateRoles 
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3.3. Nilai Enterpreneurship 

Pembuatan aplikasi ini tidak hanya membantu organisai dalam 

mempermudah melakukan komunikasi. Akan tetapi, juga memiliki nilai 

entrepreneurship antara lain sebagai berikut. 

3.3.1. Oppurtunity Identification 

Setelah melakukan survei kepada organisasi kemahasiswaan. Hasil 

dari survei tersebut menunjukan bahwa organisasi mengalami 

permasalahan manajemen sehingga susah dalam menjalankan kegiatan 

organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu terlihat sebuah kesempatan 

Gambar 3.55. User Interface Group Code 
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besar untuk membuat rancang dan bangun sistem aplikasi mobile yang 

dapat membantu Manajemen organisasi kemahasiswaan. 

3.3.2. Creative Innovation 

Aplikasi ini merupakan inovasi dan pengembangan dari aplikasi 

yang sudah pernah ada sebelumnya. Aplikasi ini memiliki fitur seperti To 

Do List yang tidak dimiliki oleh BBM, WhatsApp, dan Line. Selain itu, 

aplikasi ini juga memiliki keunggulan dimana memiliki kategori dan 

multiple chatroom pada suatu group. Kategori dan multiple chatroom ini 

berfungsi untuk menunjukan kegiatan apa saja yang sedang dijalankan 

sehingga tidak terjadi miskomunikasi antar anggota. 

3.3.3. Market Sensitivity 

Untuk mendapatkan keuntungan, dilakukan perhitungan secara 

rinci dari segi biaya yang dikeluarakan. Biaya Internet yang dikeluarkan 

Rp 1.200.000,00 selama tiga bulan, biaya listrik yang dikeluarkan Rp 

1.800.000,00 selama tiga bulan, biaya untuk lisensi Apple sebesar Rp 

1.400.000,00 pertahun, biaya untuk Playstore sebesar Rp 350.000,00 

sehingga total biaya untuk selama produksi sebesar Rp 4.750.000,00. 

Sedangkan monthly cost untuk server dikenakan biaya Rp 360.000,00. 

Total pengeluaran yang harus dikeluarkan satu tahun pertama adalah Rp 

9.070.000,00. Sehingga untuk mulai mendapatkan profit, Aplikasi 

Premium dijual dengan harga Rp 50.000,00 per bulan atau Rp 400.000,00 

per tahun. Dengan perincian ini, Aplikasi Premium harus berhasil menarik 



 

98 
 

setidaknya 16 User setiap bulannya, atau 23 User yang membeli aplikasi 

premium per tahun. 

Penjelasan singkat bisnis model dapat dilihat pada Gambar 3.56 

yang menggunakan BMC (Business Model Canvas). 
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