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BAB III  

ANALISIS SISTEM DAN DESAIN 

Bab ini membahas analisis awal untuk membantu merancang aplikasi yang 

akan dibuat. Perancangan dilakukan mulai dari analisis permasalahan dan mencari 

solusi, kemudian mendesain sistem secara teknis dan analisis dari segi bisnis. 

3.1. ANALISIS SISTEM 

Pada sub bab ini akan  terdapat penjelasan mengenai analisis 

terhadap kebutuhan sistem yang akan dibuat. Analisis ini berguna untuk 

menghasilkan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh pengguna dan akan 

dirancang desainnya pada sub bab desain sistem.  

3.1.1. Metode Survei 

Metode survei yang digunakan adalah kuantitatif dengan alat bantu 

kuesioner. Jumlah responden untuk masing-masing kuesioner adalah 30 

responden sesuai dengan kriteria. Tujuan dari kuesioner 1 adalah untuk 

mengetahui permasalahan saat akan mencari/mempekerjakan talent pada 

acara mereka, sedangkan tujuan dari kuesioner 2 adalah untuk mengetahui 

permasalahan talent untuk mendapatkan pekerjaan pada acara-acara. 

Kuesioner menggunakan skala Likert dimana responden diminta untuk 

memilih jawaban antara 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat 

setuju) dan 1 buah pertanyaan terbuka untuk mendapatkan permasalahan 

lain yang dirasakan oleh responden. 
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Survei dilakukan kepada 2 pengguna, yaitu talent dan masyarakat 

yang akan menyelenggarakan suatu acara. Untuk responden pengguna 1 

(talent) diambil secara random dengan kriteria sebagai berikut : 

• Merupakan mahasiswa Surabaya 

• Adalah talent atau memiliki keahlian dalam bidang : menyanyi, 

band, bermain alat musik, MC, DJ, menari, sulap/badut, dan 

foto/videografi. 

Sedangkan untuk responden pengguna 2 (penyelenggara acara) 

diambil secara random dengan kriteria sebagai berikut : 

• Merupakan warga Surabaya 

• Pernah, sedang, atau akan membutuhkan talent untuk 

menyelenggarakan acara. 

 3.1.2. Hasil Survei 

Daftar pertanyaan beserta hasil survei dapat dilihat pada Tabel 3.1 

dan Tabel 3.2. Nilai yang didapatkan oleh masing-masing pertanyaan 

didapatkan dengan cara (Jumlah Frekuensi x Nilai Frekuensi) / Total 

Nilai x 100%. Total nilai kuesioner adalah 150 yang didapat dari Jumlah 

Responden x 5. 

Tabel 3. 1 Pertanyaan dan Hasil Survei 1 

No Pertanyaan Frekuensi Nilai 

1 2 3 4 5 
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1. Saya jarang mendapatkan tawaran 

tampil sebagai pengisi acara karena 

tidak banyak orang tahu skill/keahlian 

yang saya miliki 

- - 7 10 13 84% 

2.  Saya hanya mempromosikan diri 

melalui mulut ke mulut 

- 2 12 7 9 75,3% 

3.  Saya kurang percaya diri untuk 

mengajukan penawaran sebagai pengisi 

acara karena kurang jam terbang 

2 1 7 9 11 77,3% 

4. Saya ingin menambah jam terbang saya 

dengan tampil pada acara-acara dalam 

skala kecil 

- 2 2 12 14 85,3% 

5.  Pengajuan saya kadang ditolak karena 

kurang sesuai dengan tipe acara 

1 7 17 3 2 58,6% 

6.  Pada ruang lingkup tertentu (contoh : 

universitas, sekolah), saya tidak 

memiliki kesempatan untuk 

menunjukkan skill yang saya miliki 

karena kalah dengan yang sudah 

dikenal atau memiliki jam terbang lebih 

tinggi 

2 4 7 8 9 70,6% 
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7.  Saya tidak tahu kemana harus mencari 

event-event yang akan diselenggarakan 

- 1 8 10 11 81,3% 

8.  Saya tidak tahu event mana yang 

membutuhkan jasa talent 

1 - 6 12 11 81,3% 

 

Tabel 3. 2 Pertanyaan dan Hasil Survei 2 

No Pertanyaan Frekuensi Nilai 

1 2 3 4 5 

1. Saya kesulitan untuk mencari talent 

yang sesuai dengan budget 

- - 7 12 11 82,6% 

2.  Saya kesulitan untuk mencari talent 

dengan skill/kualitas yang sesuai 

dengan kriteria acara (contoh : MC 

khusus wedding, Penari Tradisional, 

Cinematic Videografer, Band bergenre 

jazz, dll.) 

- 1 4 12 13 84,6% 

3.  Saya ingin tahu terlebih dahulu 

bagaimana skill/kualitas talent  sebelum 

menggunakan jasanya 

- - 5 7 18 88,6% 
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4. Saya kesulitan untuk menemukan talent 

dengan jadwal yang sesuai 

- 1 13 10 6 74% 

5.  Saya kesulitan untuk mencari talent 

pengganti jika talent tersebut 

berhalangan untuk mengisi acara 

- 1 3 8 18 88,6% 

 

3.1.3. Solusi yang Diberikan 

Berdasarkan hasil survei, diambil beberapa permasalahan yang 

memiliki nilai diatas 80%. Berikut adalah masalah dan solusi yang 

diberikan. 

Tabel 3. 3 Solusi berdasarkan survei 

No. Masalah Solusi Referensi 

1. Kurang jam 

terbang 
 

Memberikan lebih banyak opsi 

event yang tersedia mulai dari 

skala kecil seperti ulang tahun 

anak, workshop/bazaar 

sekolahan, dll. Agar talent yang 

masih baru juga memiliki 

kesempatan untuk menambah 

pengalaman 

Tabel 3.1 nomor 4 

2. Tidak tahu event 

mana yang 

Menampilkan hanya daftar event 

yang sedang melakukan 

Tabel 3.1 nomor 7&8 
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sedang 

melakukan 

perekrutan 

perekrutan dan memberikan fitur 

change event status untuk 

penyelenggara acara. 

3. Tidak 

mengetahui skill 

atau kemampuan 

talent  

Mengkoneksikan aplikasi dengan 

aplikasi luar yang dapat 

menunjang talent untuk 

menunjukkan portofolionya 

(seperti Instagram atau youtube) 

Tabel 3.1 nomor 1 

dan Tabel 3.2 nomor 

2&3 

4. Kesulitan 

mencari talent 

yang sesuai 

budget 

Memberikan fitur fee yang akan 

ditampilkan pada profil talent 

sehingga penyelenggara acara 

dapat mengetahui berapa fee 

yang dikehendaki 

Tabel 3.2 nomor 1 

5. Kesulitan untuk 

mencari talent 

pengganti jika 

talent tersebut 

berhalangan 

untuk mengisi 

acara 

Penyelenggara acara dapat 

memiliki lebih dari satu talent 

pada satu event dan terdapat fitur 

untuk mengajukan kembali 

penawaran yang telah dibatalkan 

atau ditolak. 

Tabel 3.2 nomor 5 
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3.2. DESAIN SISTEM 

 Berikut adalah desain sistem yang akan dirancang berdasarkan hasil survei 

yang telah dilakukan. Terdapat 5 desain sistem yang dibuat yaitu Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Desain Tampilan Antarmuka, Desain Basis Data, dan 

Class Diagram. Berikut adalah penjelasan masing-masing desain sistem. 

3.2.1. Desain Arsitektur Sistem 

Desain arsitektur sistem aplikasi yang akan dibuat dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. Pengguna dari aplikasi Digambarkan 

dengan logo smartphone pada sebelah kiri. Karena semua proses 

dilakukan secara online, maka alur kerja aplikasi ini dimulai dari 

pengguna (aplikasi) lalu mengakses server pada cloud kemudian 

pengolahan data dilakukan pada database. Lalu data tersebut 

kembali ditampilkan pada aplikasi. 

 

 
Gambar 3. 1 Desain Arsitektur Sistem 

 

3.2.2. Desain Tampilan Antarmuka 

Pada sub bab ini akan dijelaskan bagaimana interaksi pada 

user interface. Desain user interface yang dibuat adalah prototype 

low fidelty. Berikut desain yang sudah dibuat. 

1. Halaman Login 

 Halaman login adalah halaman yang pertama kali muncul 

ketika pengguna baru pertama kali meluncurkan aplikasi. Pada 
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halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan email dan 

password. Untuk pengguna baru dapat membuat akun terlebih 

dahulu pada tombol register. Mockup halaman ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.2.  

 

Gambar 3. 2 Mockup Halaman Login 

 

2. Halaman Register 

 Pada halaman Register, pengguna diminta untuk mengisi 

nama, email, nomor whatsapp dan password. Pengecekan akan 

dilakukan berdasarkan email. Mockup halaman ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3. 3 Mockup Halaman Register 

 

3. Halaman Find 

 Pada halaman Find,  pengguna akan langsung melihat daftar 

event dan talent. Terdapat 2 tab di bagian atas sebagai navigasi 

daftar apa yang sedang dilihat (event atau talent). Di bagian atas 

daftar terdapat tombol filter untuk melihat daftar berdasarkan 

preferensi pengguna. Pengguna dapat memilih salah satu event atau 

talent untuk melihat detail. Navigasi utama sebagai penunjuk 

halaman terdapat pada bagian bawah. Menu-menu yang terdapat 

pada navigasi adalah : 

• Find  : Untuk melihat daftar event dan talent 
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• Offer  : Untuk melihat daftar penawaran yang 

diterima oleh pengguna 

• Submission : Untuk melihat daftar pengajuan yang 

sedang diajukan kepada penyelenggara acara atau talent 

• Profile  : Untuk melihat halaman profil 

Halaman yang sedang aktif akan ditunjukkan dengan warna 

yang berbeda (biru) sehingga terlihat menonjol dan mudah dipahami. 

Mockup halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Mockup Halaman Find 

 

4. Halaman Offer 

 Halaman Offer memiliki 2 tab di bagian atas sebagai 

navigasi daftar apa yang sedang dilihat. Pada tab Offer from Event, 

pengguna sedang memerankan role sebagai talent dan dapat melihat 
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tawaran kerja dari event. Sedangkan pada tab Offer from Talent, 

pengguna sedang memerankan role sebagai penyelenggara acara 

dan dapat melihat siapa saja yang mendaftar sebagai pengisi acara 

(talent). Pengguna dapat memilih salah satu event atau talent untuk 

melihat detail. Mockup halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Mockup Halaman Offer 

 

5. Halaman Submission 

Halaman Submission memiliki 2 tab di bagian atas sebagai 

navigasi daftar apa yang sedang dilihat. Pada tab Submission to 

Event, pengguna sedang memerankan role sebagai talent dan dapat 

melihat daftar pengajuan yang telah diajukan pada penyelenggara 

acara. Sedangkan pada tab Submission to Talent, pengguna sedang 

memerankan role sebagai penyelenggara acara dan dapat melihat 
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daftar talent yang sedang diberikan penawaran. Pengguna dapat 

memilih salah satu event atau talent untuk melihat detail. Mockup 

halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3. 6 Mockup Halaman Submission 

 
6. Halaman Profile 

 Pada halaman Profile, akan ditampilkan nama dan email dari 

pengguna. Pada bagian atas terdapat ikon pengaturan yang akan 

mengarah pada halaman Edit Profile. Selain itu terdapat beberapa 

menu yang dapat diakses melalui halaman Profile, yaitu My Talent 

Profile, My Event, My Job, dan Logout. Mockup halaman ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7 Mockup Halaman Profile 

 

7. Halaman Edit Profile 

 Halaman ini berfungsi untuk mengubah data akun pengguna 

seperti foto profil, nama, nomor whatsapp, dan password. Kolom 

email pada halaman ini tidak bisa diubah. Mockup halaman Edit 

Profile dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3. 8 Mockup Halaman Edit Profile 

 

8. Halaman Talent Registration dan Edit Talent Profile 

 Halaman pendaftaran talent ini dapat diakses ketika 

pengguna menekan tombol Register pada halaman My Talent 

Profile. Desain halaman ini sama dengan fitur Edit Talent Profile.  

Mockup halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9 Mockup Halaman Talent Registration dan Edit Talent 

 

9. Halaman My Talent Profile dan Talent Detail 

 Halaman My Talent Profile dapat diakses melalui halaman 

Profile dan menekan tombol My Talent Profile. Halaman ini 

menampilkan detail dari profil talent dan akan digunakan pada 

halaman talent detail di fitur-fitur lainnya. Tombol action dibagian 

bawah merupakan tombol yang memiliki fungsi berbeda pada fitur 

lainnya. Pada halaman ini, tombol tersebut berfungsi untuk 

melakukan fitur edit talent profile. Sedangkan pada fitur offer, 

tombol tersebut berfungsi untuk memberi respon atas penawaran. 

Pada fitur submission tombol tersebut berfungsi untuk melakukan 
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pembatalan pengajuan. Mockup halaman ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 Mockup Halaman My Talent Profile 

 
10. Halaman My Event 

Halaman My Event menampilkan daftar event yang 

pernah dibuat oleh pengguna. Untuk mengatur atau mengubah 

informasi event, pengguna dapat memilih salah satu event 

kemudian halaman akan berpindah pada Event Detail. Pada 

halaman ini pengguna juga dapat menambahkan event baru 
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dengan menekan tombol tambah dibagian bawah. Mockup 

halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11 Mockup Halaman My Event 

 
11. Halaman Create Event dan Edit Event 

Halaman Create Event akan muncul jika pengguna 

menekan tombol tambah pada halaman My Event. Disini 

pengguna diminta untuk mengisi form detail tentang acara. 

Desain halaman ini sama dengan fitur Edit Event. Mockup dapat 

dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3. 12 Mockup Halaman Create Event dan Edit Event 

 
12. Halaman Event Detail 

Halaman Event Detail akan muncul ketika pengguna 

menekan event tersebut pada halaman Event List, Offer, 

Submission, dan My Event namun akan terdapat beberapa 

fungsi/tombol tambahan sesuai dengan kebutuhan atau fungsi. 

Contohnya pada Event List, jika talent melihat detail event 

tersebut akan terdapat tombol untuk mengajukan penawaran 

sebagai pengisi acara. Dan pada halaman My Event, pengguna 

dapat melakukan Edit pada detail event. Mockup halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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Gambar 3. 13 Mockup Halaman Event Detail 

 
13. Halaman Give Rating 

Halaman Give Rating ditampilkan melalui halaman 

event detail pada fitur my event jika event sudah terselesaikan. 

Informasi yang ditampilkan hanya nama talent dan tombol 

bintang. Untuk memberikan rating kepada talent, penyelenggara 

acara hanya perlu menekan salah satu bintang dari satu hingga 

lima. Mockup halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.14. 
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Gambar 3. 14 Mockup Halaman Give Rating 

 
14. Halaman My Job 

Untuk memudahkan talent melihat daftar pekerjaan yang 

sudah dan akan dikerjakan, maka halaman ini menampilkan 

daftar event dengan status dan rating yang didapatnya. Jika event 

belum selesai maka rating yang ditampilkan adalah nol. Mockup 

halaman ini dapat dilihat pada gambar 3.15. 
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Gambar 3. 15 Mockup Halaman My Job 

  

3.2.3. Use Case Diagram 

Aplikasi ini memiliki 2 tipe pengguna yaitu talent dan 

penyelenggara acara. Use case diagram dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

Berikut adalah penjelasan masing-masing fitur yang dapat diakses oleh 

kedua user. 

1. Event List 

 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar event yang 

sedang membuka lowongan untuk talent. 

2. Talent List 
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 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar talent yang 

sudah terdaftar pada aplikasi. 

3. Send Offer 

 Fitur send offer berfungsi untuk mengajukan penawaran. 

Penyelenggara acara dapat mengajukan penawaran kepada talent 

dan sebaliknya talent dapat mengajukan penawaran untuk bekerja 

pada event tersebut atau sebagai pengisi acara. 

4. Submission List 

 Fitur ini berfungsi untuk melihat daftar pengajuan yang telah 

dilakukan oleh penyelenggara acara atau talent. Pengguna juga 

dapat melakukan pembatalan pengajuan melalui fitur ini. 

5. Offer List 

 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar penawaran 

yang diterima oleh pengguna. Pada halaman ini pengguna dapat 

melihat penawaran baik dari sisi sebagai talent maupun 

penyelenggara acara. 

6. Response 

Fitur ini digunakan untuk memberikan respon atas 

penawaran yang diterima oleh penyelenggara acara dan talent.  

7. Profile 

 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan akun pengguna. 

Selain itu beberapa menu dapat diakses melalui halaman ini, seperti 

My Talent Profile, My Event, My Job, dan pilihan untuk Sign Out. 

8. Edit Profile 
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Halaman ini berfungsi untuk mengedit profil pengguna 

secara umum seperti mengganti nama, nomor whatsapp, foto profil, 

dan mengganti password. 

9. My Talent Profile 

 Fitur ini berfungsi untuk menampilkan profil dari talent dari 

sisi talent tersebut. Jika pengguna belum terdaftar sebagai talent, 

maka ditampilkan halaman untuk mendaftar sebagai talent. Jika 

sudah terdaftar, maka informasi talent ditampilkan. 

10. Edit Talent Profile 

Fitur ini digunakan untuk mengubah data dari talent. 

11. Talent Registration 

 Fitur ini berfungsi untuk mendaftarkan pengguna sebagai 

talent. Dengan terdaftar menjadi talent, maka pengguna akan 

muncul pada halaman Talent List dan dapat direkrut oleh 

penyelenggara acara atau mengajukan penawaran. 

12. My Event 

 Fitur ini berfungsi untuk mengatur event yang sudah dibuat 

oleh pengguna. 

13. Create Event 

 Fitur ini berfungsi untuk membuat event baru. Pengguna 

akan diminta untuk mengisi detail dari event. Setelah berhasil 

membuat maka event tersebut akan muncul pada halaman Find 

Event dan dapat mulai menerima penawaran atau mengajukan 

penawaran kepada talent. 
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14. Edit Event 

Fitur ini berfungsi untuk mengubah data dari event yang 

sudah dibuat. 

15. Give Rating 

Fitur ini digunakan oleh penyelenggara acara untuk 

memberikan rating kepada talent setelah event selesai. 

16. My Job 

Fitur ini berfungsi untuk menampilkan daftar event yang 

sedang, akan, dan sudah dikerjakan oleh talent. 

17. Change Status 

Fitur ini digunakan untuk mengubah status event oleh 

penyelenggara acara. Status dapat diganti menjadi recruiting atau 

stopped. 

18. Talent Detail 

 Fitur ini berfungsi untuk melihat informasi detail mengenai 

talent dari sisi penyelenggara acara. Untuk melihat fitur ini 

pengguna harus memilih talent terlebih dahulu dari daftar talent di 

fitur talent list, offer list, dan submission list. 

19. Event Detail 

 Fitur ini berfungsi untuk melihat informasi detail mengenai 

event. Untuk melihat fitur ini pengguna harus memilih event terlebih 

dahulu dari daftar event di fitur event list, offer list, submission list, 

dan my event. 
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Gambar 3. 16 Use Case Diagram 

 

3.2.4. Desain Basis Data 

Database yang digunakan pada aplikasi ini adalah database 

mySQL.  Terdapat 3 entity yaitu User, Event, dan Talent serta 4 

buah relasi. Perancangan ini dilakukan dengan mendesain ERD 
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(Entity Relationship Diagram) kemudian menghasilkan tabel yang 

sudah dinormalisasi. Gambar ERD dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3. 17 Desain ERD 

 

Berdasarkan diagram tersebut, dihasilkan tabel-tabel sebagai 

berikut. 

1. Tabel User 

Tabel User digunakan untuk menyimpan data pengguna. 

Variabel atau atribut yang disimpan adalah id, email, password, 

nama, foto_profil, istalent, dan phone_number. Istalent 
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merupakan atribut untuk menandakan apakah pengguna tersebut 

adalah talent atau bukan. Tipe data atribut dapat dilihat pada 

Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Tabel User 

Atribut Tipe Data 

Id (PK) Int 

email Varchar 

password Varchar 

nama Varchar 

istalent Varchar 

Phone_number Varchar 

 

2. Tabel Event 

Tabel Event digunakan untuk menyimpan data event 

yang telah dibuat. Variabel atau atribut yang disimpan adalah id, 

nama_event, deskripsi, kota, venue, tanggal_event, foto, status, 

lowongan, user_id, min_fee, dan max_fee. Atribut status akan 

memiliki nilai dari 3 jenis status yaitu recruiting, stopped, done. 

Atribut min_fee dan max_fee adalah jarak harga yang akan 

dibayarkan kepada talent yang bekerja pada event tersebut. Tipe 

data tiap atribut dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3. 5 Tabel Event 

Atribut Tipe Data 

Id (PK) Int 

Nama_event Varchar 

deskripsi Text 

kota Varchar 

venue Varchar 

Tanggal_event Varchar 

Foto Varchar 

status Varchar 

lowongan Varchar 

User_id (FK) -> User.id Int 

Min_fee Int 

Max_fee Int 

 

3. Tabel Talent 

Tabel Talent digunakan untuk menyimpan data talent. 

Variabel atau atribut yang disimpan adalah id, skill, bio, kota, 

min_fee, max_fee, experience, rating, numberofjobs, Instagram, 

dan youtube. Atribut rating akan menyimpan total nilai yang 

didapat dari penyelenggara acara. Atribut numberofjobs adalah 

total pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan oleh talent. Atribut 

Instagram dan youtube adalah opsi jika talent memiliki kedua 

akun tersebut. Tipe data tiap atribut dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
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Tabel 3. 6 Tabel Talent 

Atribut Tipe Data 

Id (FK) -> User.id Int 

skill Varchar 

bio Text 

kota Varchar 

Min_fee Int 

Max_fee Int 

experience Text 

rating Int 

numberofjobs Int 

instagram Varchar 

youtube Varchar 

 

4. Tabel Offer 

Tabel Offer digunakan untuk menyimpan penawaran 

yang terjadi. Variabel atau atribut yang disimpan adalah id, 

talent_id, event_id, status, dan “dari”. Atribut status dapat 

berisikan waiting, accepted, rejected, dan canceled. Atribut 

“dari” digunakan untuk menandai dari siapa dan kepada siapa 

penawaran tersebut dilakukan. Tipe data tiap atribut dapat dilihat 

pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3. 7 Tabel Offer 

Atribut Tipe Data 

Id (PK) Int 

Event_id (FK) -> Event.id Int 

Talent_id (FK) -> Talent.id Int 

status Varchar 

dari Varchar 

 

5. Tabel Jobs 

Tabel Jobs digunakan untuk menyimpan data pekerjaan 

yang akan dan sudah terjadi. Variabel atau atribut yang disimpan 

adalah id, event_id, talent_id, dan rating. Atribut rating akan 

terisi oleh penyelenggara acara saat event sudah selesai. Tipe 

data tiap atribut dapat dilihat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3. 8 Tabel Jobs 

Atribut Tipe Data 

Id (PK) Int 

Event_id (FK) -> Event.id Int 

Talent_id (FK) -> Talent.id Int 

rating Int 

 



40 
 

 3.2.5. Activity Diagram 

 Pada sub bab ini akan ditunjukkan bagaimana alur proses pada setiap 

fitur berdasarkan use case diagram pada bab 3.2.2. Berikut adalah activity 

diagram untuk masing-masing fitur. 

1. Event List 

Untuk melihat daftar event, pengguna memilih menu event list 

terlebih dahulu. Kemudian database akan mengambil daftar event 

kemudian ditampilkan pada aplikasi. Alur proses fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 

 

Gambar 3. 18 Activity Diagram Event List 

 
2. Talent List 

Untuk melihat daftar talent, pengguna memilih menu talent 

list terlebih dahulu. Kemudian database akan mengambil daftar 

talent kemudian ditampilkan pada aplikasi. Alur proses fitur ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3. 19 Activity Diagram Talent List 

 
3. Send Offer 

Proses pengajuan penawaran terbagi menjadi dua proses, 

yaitu dari sisi talent mengajukan penawaran kepada penyelenggara 

acara dan sebaliknya. Berikut penjelasan masing-masing proses. 

a. Mengajukan penawaran kepada penyelenggara acara dapat 

dilakukan dengan memilih event pada event list. Kemudian 

aplikasi akan menampilkan detail event tersebut. Talent 

dapat menekan tombol “ajukan penawaran” untuk 

mengirimkan penawaran. Setelah itu akan dilakukan 

pengecekan apakah pengguna tersebut sudah terdaftar 

sebagai talent atau belum. Jika pengguna adalah talent maka 

penawaran akan diteruskan hingga tersimpan pada database. 

Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 3.20. 

b. Mengajukan penawaran kepada talent dapat dilkakukan 

dengan memilih talent pada talent list. Kemudian aplikasi 
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akan menampilkan detail talent tersebut. Penyelenggara 

acara dapat menekan tombol “ajukan penawaran”. 

Kemudian sistem akan mengambil id pengguna untuk 

diteruskan ke database. Database akan mengambil daftar 

event yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Jika pengguna 

memiliki event, maka pengguna diminta untuk memilih 

salah satu event untuk ditawarkan kepada talent yang sudah 

dipilih. Kemudian penawaran baru akan disimpan pada 

database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 

3.21. 

 

Gambar 3. 20 Activity Diagram Send Offer to Event 
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Gambar 3. 21 Activity Diagram Send Offer to Talent 

 
4. Submission List dan Cancel Submission 

Untuk melihat daftar pengajuan yang telah dilakukan oleh 

pengguna, pertama-tama pengguna harus memilih menu submission 

list. Kemudian database akan mengambil daftar pengajuan dan 

ditampilkan oleh sistem. Pengguna dapat memilih salah satu 

pengajuan untuk melihat lebih detail. Pada halaman detail, 

pengguna dapat membatalkan pengajuan tersebut dengan menekan 

tombol cancel submission. Setelah dilakukan pembatalan, data akan 

tersimpan pada database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.22. 
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Gambar 3. 22Activity Diagram Submission List dan Cancel Submission 

 
5. Offer List dan Response 

Untuk melihat daftar penawaran yang diterima oleh 

pengguna, pengguna dapat memilih menu offer list. Kemudian 

database akan megambil data penawaran dan ditampilkan oleh 

sistem. Pengguna dapat memilih salah satu penawaran untuk melihat 

detailnya. Terdapat tombol response untuk memberi respon atas 

penawaran tersebut. Respon dari pengguna akan dikirim dan 

disimpan pada database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.23. 
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Gambar 3. 23 Activity Diagram Offer List dan Response 

 
6. Profile 

Untuk melihat profil pengguna, pengguna dapat memilih 

menu profile. Kemudian database akan mengambil data pengguna 

dan ditampilkan oleh sistem. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.24. 

 

Gambar 3. 24 Activity Diagram Profile 
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7. Edit Profile 

Setelah pengguna menekan tombol edit profile, sistem akan 

menampilkan form yang sudah terisi data pengguna tersebut. 

Kemudian pengguna dapat mengubah data dan data baru akan 

tersimpan pada database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.25. 

 

Gambar 3. 25 Activity Diagram Edit Profile 

8. My Talent Profile 

Untuk melihat detail profil talent, pengguna dapat memilih 

menu my talent profile. Kemudian database akan mengambil data 

talent berdasarkan id pengguna yang sedang login. Jika pengguna 

tersebut belum terdaftar sebagai talent, maka akan muncul tombol 

untuk mendaftar sebagai talent. Jika pengguna adalah talent, detail 

talent akan ditampilkan. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.26. 
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Gambar 3. 26 Activity Diagram My Talent Profile 

 
9. Edit Talent Profile 

Fitur ini dapat dilakukan setelah pengguna masuk pada 

halaman my talent profile dan menekan tombol edit. Data talent 

akan ditampilkan dalam form. Talent dapat mengubah data dan 

menyimpan perubahan pada database. Alur proses fitur ini dapat 

dilihat pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3. 27 Activity Diagram Edit Talent Profile 
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10. Talent Registration 

Tombol untuk mendaftar sebagai talent dapat dilihat pada 

halaman my talent profile jika pengguna belum terdaftar sebagai 

talent. Saat talent akan mendaftar, talent diminta untuk mengisi 

form detail talent. Setelah itu data akan tersimpan pada database. 

Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 3.28. 

 

Gambar 3. 28 Activity Diagram Talent Registration 

 
11. My Event 

Untuk melihat daftar event yang dimiliki oleh pengguna, 

pengguna dapat memilih menu my event. Kemudian database akan 

mengambil daftar event berdasarkan pengguna dan 

menampilkannya. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 

3.29. 
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Gambar 3. 29 Activity Diagram My Event 

12. Create Event 

Tombol untuk membuat event baru dapat dilihat pada halaman 

my event. Setelah pengguna menekan tombol create event, pengguna 

diminta untuk mengisi form detail dari event. Setelah itu data event akan 

disimpan pada database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 

3.30. 

 

Gambar 3. 30 Activity Diagram Create Event 
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13. Edit Event 

Untuk mengubah data event, pengguna harus masuk pada detail 

event di halaman my event terlebih dahulu. Pengguna dapat memilih 

tombol edit event untuk mengubah data event. Setelah melakukan 

perubahan, data akan disimpan pada database. Alur proses fitur ini 

dapat dilihat pada gambar 3.31. 

 

Gambar 3. 31 Activity Diagram Edit Event 

 
14. Give Rating 

Untuk memberikan rating kepada talent, penyelenggara acara 

harus masuk pada detail event yang sudah terselesaikan lalu menekan 

tombol give rating. Kemudian database akan mengambil daftar talent 

yang bekerja pada event tersebut dan menampilkannya. Setelah 

penyelenggara acara memberi atau mengubah rating, data baru akan 

disimpan pada database. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 

3.32. 
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Gambar 3. 32 Activity Diagram Give Rating 
 

15. My Job 

Untuk melihat daftar pekerjaan yang dimiliki oleh talent, talent 

dapat memilih menu my job. Setelah itu database akan mengambil 

daftar event. Talent dapat memilih salah satu pekerjaan untuk melihat 

detail. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada gambar 3.33. 

 

Gambar 3. 33 Activity Diagram My Job 
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16. Change Status 

Status event yang ditampilkan pada detail event dapat dipilih 

untuk diubah statusnya. Setelah penyelenggara acara mengubah status, 

maka data yang baru akan disimpan pada database. Alur proses fitur ini 

dapat dilihat pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3. 34 Activity Diagram Change Status 

 
17. Talent Detail 

Untuk melihat detail talent, pengguna hanya perlu memilih salah 

satu talent pada daftar talent. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.35. 

 

Gambar 3. 35 Activity Diagram Talent Detail 

 
18. Event Detail 
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Untuk melihat detail event, pengguna hanya perlu memilih salah 

satu event pada daftar event. Alur proses fitur ini dapat dilihat pada 

gambar 3.36. 

 

Gambar 3. 36 Activity Diagram Event Detail 

 

3.2.6. Class Diagram 

Class-class yang akan digunakan saat merancang aplikasi 

dapat dilihat pada Lampiran Class Diagram. Pengkategorian class 

terbagi menjadi 5, yaitu Activity, Adapter, Fragment, Model, dan 

Global. Berikut adalah penjelasan kegunaan masing-masing 

kategori class. 

1. Activity, merupakan class-class yang akan melakukan tugas-

tugas atau aktivitas utama pada aplikasi ini seperti membuat, 

mengedit, dan menampilkan detail. 

2. Fragment, merupakan halaman yang akan ditampilkan pada 

halaman utama aplikasi ini. Terdapat empat tampilan utama 

yaitu Find, Offer, Submission, dan Profile. Di dalam fragment 

Find, Offer, dan Submission terdapat dua fragment yang akan 

diatur menggunakan Pager Adapter untuk memisahkan 
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tampilan untuk talent dan event. Fragment digunakan hanya 

untuk menampilkan daftar. 

3. Adapter, merupakan class dimana terjadi proses pengambilan 

dan menampilkan data ke recycvler view. 

4. Model, merupakan class untuk object. 

5. Global, merupakan class yang bersifat global untuk dapat 

digunakan pada setiap class. Yang pertama adalah GlobalUser 

untuk menyimpan data pengguna yang sedang login. Kedua 

adalah SharedPreference untuk menyimpan data apakah 

pengguna sudah melakukan login atau belum. 

 

3.3 NILAI ENTREPRENEURSHIP 

 Aplikasi ini memiliki nilai-nilai entrepreneurship agar aplikasi dapat 

berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat. 

3.3.1 Business Model Canvas (BMC) 

Untuk menjelaskan model bisnis yang digunakan aplikasi Vender, 

maka digunakan Business Model Canvas yang terdiri dari : Key Partners, 

Key Activites, Value Propositions, Customer Relationship, Customer 

Segments, Key Resources, Channels, Cost Structure, dan Revenue Streams. 

Tabel BMC dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3. 9 Business Model Canvas 

Key Partners 
 
Reduction 
of Risk and 
Uncertainty, 
Strategic 
Alliance 
between 
non-
competitors 
 
Bekerja 
sama dengan 
Event 
Organizer 
untuk 
menggunaka
n aplikasi 
Vender 
untuk 
mencari 
talent. 

Key Activities 
 
Production, 
Platform 
Network 
 
Merancang 
aplikasi yang 
dapat 
digunakan 
sebagai 
platform 
bertemunya 
kedua tipe 
pengguna. 

Value 
Propositions 
 
Newness, 
Performance, 
Accessibility 
 
Aplikasi 
Vender 
merupakan 
inovasi yang 
dapat 
membantu 
menyelesaikan 
permasalahan 
yang dialami 
oleh 
penyelenggara 
acara dan 
talent atau 
non-full-time 
performer. 

Customer 
Relationship 
 
Automated 
Service 
Pengguna 
hanya perlu 
memerlukan 
internet untuk 
menggunakan 
layanan dari 
aplikasi 
Vender. 
 
Long-term 
Pengguna 
dapat 
menggunakan 
aplikasi ini 
sebagai sarana 
utama 
mendapatkan 
pekerjaan atau 
mencari talent. 

Customer 
Segments 
 
Segmented 
 
Target market 
aplikasi ini 
adalah para 
talent dalam 
bidang event 
dan 
penyelenggara 
acara. 

KEY 
RESOURCES 
 
Intellectual 
Database 
pengguna 
 
Human 
Programmer 
 
Financial 
Untuk 
mempromosika
n aplikasi 

CHANNELS 
 
Awareness 
Media social, 
offline 
 
Evaluation 
Rating dan 
review dari 
playstore 
 
After sales 
Perbaikan dan 
update aplikasi 
melalui 
feedback 
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COST STRUCTURE 
 
Fixed Cost 
Hosting, Gaji programmer 
 

REVENUE STREAMS 
 
Subscription fees 
Freemium 
 
Usage fee 
Fee setiap transaksi 

 

3.3.1.1 Value Propositions 

Aplikasi Vender memiliki tiga poin value propositions, yaitu 

Newness, Performance, dan Accessibility. Karena aplikasi ini 

merupakan inovasi dimana dapat membantu dan memudahkan 

penggunanya untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Talent 

dapat lebih mudah mencari event yang sedang membuka lowongan 

dan mendapatkan pekerjaan. Penyelenggara acara juga lebih mudah 

untuk mencari talent sesuai dengan kebutuhan. 

3.3.1.2 Customer Segments  

Target market dari aplikasi Vender adalah tersegmentasi 

pada seputar event, yaitu para penyelenggara acara dan masyarakat 

yang memiliki keahlian atau talent pada bidang-bidang yang 

dibutuhkan pada suatu event. 

3.3.1.3 Customer Relationship 

Hubungan interaksi dengan pengguna aplikasi Vender 

adalah jangka panjang karena aplikasi ini dapat digunakan sebagai 

sarana utama terutama oleh talent untuk mendapatkan pekerjaan dan 

menambah jam terbang. Oleh karena itu aplikasi ini akan memiliki 

pengguna yang bertahan. Selain itu hubungan antara produk ini 
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dengan pengguna bersifat automated service karena pengguna 

mendapatkan dan menggunakan produk secara mandiri dari internet. 

3.3.1.4 Channels 

Tahap awareness akan dilakukan melalui media social dan 

memperkenalkan aplikasi dari mulut ke mulut. Untuk mendapatkan 

evaluasi mengenai produk ini akan diperoleh melalui hasil rating 

dan review dari playstore. Kemudian akan dilakukan perbaikan agar 

lebih baik berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 

3.3.1.5 Key Activites 

Aktivitas utama yang harus dilakukan adalah merancang 

aplikasi dan mengumpulkan pengguna dari talent dan penyelenggara 

acara sehingga aplikasi Vender dapat menjadi platform yang 

nyaman bagi kedua tipe pengguna bertemu. 

3.3.1.6 Key Resources 

Karena aplikasi Vender merupakan platfrom dimana 

memiliki banyak pengguna, maka key resources utamanya adalah 

database pengguna. Selain itu programmer untuk maintenance 

aplikasi dan finance dibutuhkan agar aplikasi ini dapat dikenali dan 

digunakan banyak orang. 

3.3.1.7 Key Partners 

Aplikasi ini dapat bekerjasama dengan para Event Organizer 

untuk menggunakan aplikasi Vender sebagai media mencari talent 
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sehingga dapat menarik perhatian talent untuk menggunakan 

aplikasi ini juga. 

3.3.1.8 Cost Structure 

Pengeluaran tetap produk ini adalah hosting bulanan dan gaji 

seorang programmer. 

3.3.1.9 Revenue Streams 

Sumber pendapatan produk ini didapatkan dari sistem 

freemium yang dapat digunakan oleh talent agar profilnya lebih ter-

highlight. Selain itu terdapat opsi untuk mendapatkan pendapatan 

melalui sistem fee per transaksi jika aplikasi ini nantinya sudah 

memiliki sistem pembayaran yang terintegrasi. 

3.3.2 Opportunity Creation 

Cara perekrutan talent untuk bekerja pada suatu event atau 

sebaliknya masih menggunakan cara yang tradisional sehingga kurang 

mampu menjangkau talent-talent baru. Begitu juga dengan talent yang 

kurang mendapatkan informasi seputar event yang sedang mencari talent. 

Melihat permasalahan tersebut yang masih belum terselesaikan dengan baik, 

terdapat peluang yang untuk membuat aplikasi dimana talent dan 

penyelenggara acara dapat bertemu dan melakukan perekrutan yang 

dinamakan Vender. 

Banyaknya event-event yang sudah dan akan diselenggarakan 

membuktikan besarnya peluang yang dapat dijangkau dengan aplikasi ini. 

Dengan skala event yang sangat beragam mulai dari ulang tahun anak 
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hingga festival musik nasional, akan selalu diperlukan talent yang memiliki 

skill dan pengalaman beragam pula. Dalam hal ini para talent akan sangat 

terbantu untuk mengembangkan dirinya dan memperoleh pengalaman. 

3.3.3 Market Sensitivity 

Target pengguna aplikasi ini adalah masyarakat yang akan 

menyelenggarakan acara dan talent. Namun peluang untuk memperoleh 

keuntungan lebih dapat diambil dari sisi talent. Karena banyaknya talent 

dengan skill serupa pada aplikasi ini nantinya, maka perlombaan antar talent 

akan terjadi. Dengan menggunakan fitur freemium, talent dapat membayar 

Rp 50.000/bulan agar namanya dapat muncul pada bagian atas atau awal 

pada halaman pencarian talent. 

3.3.4 Creativity and Innovation 

Agar mendapatkan minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi 

Vender, maka dibutuhkan sebuah inovasi pada aplikasi ini. Dari segi konsep 

dan manfaatnya, Vender inovatif karena belum ada aplikasi serupa yang 

dapat membantu talent menemukan event dan sebaliknya. Sehingga para 

talent yang menginginkan bekerja atau menambah pengalaman pada event-

event mulai dari skala kecil hingga besar akan membutuhkan aplikasi ini. 

Selain itu terdapat fitur dimana penyelenggara acara dan talent dapat melihat 

dan mengatur daftar eventnya sehingga memudahkan pekerjaan mereka 

agar lebih teratur dan mudah dipantau.     


