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BAB III 

DESAIN SISTEM 

3.1 Use Case 

 Pada Gambar 3.1 dijelaskan use case secara umum dari aplikasi, karena 

pengguna hanya satu yaitu yang mempunyai iPod Touch maka hanya ada satu 

model use case. 

 

Gambar 3. 1 Use Case Pengguna 

 Pengguna aplikasi ini dapat menggunakan semua fungsi yang tampil di 

daftar.  Berikut pembahasan terperinci fungsi – fungsi aplikasi: 
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3.1.1 Daftar Mata Kuliah 

 

Gambar 3. 2 Use Case Daftar Mata Kuliah 

Pada Gambar 3.2 diatas dijelaskan bahwa pengguna aplikasi langsung 

akan melihat daftar mata kuliah yang ada, bila pertama kali aplikasi digunakan 

maka user dapat menambahkan mata kuliah yang diikutinya dan akan muncul ke 

daftar mata kuliah. Ketika mata kuliah sudah tidak diikuti oleh pengguna maka 

mata kuliah tersebut dapat dihapus dari daftar. 

Use Case: 

Pengguna masuk ke aplikasi 

a. Bila sudah pernah menambah mata kuliah maka pengguna akan melihat 

daftar mata kuliah yang sudah ditambahkan ke aplikasi 

b. Bila belum pernah menambah mata kuliah maka pengguna tidak akan 

melihat daftar mata kuliah. 

1. Mengubah daftar mata kuliah 

2. Pengguna menambah mata kuliah 

3. Pengguna menghapus mata kuliah 
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3.1.2 Daftar Fitur Mata Kuliah 

 

Gambar 3. 3 Use Case Daftar Fitur Mata Kuliah 

Pada Gambar 3.3 diatas dijelaskan pengguna akan melihat ada fitur – fitur 

yang sudah tersedia untuk digunakan ketika memilih salah satu mata kuliah. 

Adapun fitur – fitur ini tidak dapat ditambah, dikurangi, ataupun dirubah. 

Use Case: 

1. Pengguna memilih salah satu mata kuliah 

2. Pengguna diberikan pilihan fitur – fitur aplikasi 

3.1.3 Daftar “To Do” 

 

Gambar 3. 4 Use Case Daftar “To Do” 

 Pada Gambar 3.4 diatas dijelaskan pengguna akan melihat daftar 

pekerjaan/tugas yang harus diselesaikan sesuai dengan tanggal yang diatur oleh 

pengguna. Pengguna dapat menambahkan, mengubah dan menghapus tugas selain 

itu pengguna juga dapat mengubah status tugas apabila sudah dikerjakan.  
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Use Case: 

Pengguna memilih fitur “To Do” 

a. Bila pengguna pernah menambah daftar “To Do” maka akan melihat 

daftar “To Do” yang pernah dibuat. 

b. Bila pengguna belum pernah menambah daftar “To Do” maka tidak akan 

melihat daftar “To Do” 

1. Pengguna menambah daftar “To Do” 

2. Pengguna memilih salah satu “To Do” 

3. Pengguna mengubah isi dari “To Do”: nama “To Do”, tanggal, status. 

4. Pengguna menghapus tugas dari daftar “To Do” 

3.1.4 Daftar “Schedules” 

 

Gambar 3. 5 Use Case Daftar “Schedules” 

 Pada Gambar 3.5 diatas pengguna dapat melihat, menambah, mengubah, 

ataupun menghapus salah satu daftar dari jadwal – jadwal yang pernah 

dimasukkan ke aplikasi. Fitur ini berfungsi mencatat jadwal yang harus pengguna 

ikuti dengan informasi tanggal dan orang – orang yang bersangkutan. Berikut 

penjelasan Use Case: 

Pengguna memilih “Schedules” dari daftar fitur mata kuliah 

a. Bila pengguna pernah menambah daftar jadwal pengguna akan melihat 

daftar jadwal yang ditambahkan 

b. Bila pengguna belum pernah menambah daftar, maka tidak ada yang dapat 

dipilih atau tidak ada daftar jadwal 
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1. Pengguna menambah jadwal 

2. Pengguna memilih jadwal: 

3. Pengguna mengubah jadwal 

4. Pengguna menghapus jadwal 

3.1.5 Daftar “Notes” 

 

 

Gambar 3. 6 Use Case Daftar “Notes” 

 Pada Gambar 3.6 diatas pengguna dapat melihat, menambah, mengubah, 

ataupun menghapus salah satu daftar dari catatan yang pernah dimasukkan ke 

aplikasi. Fitur ini berfungsi sebagai catatan untuk mata kuliah yang diikuti. 

 Use Case: 

Pengguna memilih “Notes” dari daftar fitur mata kuliah 

a. Bila pengguna pernah menambah daftar catatan pengguna akan melihat 

daftar catatan yang ditambahkan 

b. Bila pengguna belum pernah menambah daftar, maka tidak ada yang dapat 

dipilih atau tidak ada daftar catatan 

1. Pengguna menambah catatan 

2. Pengguna memilih catatan: 

3. Pengguna membaca catatan 

4. Pengguna mengubah catatan 

5. Pengguna menghapus catatan 
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3.1.6 Daftar “Contacts” 

 

Gambar 3. 7 Use Case Daftar “Contacts” 

  Pengguna dapat melihat, menambah, mengubah, ataupun menghapus 

salah satu daftar dari kontak yang pernah dimasukkan ke aplikasi. Fitur ini 

berfungsi mencatat kontak yang berkaitan dengan mata kuliah, baik anggota 

kelompok, dosen, dan anggota . 

 Use Case: 

Pengguna memilih “Contacts” dari daftar fitur mata kuliah 

a. Bila pengguna pernah menambah daftar kontak pengguna akan melihat 

daftar kontak yang ditambahkan 

b. Bila pengguna belum pernah menambah daftar, maka tidak ada yang dapat 

dipilih atau tidak ada daftar kontak 

1. Pengguna menambah kontak 

2. Pengguna memilih catatan: 

3. Pengguna membaca kontak 

4. Pengguna mengubah kontak 

5. Pengguna menghapus kontak 
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3.1.7 Daftar “Records” 

 

Gambar 3. 8 Use Case Daftar “Records” 

 Pada Gambar 3.8 diatas pengguna dapat melihat, menambah  atau 

menghapus salah satu daftar dari rekaman kuliah yang pernah dimasukkan ke 

aplikasi. Fitur ini berfungsi untuk merekam suara yang ada dalam perkuliahan. 

 Use Case: 

a. Bila pengguna belum pernah menambah daftar, maka tidak ada yang dapat 

dipilih atau tidak ada daftar rekaman kuliah 

3.2 Daftar Fungsi 

 Pada Tabel 3.1 adalah fungsi – fungsi yang dikembangkan untuk aplikasi 

iPod Touch pendukung perkuliahan mahasiswa. 

No Daftar Fungsi 

1 Daftar Mata Kuliah 

2 Add, Delete Mata Kuliah 

3 Daftar Fitur Mata Kuliah 

4 Daftar "To Do" 

5 View, Add, Edit, Delete "To Do" 

6 Daftar "Schedules" 

7 View, Add, Edit, Delete "Schedule" 
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8 Daftar "Notes" 

9 View, Add, Edit, Delete "Notes" 

10 Daftar "Contacts" 

11 View, Add, Edit, Delete "Contact" 

12 Daftar "Records" 

13 View, Add, Edit, Delete "Record" 

 Tabel 3. 1 Tabel Daftar Fungsi Aplikasi 

3.3 Rancangan Tampilan Aplikasi 

 Berikut merupakan desain rancangan tampilan  dari aplikasi OnCampus : 
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3.3.1 Tampilan Awal 

 

Gambar 3. 9 Tampilan Awal OnCampus 

 

 

 

 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.9 adalah sebagai berikut: 

1. Head Title – Letak nama dari halaman yang sekarang. 

Muncul di setiap halaman. 

2. Add button – Letak tombol untuk menambah mata kuliah 

3. Isi – Letak daftar mata kuliah yang ada di data. 

4. TabBar – Letak tab yang berguna sebagai shortcut ke 

halaman lain. Muncul di setiap halaman 

5. Deletable item – Ketika sebuah mata kuliah diswipe akan 

muncul konfirmasi untuk menghapus mata kuliah. 
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3.3.2 Tampilan Add Course 

 

Gambar 3. 10 Tampilan Course Features 

 

 

 

  

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.10 adalah sebagai berikut: 

1.   Nama Mata Kuliah – Letak TextField untuk menulis nama mata 

kuliah 

2.   Hari – Letak untuk memilih hari dari mata kuliah. 

3.   Jam – Letak untuk memilih jam dari mata kuliah. 

4.   Save – Letak tombol save untuk menyimpan mata kuliah. 
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3.3.3 Tampilan Course Features 

 

Gambar 3. 11 Tampilan Course Features 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.11 adalah sebagai berikut: 

1. Back button – Letak tombol untuk kembali ke halaman 

sebelumnya. Muncul di setiap halaman, kecuali halaman Daftar 

Mata Kuliah. 

2.  Isi – Letak fitur untuk melakukan perubahan pada “Mata 

Kuliah”. 
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3.3.3 Tampilan “To Do List” 

 

Gambar 3. 12 Tampilan “To Do List” 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.12 adalah sebagai berikut: 

1. Isi – Daftar tugas yang harus dikerjakan. 

2. Deletable item – Ketika sebuah mata kuliah diswipe akan 

muncul konfirmasi untuk menghapus tugas mata kuliah. 
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3.3.4 Tampilan “Read & Edit To Do List” 

 

Gambar 3. 13 Tampilan “Read & Edit To Do List” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.13 adalah sebagai berikut: 

1. Save button – Letak tombol save untuk menyimpan tugas 

kuliah. 

2. Nama tugas – Letak TextField untuk menulis nama tugas 

3. Waktu – Letak waktu untuk menentukan tenggat waktu. 

4. Status – Letak untuk menentukan status tugas. 



49 

 

3.3.5 Tampilan “Schedules” 

 

Gambar 3. 14 Tampilan “Schedules” 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.14 adalah sebagai berikut: 

1. Add Button – Letak tombol add untuk menambah jadwal. 

2.  Deletable Item – Ketika sebuah mata kuliah diswipe akan muncul 

konfirmasi untuk menghapus jadwal. 

3.  Isi – Letak daftar “Schedules”. 
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3.3.6 Tampilan “Read & Edit Schedules” 

 

Gambar 3. 15 Tampilan “Read & Edit Schedules” 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.15 adalah sebagai berikut : 

1. Save – Letak tombol save, untuk menyimpan  jadwal. 

2. Nama ”Schedule” – Letak TextField untuk mengisi  nama 

schedule 

3. Nama “PIC” – Letak TextField untuk mengisi nama dari 

orang/ instansi yang bersangkutan 

4. Waktu – Letak untuk fitur untuk memilih kapan jadwal. 
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3.3.7 Tampilan “Notes” 

 

Gambar 3. 16 Tampilan “Notes” 

 

 

 

 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.16 adalah sebagai berikut: 

1. Tambah “Notes” – Letak tombol untuk  menambah “Notes” 

2. Daftar “Notes” – Letak daftar dari “Notes” 

3. Deletable Item – Ketika sebuah mata kuliah diswipe akan muncul 

konfirmasi untuk menghapus catatan kuliah. 
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3.3.8 Tampilan “Read & Edit Notes” 

 

Gambar 3. 17 Tampilan “Read & Edit Notes” 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.17 adalah sebagai berikut: 

1. Save – Letak tombol save, untuk menyimpan catatan kuliah. 

2. Nama “Notes” – Letak TextField untuk  mengisi nama “Notes” 

3. Isi “Notes” – Letak TextView untuk menulis isi  “Notes” 



53 

 

3.3.9 Tampilan “Contacts” 

 

Gambar 3. 18 Tampilan “Contacts” 

 

 

 

 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.18 adalah sebagai berikut: 

1. Add button – Letak tombol add, untuk menambah kontak. 

2. Deletable item – Ketika sebuah mata kuliah diswipe akan muncul 

konfirmasi untuk menghapus kontak. 

3.  Isi – Daftar dari “Contacts” 
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3.3.10 Tampilan “Read & Edit Contacts” 

 

Gambar 3. 19 Tampilan “Read & Edit Contacts” 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.19 adalah sebagai berikut: 

1. Add button – Letak tombol add, untuk menambah kontak. 

2. Nama – Letak TextField untuk mengisi nama 

3. No.Telp – Letak TextField untuk mengisi nomor telepon 

4. E-mail – Letak TextField untuk mengisi alamat email. 
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3.3.11 Tampilan “Records” 

 

Gambar 3. 20 Tampilan “Records” 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan susunan Gambar 3.20 adalah sebagai berikut: 

1. Add Button – Letak tombol add, untuk menambah rekaman. 

2. Daftar File – Letak daftar file rekaman 

3. Deletable Item – Letak item yang dipilih ketika pengguna 

swipe, konfirmasi untuk menghapus item. 
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3.3.12 Tampilan “Add Record” 

 

Gambar 3. 21Tampilan “Add Record” 

 

 

 

Penjelasan susunannya sebagai berikut: 

1. Nama File – Letak TextField untuk mengisi nama file record 

2. Tanda Proses Berlangsung – Letak spinning image, ketika 

suara sedang di rekam. 

3. Memulai Record – Letak tombol record, untuk memulai 

rekaman. 
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3.3.13 Tampilan “Play Record” 

 

Gambar 3. 22 Tampilan Memutar “Record” 

 

 

 

 

 

 Penjelasan susunan Gambar 3.22 adalah sebagai berikut: 

1. Nama File – Letak nama file. 

2. Tanda Proses Berlangsung – Letak spinning image, ketika 

suara sedang di putar. 

3. Play button  - Letak tombol untuk memutar rekaman suara. 
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3.4 Diagram Navigasi 

 

 

Gambar 3. 23 Diagram Navigasi Aplikasi 

 Gambar 3.23 di atas menunjukkan navigasi yang dapat dilakukan user 

pada aplikasi OnCampus. 
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3. 5 Diagram Hubungan Entity Basis Data 

 Berikut merupakan desain database beserta relasi antar tabel yang 

digunakan pada pengembangan aplikasi OnCampus: 

 

Gambar 3. 24 Diagram Hubungan Relasi Database 

Pada Gambar 3.24 diatas ditunjukkan desain ERD yang digunakan pada 

aplikasi OnCampus. 
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 3.5.1  Tabel CoursesItem 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 2 Tabel CoursesItem 

Tabel 3.2 diatas berfungsi untuk menyimpan nama mata kuliah, hari dan 

jam kuliah dimulai. Tabel ini akan sering diakses ketika fitur dari sebuah mata 

kuliah dipilih. 

 

3.5.2 Tabel ToDoItem 

Nama Tipe Data 

taskName String 

dueDate DATE 

completeStatus String 

completeDate DATE 

taskId Integer 

courses Relationship 

Tabel 3. 3 Tabel ToDoItem 

Tabel 3.3 diatas berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai tugas 

yang harus dikerjakan, pengumpulan tugas, atau tenggat waktu projek. Tabel ini 

bergantung pada tabel CoursesItem untuk filter tugas suatu mata kuliah. 

 

 

 

 Nama Tipe Data 

courseName String 

courseId Integer 

scheduleDay DATE 

scheduleTime DATE 
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 3.5.3 Tabel EventsItem 

  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3. 4 Tabel EventsItem 

 

Tabel ini 3.4 diatas berfungsi untuk menyimpan semua data mengenai 

kegiatan perkuliahan seperti diskusi kelompok, acara seminar, ujian dan lainnya. 

Tabel ini bergantung pada tabel CoursesItem untuk filter kegiatan suatu mata 

kuliah. 

 3.5.4 Tabel NotesItem 

  

  

 

 

 

 

Tabel 3. 5 Tabel NotesItem 

 

Tabel 3.5 diatas berfungsi untuk mencatat materi kuliah yang sedang 

berlangsung. Fungsinya akan sama dengan catatan kecil. Tabel ini bergantung 

pada tabel CoursesItem untuk filter catatan suatu mata kuliah. 

Nama Tipe Data 

eventName String 

eventPIC String 

eventDate Date 

eventId Integer 

Courses Relationship 

Nama Tipe Data 

noteTitle String 

noteContent String 

noteId Integer 

courses Relationship 
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  3.5.5 Tabel ContactsItem 

Nama Tipe Data 

contactName String 

phoneNumber Integer 

emailAddress String 

contactId Integer 

courses Relationship 

Tabel 3. 6 Tabel ContactsItem 

      Tabel 3.6 diatas berfungsi untuk menyimpan kontak mahasiswa atau dosen 

bersangkutan dengan mata kuliah. Tabel ini bergantung pada table CoursesItem 

untuk filter kontak suatu mata kuliah. 

 3.5.6 Tabel RecordItem 

Nama Tipe Data 

recordName String 

recordPath String 

courses Relationship 

Tabel 3. 7 Tabel RecordItem 

 

Tabel 3.7 diatas berfungsi untuk menyimpan data rekaman suara dari suatu 

mata kuliah. Data yang disimpan adalah nama file rekaman dan dimana file 

tersebut berada. 
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3.6 Arsitektur Aplikasi 

 Pada Gambar 3.25 adalah struktur aplikasi yang digunakan: 

 

Gambar 3. 25 Arsitektur Aplikasi 

 UIView yang merupakan sebuah keturunan dari  NSObject berfungsi 

untuk menampilkan User Interface sedangkan UIViewController akan 

menangkap semua interaksi yang terjadi dan mengirim informasi ke DAO untuk 

disimpan ke database(SQLite) menggunakan framework CoreData.  

3.7 Class Diagram 

 Pada subbab ini akan dijelaskan penggunaan kelas dalam pembuatan 

aplikasi OnCampus. Diagram berikut merupakan diagram besar dari semua class. 

 

Gambar 3. 26 Diagram Class keseluruhan 
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Pada Gambar 3.26 diatas dijelaskan penggunaan class NSObject , UIView, 

dan UIApplication sebagai class induk yang akan digunakan dalam implementasi 

fitur – fitur aplikasi berikutnya. Untuk detail class properties dan method 

dicantumkan pada lampiran. 

3.8 Sequence Diagram 

Berikut merupakan konsep sequence diagram yang digunakan dalam 

pengembangan aplikasi OnCampus: 

1. Sequence Diagram Ketika Membuka Aplikasi 

Pada Gambar 3.48 diperlihatkan sequence diagram ketika pengguna 

membuka aplikasi : 

 

 

Gambar 3. 27 Sequence Diagram membuka aplikasi 

Ketika pengguna memilih aplikasi ini dari iPod Touch maka aplikasi ini 

akan masuk pada fase applicationWillEnterForeground maka aplikasi 

akan menampilkan halaman yang pertama kali ditambahkan ke tampilan 

layar. Karena yang pertama kali muncul adalah halaman Daftar Mata 
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Kuliah maka User Interface akan memanggil class DAO untuk meminta 

daftar dari mata kuliah yang telah disimpan di database. Sebelum DAO 

meminta ke database maka obyek dari NSManagedObject akan dibuat 

terlebih dahulu untuk menampung array yang akan dikembalikan 

database. Setelah proses query berhasil maka database(CoreData) akan 

mengembalikan array yang nilainya akan dimasukkan ke obyek 

NSManagedObject yang sudah dibuat. Obyek ini kemudian dikembalikan 

DAO ke UIViewController untuk diproses sebagai daftar yang akan 

ditampilkan ke pengguna. 

2. Sequence Diagram Menambah, Mengubah, Menghapus Data. 

Pada Gambar 3.49 diperlihatkan sequence diagram ketika mengubah data 

di database: 

 

Gambar 3. 28 Sequence Diagram mengubah database 
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 Ketika pengguna akan menyimpan data di database maka User Interface 

akan mengirim perintah dari interaksi pengguna ke DAO. DAO akan menerima 

hasil inputan dari pengguna untuk disimpan di database(CoreData). Kemudian 

DAO akan membuat obyek NSManagedObject untuk ditambahkan ke 

database(CoreData). Setelah obyek berhasil disimpan di database, maka DAO 

akan mengirimkan hasil dari boolean ke UIViewController menandakan bahwa 

penyimpanan data berhasil. Kemudian UIViewController akan menampilkan 

daftar baru termasuk data yang baru saja disimpan. UIViewController akan 

meminta DAO daftar dari obyek yang ada di database. DAO membuat obyek 

NSManagedObject untuk meminta database sebuah array dari hasil query. 

Setelah nilai array dimasukkan ke obyek NSManagedObject yang dibuat oleh 

DAO, berikutnya obyek ini akan diproses oleh UIViewController untuk dijadikan 

daftar yang ditampilkan ke pengguna. 




