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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 Bab ini akan membahas tentang desain aplikasi web electronic voting.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 

7. Siklus hidup rekayasa perangkat lunak yang digunakan 



30 
 

3.1  Use Case 

Admin

User

Super Admin

Create Voting

View Voting

Edit Voting

create user

delete vote

Voting

View Vote

Cancel Vote

View Voting

 

Gambar 3.1 Activity Diagram 

Pengguna dari web aplikasi ini akan dibagi menjadi 3 yaitu :  

1. Superadmin 

Superadmin bertugas untuk menambahkan user baru dan melakukan 

penghapusan untuk vote yang sudah tidak diperlukan atau vote yang 

salah. 

2. Admin 

Admin bertugas untuk membuat voting serta memantau hasil akhir 

dari voting tersebut 
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3. User 

User bertugas untuk melaksanakan voting sesuai dengan kriteria 

yang sudah dibuat oleh admin pada saat pembuatan voting. 

Bagian ini akan menuliskan activity diagram secara terperinci untuk setiap 

aktivitas pengguna. 

3.1.1 Create User 

Super Admin

create user
«extends»

 

Gambar 3.2 Create User 

Penjelasan singkat 

Superadmin login pada website lalu ingin membuat user baru 

agar bisa membuat voting baru.  

Activity diagram 

1. Pengguna login ke website 

2. Website memeriksa identitas pengguna dan menemukan 

bahwa yang masuk adalah superadmin. Website 

menampilkan halaman awal superadmin 

3. Pengguna memilih link untuk membuat user baru 
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4. Website menampilkan halaman formulir untuk memasukkan 

infomasi pengguna baru 

5. Pengguna memasukkan data dan memilih next 

6. Website menampilkan form lanjutan untuk mengisi detil dari 

pengguna yang baru 

7. Pengguna memilih submit 

8. Website memproses data yang sudah dimasukkan untuk 

ditambahkan pada database 

3.1.2 Delete Vote 

Super Admin

delete vote
«extends»

 

Gambar 3.3 Delete Vote 

Penjelasan singkat 

Superadmin login pada website dan melakukan penghapusan 

pada voting yang sudah selesai 

Activity diagram 

1. Pengguna login pada halaman awal website 
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2. Website memerika identitas pengguna dan menemukan 

bahwa yang masuk adalah superadmin. Website 

menampilkan halaman awal superadmin 

3. Pengguna memilih delete pada kolom voting yang sudah 

ditentukan 

4. Website melakukan pembaharuan pada database bahwa 

voting tersebut telah dihapus. 

3.1.3 Create Voting 

Admin create

Create Voting
«extends»

 

Gambar 3.4 Create Vote 

Penjelasan singkat 

Admin login pada website dan menambahkan voting baru agar 

bisa diikuti oleh para user. 

Activity diagram 

1. Pengguna login pada halaman awal website 

2. Website memerika identitas pengguna dan menemukan 

bahwa yang masuk adalah admin. Website menampilkan 

halaman awal admin 
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3. Pengguna memilih link create voting. 

4. Website menampilkan form untuk membuat voting baru. 

5. Pengguna memasukkan detail dari voting yang akan dibuat 

6. Website akan memproses detail yang dibuat untuk 

menampilkan pengelompokkan responden yang sudah 

dipilih dari form awal 

7. Pengguna memilih responden siapa saja yang bisa mengikuti 

voting tersebut dan memilih next 

8. Website menampilkan form untuk diisi detail dari kandidat 

voting tersebut 

9. Pengguna menuliskan detail dari setiap kandidat dan 

memilih submit 

10. Website akan memproses data yang sudah diisikan pada 

form dari form awal sampai form kandidat akan 

ditambahkan pada database dan juga mengirimkan email 

verifikasi pada setiap responden. Website kembali 

menampilkan halaman awal admin. 
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3.1.4 User Vote 

User

Voting
«extends»

 

Gambar 3.5 User Vote 

Penjelasan singkat 

User melihat email ada notifikasi untuk melaksanakan 

voting.User kemudian melakukan verifikasi dari link yang sudah 

diberikan dari email. Setelah verifikasi selesai voting akan 

terlihat pada home bahwa ada voting yang harus diikuti. User 

memasuki voting tersebut dan memilih kandidat sesuai dengan 

selera user. 

Activity diagram 

1. Pengguna mendapatkan email pemberitahuan bahwa ada 

voting yang harus diverifikasi dan diikuti 

2. Pengguna melakukan verifikasi bersamaan dengan login 

pada website. 

3. Website melakukan pemeriksaan pada pengguna yang login 

jika sama dengan kode verifikasi yang ada didatabase maka 

voting yang harus diikuti akan muncul pada halaman awal 

pengguna. 

4. Pengguna menekan voting yang akan diikuti 
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5. Website akan menampilkan detail dari voting yang ditekan 

serta memberikan form untuk memilih 

6. Pengguna memilih kandidat sesuai dengan keiinginannya 

dan kemudian menekan submit 

7. Website akan memproses pilihannya dan menambahkan data 

tersebut pada database. 

3.2 Daftar Fungsi 

Daftar Fitur 

Pelaku 

SA A U 

Homepage √ √ √ 

Super Admin √   

Admin  √  

User   √ 

Delete Vote √   

Create User √   

Create Vote  √  

Edit Vote  √  

vote   √ 

Cancel vote   √ 

Verify   √ 

Vote result √ √ √ 

Tabel 3.1 Daftar Fungsi 
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3.3 Rancangan Tampilan Aplikasi 

3.3.1 Login 

 

Gambar 3.7 Login 

3.3.2 Superadmin 

 

Gambar 3.8 Superadmin 
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3.3.3 Superadminview 

 

Gambar 3.9 Superadminview 

3.3.4 Superadminresult 

 

Gambar 3.10 Superadminresult 
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3.3.5 Createusernew 

 

Gambar 3.11 Createusernew 

3.3.6 Admin 

 

Gambar 3.14 Admin 
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3.3.7 Adminview 

 

Gambar 3.15 Adminview 
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3.3.8 Adminresult 

 

Gambar 3.16 Adminresult 

3.3.9 Adminviewuser 

 

Gambar 3.17 Adminviewuser 
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3.3.10 Editkandidat 

 

Gambar 3.18 Editkandidat 

3.3.11 Createvote 

 

Gambar 3.19 Createvote 
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3.3.12 Defineresponden 

 

Gambar 3.20 Defineresponen 
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3.3.13 Createvotingcont 

 

Gambar 3.21 Createvotingcont 

3.3.14 User 

 

Gambar 3.22 User 
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3.3.15 Userview 

 

Gambar 3.23 Userview 
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3.3.16 Uservote 

 

Gambar 3.24 Uservote 
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3.3.17 Cancelvote 

 

Gambar 3.25 Cancelvote 

3.4 Flowchart 

Login Page

SuperAdmin Admin User
Delete

Procces
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Create User

Create User 
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Procces

Error
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Gambar 3.26 FlowChart 
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  Diagram diatas menjelaskan struktur navigasi pada web aplikasi 

electronic voting.Setiap halaman yang ditampilkan pasti mempunyai koneksi 

pada halaman logout, sehingga kegiatan logout bisa dilakukan dimana saja. 

Halaman home pada web aplikasi ini dibagi menjadi tiga yaitu home untuk 

superadmin, admin, dan user. Setiap home mempunyai kegunaan masing – 

masing dan setiap user hanya bisa mengakses salah satu dari ketiga home 

tersebut.Fungsi dari validator adalah untuk mentukan halaman yang akan 

ditampilkan sesuai dengan role pengguna yang login. 

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 electronic vote. 
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Gambar 3.25 Conceptual Data Model 

  Dari gambar diatas bisa dilihat relasi yang terjadi antara tiap tabel. 

Hubungan  relasi tiap tabel akan dijelaskan sebagai berikut : 

staff - user

Role - User

user - responden

mahasiswa - staff

vote - responden

kandidat - responden

user - vote

vote - kandidat

Jurusan

Jurusan Variable characters (5) <M>

Role

roleID

Posisi_role

Deskripsi

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

User

userID

username

password

verify

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

Responden

respondenID

verify

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (100)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

mahasiswa

mahasiswaID

nama

angkatan

jurusan

email

created_by

created_date

modified_by

modified_date

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Date

Variable characters (50)

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

staff

staffID

nama

jabatan

email

created_date

created_by

modified_date

modified_by

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Date

Variable characters (20)

Date

Variable characters (20)

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

kandidat

kandidatID

nama

deskripsi

gambar

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (100)

Text

Variable characters (100)

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

vote

voteID

judul_vote

deskripsi

start_date

end_date

stat

karakteristik_responden

created_date

modified_date

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (100)

Text

Date & Time

Date & Time

Variable characters (20)

Variable characters (500)

Date

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>
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a) Tabel responden adalah tabel yang menghubungkan antara tabel user 

dengan tabel kandidat, UserID adalah field yang mengubungkan 

kedua tabel tersebut.Setiap responden hanya bisa mempunyai satu 

userID 

b) Tabel kandidat dan tabel vote menggambarkan hubungan dari satu ke 

banyak.satu data pada vote bisa mempunyai banyak data pada 

kandidat 

c) Tabel user dan tabel mahasiswa menggambarkan hubungan dari satu 

ke satu.setiap user hanya bisa mempunyai satu data mahasiswa. 

d) Tabel user dan tabel staff menggambarkan hubungan dari satu ke 

satu.setiap user hanya bisa mempunyai satu data staff. 

e) Tabel vote dan tabel responden mempunyai hubungan satu ke banyak. 

Setiap satu vote bisa mempunyai banyak responden. 

f) Tabel user dan tabel vote mempunyai hubungan banyak ke satu. 

Setiap satu vote hanya bisa dibuat oleh satu user saja. 

3.5.1 Physical Data Model 

Berikut ini adalah model relational basis data dari web aplikasi 

yang dibuat  
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Gambar 3.26 Physical Data Model 

 

3.5.2 Database Schema 

  Berdasarkan diagram ER diatas dibuatlah desain schema untuk tiap 

tabel sebagai berikut : 

Role - Userstaff - user mahasiswa - staff

user - responden

kandidat - responden
vote - responden

vote - kandidat

user - vote

Jurusan

Jurusan Variable characters (5) <M>

Role

roleID

Posisi_role

Deskripsi

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

User

userID

roleID

staffID

mahasiswaID

username

password

verify

<pi>

<fi1>

<fi2>

<fi3>

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

Responden

respondenID

userID

kandidatID

voteID

verify

<pi>

<fi1>

<fi2>

<fi3>

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (100)

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

mahasiswa

mahasiswaID

nama

angkatan

jurusan

email

created_by

created_date

modified_by

modified_date

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Date

Variable characters (50)

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

staff

staffID

nama

jabatan

email

created_date

created_by

modified_date

modified_by

<pi> Variable characters (20)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Variable characters (50)

Date

Variable characters (20)

Date

Variable characters (20)

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

kandidat

kandidatID

voteID

nama

deskripsi

gambar

<pi>

<fi>

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (100)

Text

Variable characters (100)

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>

vote

voteID

userID

judul_vote

deskripsi

start_date

end_date

stat

karakteristik_responden

created_date

modified_date

<pi>

<fi>

Variable characters (20)

Variable characters (20)

Variable characters (100)

Text

Date & Time

Date & Time

Variable characters (20)

Variable characters (500)

Date

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Identifier_1 <pi>
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3.5.2.1 Tabel Jurusan 

Field Type Null Default 

jurusan varchar(20) Yes NULL 

Tabel 3.2 Jurusan 

 Tabel Jurusan menyimpan jenis – jenis jurusan yang ada 

pada Universitas Ciputra 

3.5.2.2 Tabel Role 

Field Type Null Default 

roleID varchar(20) Yes NULL 

posisi_role varchar(20) Yes NULL 

deskripsi varchar(100) Yes NULL 

Tabel 3.3 Role 

 Tabel Role menyimpan jenis – jenis role yang ada pada web 

aplikasi electronic vote. 

3.5.2.3 Tabel user 

Field Type Null Default 

userID varchar(20) Yes NULL 

roleID varchar(20) Yes NULL 

mahasiswaID varchar(20) Yes NULL 

staffID varchar(20) Yes NULL 
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Field Type Null Default 

username varchar(50) Yes NULL 

password varchar(50) Yes NULL 

Tabel 3.4 User 

 Tabel User menyimpan data pengguna web aplikasi 

electronic vote. Isi dari tabel ini sering diakses pada saat user 

login. 

3.5.2.4 Tabel responden 

Field Type Null Default 

respondenID varchar(20) Yes NULL 

voteID varchar(20) Yes NULL 

userID varchar(20) Yes NULL 

kandidatID varchar(20) Yes NULL 

verify varchar(100) Yes NULL 

Tabel 3.5 Responden 

 Tabel responden adalah salah satu tabel yang penting 

karena pada tabel ini disimpan hasil pilihan dari setiap user. 

Tabel ini juga menjadi identitas untuk setiap user yang akan 

melakukan voting 
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3.5.2.5 Tabel staff 

Field Type Null Default 

staffID varchar(20) Yes NULL 

nama varchar(50) Yes NULL 

jabatan varchar(50) Yes NULL 

email varchar(50) Yes NULL 

created_date date Yes NULL 

created_by varchar(20) Yes NULL 

modified_date date Yes NULL 

modified_by varchar(20) Yes NULL 

Tabel 3.6 Staff 

 Tabel staff adalah tabel yang berisi informasi dari user. Isi 

dari tabel ini dijadikan acuan untuk pengelompokan responden. 

 

3.5.2.6 Tabel Mahasiswa 

Field Type Null Default 

mahasiswaID varchar(20) Yes NULL 

nama varchar(50) Yes NULL 

angkatan varchar(50) Yes NULL 

jurusan varchar(50) Yes NULL 

email varchar(50) Yes NULL 
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Field Type Null Default 

created_date date Yes NULL 

created_by varchar(20) Yes NULL 

modified_date date Yes NULL 

modified_by varchar(20) Yes NULL 

Tabel 3.7 Mahasiswa 

 Tabel Mahasiswa adalah tabel yang berisi informasi dari 

user. Isi dari tabel ini dijadikan acuan untuk pengelompokan 

responden. 

3.5.2.7 Tabel kandidat 

Field Type Null Default 

kandidatID varchar(20) Yes NULL 

nama varchar(100) Yes NULL 

deskripsi text Yes NULL 

gambar varchar(100) Yes NULL 

voteID varchar(20) Yes NULL 

Tabel 3.8 Kandidat 

Tabel Kandidat adalah tabel yang berisi data dari kandidat 

sebuah vote. 
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3.5.2.8 Tabel Vote 

Field Type Null Default 

voteID varchar(20) Yes NULL 

userID varchar(20) Yes NULL 

judul_vote varchar(100) Yes NULL 

deskripsi text Yes NULL 

start_date datetime Yes NULL 

end_date datetime Yes NULL 

stat varchar(20) Yes NULL 

karakteristik_responden varchar(500) Yes NULL 

created_date date Yes NULL 

modified_date date Yes NULL 

Tabel 3.9 Vote 

Tabel Vote adalah tabel yang vital bagi aplikasi web ini. 

Karena pada tabel ini disimpan data – data dari setiap vote. 

Mulai dari karakteristik setiap responden sampai waktu 

dimulai dan waktu ditutup vote tersebut. 
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3.6 Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur dari web aplikasi electronic vote adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.26 Arsitektur Aplikasi 

 Web aplikasi ini dijalankan pada server apache. Sedangkan untuk 

mengakses aplikasi tersebut bisa menggunakan web browser. Nantinya web 

browser akan mengirimkan perintah pada MySQL melalui PHP. Setelah 

selesai diproses maka hasil dari proses tersebut akan dikirim balik pada PHP 

dan PHP mengirimkan hasil dari perintah yang tadi dikirimkan balik pada 

web browser untuk ditampilkan. 
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3.7 Siklus Hidup Rekayasa Perangkat Lunak yang Digunakan 

Requirement 

Gathering

Analysis &

Design

Development

Integration & 

Testing

Maintenance

Feature List

SRS

Testing Scenario

Deliverable

Deliverable

Deliverable

 

Gambar 3.27 SDLC 

Fase yang pertama dilakukan ada fase requirement gathering.  Fungsi dari 

proses ini adalah untuk mengumpulkan data – data sebanyak mungkin agar 

jelas apa yang diinginkan oleh pihak universitas ciputra tentang kebutuhan 

yang diinginkan pada web aplikasi electronic voting. Setelah selesai, data – 

data tersebut dijabarkan pada sebuah tabel untuk menentukan fungsi dasar 

dari web aplikasi electronic voting. Setelah fungsi teridentifikasi secara 

lengkap berikutnya adalah proses analisis dan desain. Proses tersebut 
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berfungsi untuk menuangkan fungsi – fungsi yang sudah didapat pada proses 

requirement gathering  pada desain yang akan dibuat serta dianalisa kembali 

sehingga terbentuk dokumentasi  SRS yang didalamnya terdapat use case, 

rancangan tampilan aplikasi, navigasi, model basis data dan diagram class. 

Setelah desain selesai dirancang berikutnya adalah proses pengembangan atau 

pembuatan web aplikasi electronic voting. Pada proses ini hasil yang sudah 

didapat dari proses pertama dan proses kedua akan dipakai sebagai acuan 

untuk pembuatan web aplikasi. Hasil dari proses ini adalah sebuah aplikasi 

web electronic voting yang belum dicoba. Proses selanjutnya adalah  

percobaan dan integrasi untuk menentukan apakah aplikasi sudah berjalan 

sesuai dengan data yang dikumpulkan atau masih ada kekurangan yang harus 

diperbaiki. Proses terakhir adalah proses pemeliharaan, proses pemeliharaan 

ini berjalan secara terus menerus sampai aplikasi ini benar – benar bisa 

dipakai dan tidak ada perubahan kembali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




