
BAB III 

DESAIN SISTEM 

Pada pembahasan analisis dan desain sistem penulis merancang desain 

aplikasi yang meliputi, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, 

database design, ui mockup, dan nilai entrepreneurship. 

1.1 Use Case Diagram 

Bareng adalah sebuah aplikasi untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dari 

dan menuju kampus Universitas Ciputra Surabaya. Aplikasi Bareng terbagi 

menjadi 3 role, yaitu pemberi barengan, pencari barengan dan admin seperti dapat 

dilihat pada gambar 3.1.  

Pada aplikasi Bareng pemberi barengan dapat membuat post barengan, 

bareng, comment, login dengan akun google, register, cari barengan, 

menghubungi pencari barengan dan menghapus post barengan. Sedangkan pencari 

barengan dapat melakukan hal serupa dengan pemberi barengan namun tidak bisa 

call atau delete. 

Admin diharuskan untuk sign in terlebih dahulu sebelum mengakses 

halaman admin, admin bertugas untuk mengedit menambah atau menghapus post 

barengan, data user dan lokasi yang terdapat salah ketik, error, kata – kata SARA 

dan lain sebagainya. 



 

Gambar 3.1. Use Case Diagram. 

3.2. Activity Diagram 

 Activity diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja. 

Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis 

dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu 

sistem. 

 

 



1.3.1 Activity Diagram Login 

  Pada fitur login seperti gambar 3.2, sebelum memasuki 

aplikasi user di wajibkan untuk login terlebih dahulu. User 

menekan tombol google sign-in lalu memilih email google yang 

akan di pakai untuk login. Jika email google sudah di sinkronasi 

dengan handphone maka pengguna bisa langsung mengakses 

aplikasi dengan email tersebut. 

 

Gambar 3.2. Activity diagram login 

 



3.2.2. Activity Diagram Buat Barengan 

  Dalam membuat barengan seperti gambar 3.1., pemberi 

barengan harus masuk ke menu Buat Barengan, kemudian akan ada 

form yang berisi detail barengan. Setelah melengkapi form para 

pembuat barengan akan menekan post yang akan di validasi 

terlebih dahulu oleh admin, jika ada kolom yang belum di isi maka 

pembuat barengan harus mengisi kembali form yang di sediakan. 

setelah di validasi sistem akan menampilkan post pada menu 

utama. 

 

Gambar 3.3. Activity Diagram Buat Barengan. 



3.2.3. Activity Diagram Bareng 

  Untuk mencari barengan user masuk ke menu utama lalu 

memilih post barengan. Setelah melihat detail, user akan menekan 

tombol bareng lalu post barengan akan berpindah ke menu daftar 

barengan. 

 

Gambar 3.4. Activity Diagram Bareng. 

 

 

 



3.2.4. Activity Diagram Cari Barengan 

  Untuk mencari post Barengan, user masuk menu cari 

barengan kemudian mengisi form detail. Setelah melengkapi form 

detail user klik search, maka sistem akan menampilkan hasil post 

barengan sesuai detail yang dimasukan user. 

 

Gambar 3.5. Activity Diagram Cari Barengan. 

 

 

 



3.2.5. Activity Diagram Comment 

  Untuk membuat comment, user menulis komentar pada kolom 

yang di sediakan. Setelah menulis comment user menekan tombol post, 

setelah di setujui admin comment akan di tampilkan. 

 

Gambar 3.6. Activity Diagram Comment. 

 

 

 



3.3. Sequence Diagram 

 Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan 

interaksi antar objek di dalam sebuah sistem. Interaksi tersebut berupa message 

yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri dari dimensi 

horizontal (objek-objek) dan dimensi vertical (waktu).  

3.3.1. Sequence Diagram Buat Barengan 

Pada proses buat barengan, pengguna dapat mengisi form untuk 

membuat post barengan, validasi berguna apakah form sudah terisi dengan 

lengkap oleh pengguna, jika sudah maka akan tersimpan di basis data. 

Berikut adalah gambar  sequence diagram buat barengan. 

 

Gambar 3.7. Gambar sequence diagram buat barengan 



3.3.2. Sequence Diagram Cari Barengan 

  Pada proses mencari barengan pengguna harus mengisi form untuk 

menentukan post barengan yang akan di cari, jika form sudah di lengkapi 

lalu di inputkan maka sistem akan menampilkan hasil post barengan. Jika 

belum maka pengguna akan diminta mengisi ulang form cari barengan. 

 

Gambar 3.8. Gambar sequence diagram cari barengan 

 

 

 



3.3.3. Squence Diagram Bareng 

  Pada proses bareng user melakukan klik pada salah satu post 

barengan. Setelah di klik maka akan tampil detail post barengan, jika 

setuju maka user akan klik pada tombol bareng. Setelah itu post akan 

masuk ke menu daftar barengan, jika pembuat post setuju atau approve 

maka post akan masuk ke halaman cari approve.  

 

Gambar 3.9. Gambar sequence diagram bareng 

 

 



3.3.4. Squence Diagram Comment Barengan 

  Pada proses comment user harus menekan tombol comment yang 

terdapat pada post barengan, setelah itu user mengisi comment lalu klik ok. 

Sistem akan menampilkan secara otomatis. 

 

Gambar 3.10. Gambar sequence diagram bareng 

 

 

 



3.3.5 Squence Diagram Login 

Pada proses login user harus menekan tombol gmail login dan 

memilih login menggunakan email google atau dengan email baru maka 

sistem akan memvalidasi. 

 

Gambar 3.11. Gambar sequence login 

3.4. Database Design 

Database Design merupakan gambar data-data yang telah di tentukan dan 

di butuhkan dalam sistem. Untuk memastikan informasi yang di hasilkan 

terpenuhi dengan baik. 



 

  Gambar 3.12. Database Design Aplikasi Bareng. 

 

Gambar 3.13. Database Design Aplikasi Bareng. 



3.5. UI Mockup  

 

Gambar 3.14. Desain tampilan utama aplikasi Bareng 

 Menu utama aplikasi Bareng berisikan post yang terupdate atau terbaru 

dari pembuat post barengan. 



 

Gambar 3.15. Desain tampilan menu slide aplikasi Bareng 

 Pada menu berbentuk slide kekanan ini terdapat berbagai fitur – fitur 

utama aplikasi Bareng, Selain itu terpampang foto, nama dan email user. 



 

Gambar 3.16. Desain tampilan fitur cari barengan 

 Pada fitur ini user dapat mencari post barengan dengan mengisi form yang 

telah di sediakan, setelah mengisi user akan menekan tombol telusuri. 



 

Gambar 3.17. Desain tampilan fitur buat barengan 1 

 Pada bagian buat barengan user di minta untuk mengisi form –

form yang di perlukan agar memenuhi detail post barengan. 



 

Gambar 3.18. Desain tampilan fitur buat barengan 2 

 Post akan muncul dan dapat di lihat oleh pencari barengan pada menu 

utama aplikasi Bareng.  



 

Gambar 3.19. Desain fitur daftar barengan belum di setujui 

 Daftar barengan belum di setujui merupakan tampilan dari pencari 

barengan yang menekan tombol bareng dari post baingan, bertujuan untuk di 

pantau pemberi barengan. 

  



 

Gambar 3.20. Desain detail daftar fitur barengan belum di setujui 

 Gambar diatas merupakan tampilan daftar barengan belum di setujui, 

dapat di approve atau batal oleh pemberi barengan. 



 

Gambar 3.21. Desain detail fitur daftar barengan approve 

 Gambar diatas merupakan tampilan daftar barenga bagian approve, 

pemberi barengan bisa melakukan panggilan, whastup atau batal. 



 

Gambar 3.22. Desain detail fitur daftar barengan batal 

 Gambar diatas merupakan daftar barengan bagian batal, dimana pemberi 

barengan menekan tombol batal maka post akan masuk ke bagian batal. 



 

Gambar 3.23. Desain tampilan fitur login 1 

 Pada fitur ini user di haruskan untuk login sebelum masuk ke menu 

utama aplikasi bareng.  



 

Gambar 3.24. Desain tampilan fitur login 2 

 Gambar diatas merupakan tampilan halaman user setelah log in pada 

aplikasi Bareng. 



 

Gambar 3.25. Desain tampilan fitur sign in 1 

 Gambar diatas merupakan tampilan sign up, ketika user belum memiliki 

account untuk login pada aplikasi Bareng. 



 

Gambar 3.26. Desain tampilan fitur sign in 2 

 Gambar diatas merupakan tampilan sign up, ketika user belum memiliki 

account untuk login pada aplikasi Bareng. 



 

Gambar 3.27. Desain tampilan help 

 Gambar diatas merupakan activity bagian Help pada aplikasi Bareng, 

yang menampilkan cara atau bantuan customer service. 



 

Gambar 3.28. Desain tampilan About Us 

 Gambar diatas merupakan activity about us, berisikan tentang perusahaan 

pembuat aplikasi. 



 

Gambar 3.29. Desain tampilan detail post barengan 

 Gambar diatas merupakan detail tampilan post barengan, jika pencari 

barengan memilih salah satu post barengan dengan melakukan klik. 

 

 

 

 

 



3.6. Nilai Entrepreneurship 

 

Gambar 3.30 BMC  

 Penulis merencanakan bisnis dengan menggunakan BMC seperti pada 

gambar 3.29. Dengan keterangan sebagai berikut :  

9 Building Blocks Keterangan  

Value Propositions Ease Of Use Penggunaan aplikasi 

yang mudah 

 Price Aplikasi gratis 

 Newness Model sarana transportasi 

baru 

Key Resources Intelectual Kemampuan 

pemrograman 

 Physic Laptop 



  Koneksi Internet 

Key Activities Production Coding 

  Membuat rancangan 

aplikasi 

Key Partners Optimization Google 

  Universitas Ciputra 

Cost Structure Variable Cost Listrik 

  Provider 

 Fix Cost Domain 

  Hosting  

  Laptop 

  Tagihan Internet 

Customer Segment Nice Market Mahasiswa Universitas 

Ciputra Surabaya 

Customer Relationship Automated Service Otomatis dari aplikasi 

  Update aplikasi 

Channels Awareness Social Media 

  Website 

Revenue Streams Product Feature 

Dependent 

Layanan pemasangan 

iklas pada aplikasi  

  Aplikasi berbayar tanpa 

iklan 

 



Pada bagian ini akan menjelaskan tentang aspek entrepreneurship dari 

aplikasi ini. 

a. Aplikasi ini dapat bersaing dengan aplikasi berbayar atau jasa 

sarana transportasi, karena sang driver adalah teman sekampus dan 

fee sesuai yang di inginkan. 

b. Aplikasi ini dapat di terapkan pada suatu lingkungan perkantoran, 

kampus, sekolah atau instansi untuk menambah keakraban dalam 

satu linkungan. 

c. Aplikasi ini berpotensi masuk google play store. 

 


