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BAB III 

PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PERANGKAT 

LUNAK 

Setiap aplikasi membutuhkan perancangan yang baik dan spesifik untuk 

memenuhi tujuan dari pembuatan aplikasi tersebut. Pada bab ini akan dibahas 

mengenai desain sistem dari aplikasi marketing ini dalam beberapa tahap yaitu 

siklus perkembangan perangkat lunak, e-marketing, database Diagram, use case 

Diagram, dan scenario pengujian. 

3.1 Siklus Perkembangan Perangkat Lunak (SDLC) 

Dalam pengembangan aplikasi edukasi matematika ini akan digunakan 

model pengembangan perangkat lunak waterfall. Berikut merupakan penjabaran 

dari aktivitas yang akan dilakukan pada setiap fase. 
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Feasibility Study

Requirement

System Design and 

Development

Implementation

Testing and Maintenance

Investigation 

Report

System 

Requirement 

Document

System Design 

Specification

Feed back

STOP

STOP

STOP

 Gambar 3.1. Software Development Life Cycle Waterfall Model 

1. Feasibility Study 

Pada fase ini akan dilakukan analisis dan evaluasi dari potensial 

mengenai proyek yang akan ditawarkan. Fase ini merupakan fase 

dimana kekuatan dan kelemahan dari aplikasi ini akan dianalisis. 

2. Requirement 

Fase ini merupakan fase dimana kebutuhan untuk pelkaksanaan dan 

perancangan aplikasi ini akan dilakukan. 

3. System Design and Development 
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Pada fase ini akan dilakukan desain dari sistem aplikasi yang akan 

dibangun dan juga jadwal pengerjaan. 

4. Implementation 

Dalam fase ini akan dilakukan implementasi dari aplikasi marketing 

ini pada device. 

5. Testing and Maintenance 

Dalam fase ini akan dilakukan pengecekan pada aplikasi yang telah 

dibuat untuk dicari bug dan error pada aplikasi. 

6. Deployment 

Dalam fase ini, aplikasi yang telah selesai dibuat akan di-upload pada 

google play store dan siap untuk digunakan. 

3.2 Kerangka Perencanaan SOSTAC ® 

E-Marketing pada suatu perusahaan tidak dapat berjalan dengan 

baik tanpa adanya perencanaan dan tujuan yang jelas. E-Marketing 

tersebut juga menjadi tidak efektif dalam memberikan pengaruh dalam 

peningkatan kualitas dan kinerja Marketing perusahaan. 

Salah satu kerangka perencanaan yang dapat dipakai adalah 

SOSTAC®. Menurut (Chaffey .et al, (2008:44)) adalah suatu kerangka 

kerja perencanaan yang cocok untuk e-marketing dan dapat digunakan 

untuk mengembangkan semua jenis rencana, termasuk e-rencana 

pemasaran. Singkatan dari situation, objective, strategy, tactics, actions, 

dan control. 
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Gambar 3.2. Kerangka Perancanaan SOSTAC® (Chaffey&Smith P.R, 2008:4). 

Tahap pertama merupakan Situation Analysys dimana akan 

dilakukan analisa mengenai pangsa pasar dan persaingan bisnis. Pangsa 

pasar bagi Universitas Ciputra adalah siswa SMA dan juga orang tua dari 

mahasiswa tersebut. Jika dilihat dari faktor social force, masyarakat pada 

jaman ini sudah hampir tidak ada yang tidak memiliki smart phone. Oleh 

karena itu, smart phone dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk 

marketing, apalagi pada kalangan siswa SMA. 

Tahap kedua adalah objective atau tujuan yang ingin dicapai. 

Dengan menggunakan sarana smart phone, Universitas Ciputra 

diharapakan dapat secara lebih efektif memberikan layanan kepada pangsa 

pasar. Selain itu, juga untuk mempermudah penyampain informasi dari 

Universitas Ciputra pada pangsa pasar. 

Tahap ketiga adalah strategy. Tahap ini merupakan tahap untuk 

membahas bagaimana cara untuk mencapai tujuan. Strategi apa saja yang 

perlu dilakukan. Menggunakan mobile application akan memudahkan 

dalam memperkenalkan Universitas Ciputra kepada pangsa pasar karena 
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dengan adanya mobile application ini dapat memberikan pangsa pasar 

informasi mengenai Universitas Ciputra baik penerimaan mahasiswa baru, 

event yang sedang dan atau akan dijalankan, serta prestasi mahasiswa 

sehingga akan memberikan impresi yang positif dan kepercayaan pada 

pangsa pasar. 

Tahap keempat adalah tactic. Pada tahap ini dilakukan 

implementasi dari strategi yang telah disusun untuk mencapai tujuan. 

Langkah pertama untuk merealisasikannya adalah dengan membuat 

mobile application itu sendiri. Untuk merealisasikan strategi yang telah 

disusun maka diperlukan perkenalan produk kepada pangsa pasar. Salah 

satu caranya adalah dengan menggunakan media yang telah ada sekarang 

ini seperti brosur, website, ataupun media sosial atau forum. Penyebaran 

produk juga dapat dilakukan menggunakan QRCode yang dilamprikan 

pada brosur atau media lainnya. Selain itu juga terdapat metode words of 

mouth (kata kata dari mulut ke mulut). 

Tahap kelima adalah action. Pada tahap ini akan dijelaskan detail 

dari setiap strategi. Strategi pertama adalah dengan mendigitalisasikan 

brosur dan mengumpulkannya pada satu wadah. Wadah ini adalah aplikasi 

mobile yang dapat diakses dan digunakan kapan saja. Dengan begitu 

semua informasi pada brosur dapat diketahui oleh kalangan luas. Setelah 

itu juga dapat dikumpulkan video promosi Universitas Ciputra pada wadah 

ini. Selain video promosi, video mengenai event-event ataupun seminar 

juga dapat mendukung. Kemudian, akan ditampung juga mengenai artikel 

prestasi mahasiswa Universitas Ciputra sebagai bukti nyata baik berupa 
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alumni ataupun tidak. Yang terakhir adalah menambahkan pop up quiz 

berhadiah untuk interaksi langsung antara pangsa pasar dan Universitas 

Ciputra. 

Tahap keenam adalah control. Pada tahap ini akan ditentukan tolak 

ukur mengenai perencanaan. Pada tahap ini akan terlihat apakah sebuah 

perusahaan mengalami kesuksesan atau kegagalan. Tolak ukur ini 

nantinya dapat berupa jumlah mahasiswa yang mendaftar ke Univeristas 

Ciputra sebelum dan sesudah adanya aplikasi ini. 

3.3 UC Mobile Info 

UC Mobile Info merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai alat marketing 

bagi Universitas Ciputra yang menggunakan media aplikasi mobile.  

Aplikasi ini akan memiliki segala fitur marketing seperti brosur, video, 

maupun artikel megnenai prestasi dari mahasiswa Universitas Ciputra yang dapat 

diakses kapan saja dari mana saja. 

Selain brosur, video, dan artikel, aplikasi ini juga akan memiliki berita 

mengenai event/ acara yang akan dilakukan oleh Universitas Ciputra secara 

terbuka dan juga terdapat pop-up quiz berhadiah bagi para pengguna aplikasi ini. 
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3.4 Arsitektur 

Arsitektur aplikasi UC Mobile Info pada platform android dapat 

diilustrasikan dalam Diagram berikut (Gambar 3.3.). 

 

Gambar 3.3. Arsitektur UC Mobile Info pada platform Android 

Arsitektur Android memiliki 4 tumpukan yaitu Linux Kernel, Libraries 

dan Android Runtime, Application Framework, dan Application yang dimana 

masing-masing tumpukan memiliki komponen yang berbeda. 

Terdapat dua jenis aplikasi pada tumpukan Application yaitu aplikasi 

bawaan dari Android dan aplikasi dari pihak ketiga. Pada tumpukan inilah aplikasi 

UC Mobile Info terletak sebagai aplikasi pihak ketiga. 
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Daerah yang diberi warna abu-abu pada gambar 3.3. merupakan arsitektur 

dari aplikasi UC Mobile Info dan komponen-komponen yang digunakan. Berikut 

merupakan fungsi dari setiap komponen yang akan digunakan. 

Tabel 3.1. Fungsi Komponen yang Akan Digunakan Aplikasi UC Mobile Info 

Komponen Fungsi 

Resource Manager Merupakan komponen yang akan berfungsi untuk  menyimpan dan 

mengolah semua sumber daya baik berupa gambar mupun suara dari 

aplikasi UC Mobile Info. 

Activity Manager Merupakan komponen untuk mengolah setiap Activity dari aplikasi UC 

Mobile Info.  

View System Merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah dan menyimpan 

tampilan dari aplikasi UC Mobile Info. 

Media Framework Merupakan library yang memungkinkan media seperti audio, video, 

dan media berbasis waktu lain untuk dimasukkan kedalam aplikasi. 

SQL Lite Komponen yang digunakan sebagai database didalam device pengguna. 

Web Kit Kompenen yang digunakan untuk membuka dan berinmteraksi dengan 

halaman web dari dalam aplikasi UC Mobile Info. 

Core Libraries Merupakan Library pusat dari seluruh aplikasi android. Komponen 

inilah yang menyimpan fungsi-fungsi untuk membangun sebuah 

aplikasi Android. 

Dalvik Virtual Machine Virtual Machine yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Android. 

Display Driver Driver yang digunakan untuk mengkomunikasikan antara software dan 

hardware untuk bidang tampilan dan grafis. 

Audio Driver Driver yang digunakan untuk mengkomunikasikan antara software dan 

hardware untuk bidang suara. 
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3.5 Database Diagram 

Berikut ini (Gambar 3.4) adalah Diagram dari database aplikasi UC 

Mobile Info. 

 

Gambar 3.4. Diagram Database Aplikasi UC Mobile Info 

1. mobileinfo 

Tabel mobile info digunakan untuk menyimpan perwakilan dari 

semua data umum mengenai aplikasi UC Mobile Info. Table ini memiliki 

6 atribut yaitu 
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  Tabel 3.2. Data Dictionary dari Tabel mobileinfo 

Atribut Defenisi Tipe Data 

mID Digunakan untuk menyimpan ID pada setiap 

data umum yang ada. 

Varchar(5) 

bID Digunakan untuk menyimpan ID dari tabel 

brosur. Mewakili setiap brosur yang disimpan. 

Varchar(5) 

vID Digunakan untuk menyimpan ID dari tabel 

video. Mewakili setiap video yang disimpan. 

Varchar(5) 

hID Digunakan untuk menyimpan ID dari tabel 

halloffame. Mewakili setiap artikel yang 

disimpan. 

Varchar(5) 

qID Digunakan untuk menyimpan ID dari tabel 

Quiz. Mewakili setiap quiz yang disimpan. 

Varchar(5) 

user Digunakan untuk menyimpan user dari tabel 

user. Mewakili setiap user yang disimpan. 

Varchar(20) 

 

Setiap atribut ID (mID, bID, vID, hID, qID) akan ditulis dengan 

format “huruf_depan##”. Sementara user memiliki format bebas dengan 

batasan sebanyak 20 karakter. 

Berikut ini merupakan contoh pada tabel mobileinfo 

Tabel 3.3. contoh data tabel stage. 

mID bID vID hID qID user 

m1 b1 v1 h1 q1 admin 

 

2. user  

Tabel user digunakan untuk menyimpan semua data mengenai 

administrator dari aplikasi UC Mobile Info. Administrator ini yang 

nantinya akan dapat menambah, mengubah, dan menghapus konten dari 

UC Mobile Info. Tabel ini memiliki 2 atribut. 

Tabel 3.4. Data Dictionary dari tabel user 

Atribut Defenisi Tipe Data 

user Digunakan untuk menyimpan username dari 

admin. Setiap username tidak boleh sama 

(unique). 

Varchar(20) 

password Digunakan untuk menyimpan password dari 

admin. 

Varchar(32) 
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Atribut password akan menyimpan password yang telah dienkripsi 

menggunakan MD5 dengan format “MD5(concat(MD5(„username‟), 

„password‟))”. Enkripsi yang dihasilkan nantinya adalah 32 karakter acak. 

Berikut merupakan contoh dari tabel user. 

Tabel 3.5. Contoh Data pada Tabel user 

user Password 

admin 4c671349b5474fb158cc8c847de4a2fb 

 

3. brochure 

Tabel brochure menyimpan data-data mengenai brosur. Terdapat 5 

atribut pada tabel ini.  

Tabel 3.6. Data Dictionary Pada Tabel brochure 

Atribut Defenisi Tipe Data 

bID Digunakan untuk menyimpan ID dari 

setiap brosur. 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan nama dari 

setiap brosur. 

Varchar(100) 

Link Digunakan untuk menyimpan URL 

dimana file brosur disimpan. 

Varchar(500) 

Cover Digunakan untuk menyimpan URL 

dimana gambar halaman depan brosur 

disimpan. 

Varchar(500) 

Description Deskripsi singkat mengenai isi dari setiap 

brosur. 

TEXT 

 

 Berikut ini merupakan contoh data pada tabel brochure. 

Tabel 3.7. Contoh Data Pada Tabel brocure 

bID Name Link Cover Description 

b1 PMB 

Universitas 

Ciputra 

http://www.mInfo

.com/admin/archi

ve/brochure/file/ 

PMB Universitas 

Ciputra.pdf 

http://www.mI

nfo.com/admin

/archive/broch

ure/imge/pmb.

jpg 

Informasi 

pendaftaran 

mahasiswa baru 

Universitas 

Ciputra. 
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4. video 

Tabel video menyimpan data-data mengenai video. Terdapat 4 

atribut pada tabel ini.  

Tabel 3.8. Data Dictionary Pada Tabel video 

Atribut Defenisi Tipe Data 

vID Digunakan untuk menyimpan ID dari setiap 

video. 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan nama setiap 

video. 

Varchar(100) 

Link Digunakan untuk menyimpan URL dari 

video. 

Varchar(500) 

description Digunakan untuk menyimpan informasi 

singkat mengenai video 

TEXT 

Berikut merupakan contoh data pada tabel video 

Tabel 3.9. Contoh Data Pada Tabel Video 

vID Name Link description 

v1 OneDay@UC http://www.yo

utube.com/wat

ch?v=GGd0Xz

dmdg0 

OneDay@UC is a facility video 

at Universitas Ciputra portraying 

3 students on their one day 

journey to higher learning 

 

5. halloffame 

Tabel halloffame digunakan untuk menyimpan data-data mengenai 

artikel mahasiswa berprestasi. Terdapat 5 atribut pada tabel ini. 

Tabel 3.10. Data Dictionary Pada Tabel halloffame 

Atribut Defenisi Tipe Data 

hID Digunakan untuk menyimpan ID dari 

setiap artikel. 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan judul dari 

setiap artikel. 

Varchar(100) 

Link Digunakan untuk menyimpan URL dari 

setiap artikel. 

Varchar(500) 

Cover Digunakan untuk menyimpan perwakilan 

gambar dari setiap artikel. 

Varchar(500) 

Description Deskripsi singkat mengenai artikel. TEXT 
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Berikut merupakan contoh data pada tabel halloffame 

 

Tabel 3.11. Contoh Data Pada Tabel halloffame 

hID Name Link Cover Description 

h1 Final 

Kompet

isi oleh 

BNI 

http://psy.uc.ac

.id/final-

kompetisi-

oleh-bni/ 

http://psy.u

c.ac.id/wp-

content/upl

oads/2014/

04/foto_B

NI.jpg 

Jumat, 28 Maret 2014 

Commerce mengikuti final 

kompetisi yang diadakan oleh 

BNI. Tema yang diangkat BNI 

tahun ini adalah marketing. 

Sistem penilaian yang 

dilakukan BNI adalah 30% 

keramaian …  

 

6. quiz 

Tabel quiz digunakan untuk menyimpan data-data mengenai pop 

up quiz. Terdapat 4 atribut pada tabel ini. 

Tabel 3.12. Data Dictionary Pada Tabel quiz 

Atribut Defenisi Tipe Data 

qID Digunakan untuk menyimpan ID dari dari 

setiap kuis. 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan nama kuis. Varchar(100) 

Question Digunkan untuk menyimpan pertanyaan kuis 

yang bersangkutan. 

Varchar(500) 

Answer Digunakan untuk menyimpan jawaban kuis 

yang bersangkutan. 

Varchar(500) 

 

Berikut merupakan contoh data dari tabel quiz. 

 

Tabel 3.13. Contoh Data Pada Tabel quiz 

qID Name Question Answer 

q1 Pop Up Quiz 1 Siapakah pendiri 

Universitas Ciputra? 

Dr.Ir.ciputra 
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7. prize 

Tabel prize digunakan untuk menyimpan data-data mengenai 

hadiah untuk pop up quiz. Terdapat 2 atribut pada tabel ini. 

Tabel 3.14. Data Dictionary Pada Tabel prize 

Atribut Defenisi Tipe Data 

pID Digunakan untuk menyimpan ID untuk setiap 

hadiah . 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan nama dari setiap 

hadiah. 

Varchar(100) 

 

Berikut merupakan contoh data pada tabel prize 

Tabel 3.15. Contoh Data Pada Tabel prize 

pID Name 

p1 Tiket premiere Amazing Spiderman 2 XXI 

 

8. prizelist 

Tabel prizelist digunakan untuk menyimpan semua informasi 

mengenai hadiah apa saja yang bisa diberikan pada pop up quiz yang mana 

dan berapakah jumlahnya. Tabel ini memiliki 3 atribut: 

Tabel 3.16. Data Dictionary Tabel prizelist 

Atribut Defenisi Tipe Data 

pID Digunakan untuk menyimpan ID dari prize yang 

mewakili hadiah tersebut. 

Varchar(5) 

qID Digunakan untuk menyimpan ID dari quiz yang 

bersangkutan. 

Varchar(5) 

Quantity Digunakan untuk menyimpan jumlah hadiah 

yang dapat diberikan. 

INT 

 

Berikut merupakan contoh data pada tabel prizelist 

Tabel 3.17. Contoh Data Pada Tabel prizelist 

pID qID Quantity 

p2 q1 5 
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9. participant 

Tabel participant digunakan untuk menyimpan data mengenai 

pengguna yang mengikuti pop up quiz. Tabel ini terdiri dari 4 atribut. 

Tabel 3.18. Data Dictionary Tabel participant 

Atribut Defenisi Tipe Data 

prID Digunakan untuk menyimpan ID dari setiap 

orang yang mengikuti pop up quiz. 

Varchar(5) 

Name Digunakan untuk menyimpan nama dari 

setiap orang yang mengikuti pop up quiz. 

Varchar(100) 

Location Digunakan untuk menyimpan lokasi dari 

setiap orang yang mengikuti pop up quiz 

Varchar(500) 

Contact Digunakan untuk menyimpan kontak dari 

setiap orang yang mengikuti pop up quiz 

Varchar(20) 

 

Berikut ini merupakan contoh data pada tabel participant 

 

Tabel 3.19. Contoh Data Pada Tabel participant 

prID Name Location Contact 

pr1 John Surabaya 08185819910 

 

10. winner 

Tabel winner digunakan untuk menyimpan data mengenai 

pemenang dari sebuah kuis. Terdapat 2 atribut pada tabel ini. 

Tabel 3.20. Data Dictionary Tabel winner 

Atribut Defenisi Tipe Data 

qID Digunakan untuk menyimpan ID yang menjadi 

perwakilan dari kuis. 

Varchar(5) 

prID Digunakan untuk menyimpan ID yang menjadi 

perwakilan dari orang yang mengikuti kuis 

Varchar(5) 

 

Berikut merupakan contoh data pada tabel winner. 
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Tabel 3.21. Contoh Data Pada Tabel winner 

qID prID 

q1 pr3 

 

11. banner 

Tabel banner digunakan untuk menyimpan data mengenai banner 

pada halaman Store. Terdapat 3 atribut pada tabel ini. 

Tabel 3.22. Data Dictionary Tabel banner 

Atribut Defenisi Tipe Data 

bnID Digunakan untuk menyimpan ID yang menjadi 

perwakilan dari banner. 

Int(11) 

Link Digunakan untuk menyimpan URL dari setiap 

banner 

Varchar(500) 

status Digunakan untuk menandai apakah banner ini 

aktif atau tidak 

Tiniint(1) 

 

Berikut merupakan contoh data pada tabel winner. 

 

Tabel 3.23. Contoh Data Pada Tabel banner 

bnID Link Status 

1 http://192.168.43.155/uc_mobile_info/images/1.jpg 1 
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3.6 Use Case Diagram 

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam aplikasi marketing 

Universitas Ciputra dapat diilustrasikan pada Diagram berikut ini (Gambar 3.5.). 

Membaca Brosur

Download Brosur

Melihat Video

Download Video

Membaca artikel 

mahasiswa berprestasi

Mengikuti Pop Up Quiz

 

Gambar 3.5. Use Case Diagram untuk pengguna aplikasi UC Mobile Info 

 

Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pengguna 

aplikasi. Pengguna aplikasi dapat memilih salah satu dari lima bagian aplikasi 

yang memiliki konten yang berbeda-beda. Pengguna aplikasi dapat memilih untuk 

mencari dan membaca brosur, mencari dan menonton video, membaca artikel 

mengenai mahasiswa yang berprestasi, membaca artikel mengenai event yang 

akan diadakan oleh Universitas Ciputra, dan mengikuti pop-up quiz dari 

Universitras Ciputra. 
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3.7 Sequence Diagram 

Proses penggunaan aplikasi ini terdiri dari rangkaian aktivitas antar 

beberapa komponen dalam sistem. Rangkaian aktivitas tersebut akan digambarkan 

dalam Sequence Diagram berikut ini. 

3.7.1 Sequence Diagram Mendownload dan Membaca Brosur 

Diagram sekuensial untuk mendownload brosur diawali dengan 

membuka aplikasi dari device pengguna. Setelah aplikasi dibuka, maka 

pengguna akan masuk pada halaman Store. Pada awalnya, halaman Store 

akan selalu memuat semua brosur yang disediakan oleh Universitas 

Ciputra. Pengguna kemudian memilih brosur yang ingin di-download. 

Setelah memilih brosur, akan muncul halaman baru yang berisi informasi 

mengenai brosur yang dipilih serta tombol download untuk mendownload 

brosur tersebut. Klik tombol tersbut dan pengguna akan masuk ke halaman 

Library yang akan menampilkan brosur yang sedang didownload dan juga 

brosur yang sudah didownload. Diagram sekuensial ini diakhiri dengan 

pengguna membaca brosur yang telah di-download dengan meng-klik 

brosur tersebut pada halaman Library. Berikut ini (Gambar 3.6.) adalah 

Diagram sekuensial untuk mendownload dan membaca brosur. 
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User Store Database brochureLibrary

Memilih brosur

Menampilkan halaman 

store Meminta data brosur

Memberikan data brosur

Brochure Detail

Memanggil halaman 

brochure detail

Menampilkan halaman brochure detail

Memilih tombol download

Meminta data brosur

Memberikan data brosur

Meminta file brosur

Memberikan file brosur

Menampilkan halaman Library

Memilih brosur yang akan dibaca

Third party app

Memanggil app 

untuk pdf

Menampilkan brosur yang dipilih

 

3.7.2 Sequence Diagram Melihat Video 

Diagram sekuensial untuk melihat video diawali dengan membuka 

aplikasi dari device pengguna. Setelah aplikasi dibuka, maka pengguna 

akan masuk pada halaman Store. Pada awalnya, halaman Store akan selalu 

memuat semua brosur yang disediakan oleh Universitas Ciputra. Pengguna 

kemudian tombol video pada sebelah kanan atas. Halaman Store kemudian 

akan diisi dengan semua video yang disediakan oleh Universitas Ciputra. 

Pengguna kemudian memilih video yang ingin dilihat dan pengguna akan 

masuk ke halaman detai video. Pilihlah tombol watch pada halaman 

tersebut dan sekuensial Diagram ini diakhiri dengan pengguna menonton 

video yang dipilih. Berikut ini (Gambar 3.7.) adalah Diagram sekuensial 

untuk melihat video. 

 

Gambar 3.6. Sequence Diagram Mendownload dan Membaca Brosur 
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User Store Video Detail Youtube Database

Menampilkan 

halaman store

Memilih tombol 

video

Meminta data brosur

Memberikan data brosur

Meminta data video

Memberikan data video

Menampilkan video

Memilih video
Memanggil detail 

video

Menampilkan halaman video detail

Memilih tombol watch

Meminta data video

Memberikan data video

Memanggil 

applikasi youtube

 

3.7.3  Sequence Diagram Melihat Hall of Fame 

Diagram sekuensial untuk melihat hall of fame diawali dengan 

membuka aplikasi dari device pengguna. Setelah aplikasi dibuka, maka 

pengguna akan masuk pada halaman Store. Dari halaman Store, pengguna 

memilih tab Championship. Pada halaman ini akan terdapat artikel-artikel 

mengenai prestasi mahasiswa. Diagram sekuensial ini diakhiri dengan 

pengguna memilih salah satu artikel dan membacanya pada halaman yang 

memuat isi artikel tersebut. Berikut ini (Gambar 3.8.) adalah Diagram 

sekuensial untuk melihat hall of fame. 

 

 

 

Gambar 3.7. Sequence Diagram Melihat Video 
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User Store Championship Article Database

Menampilkan 

halaman store

Memilih tab 

championship

Meminta data brosur

Memberikan data brosur

Memanggil halaman 

Championship

Meminta data artikel

Memberikan data artikel

Menampilkan halaman championship

Memilih artikel

Memanggil halaman 

article Meminta data artikel

Memberikan data artikel
Menampilkan halaman article

 

3.7.4 Sequence Diagram Melihat Quiz Winner 

Diagram sekuensial untuk melihat diawali dengan membuka 

aplikasi dari device pengguna. Setelah aplikasi dibuka, maka pengguna 

akan masuk pada halaman Store. Dari halaman Store, pengguna memilih 

tab Winner. Pada halaman ini akan terdapat kuis-kuis yang sudah pernah 

diadakan. Diagram sekuensial ini diakhiri dengan pengguna memilih salah 

satu kuis dan melihat daftar pemenang pada halaman baru. Berikut ini 

(Gambar 3.9.) adalah Diagram sekuensial untuk melihat Winner. 

Gambar 3.8. Sequence Diagram Melihat Hall of Fame 
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User Store Winner Winner List Database

Menampilkan 

halaman store

Memilih tab 

championship

Meminta data brosur

Memberikan data brosur

Memanggil halaman 

Winner

Meminta data quiz

Memberikan data quiz

Menampilkan halaman Winner

Memilih kuis

Memanggil halaman 

Winner List Meminta data winner

Memberikan data 

winnerMenampilkan halaman Winner List

 

  

Gambar 3.9. Sequence Diagram Melihat Quiz Winner 
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3.8 Activity Diagram 

Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini akan 

digambarkan dalam Activity Diagram berikut ini. 

3.8.1 Activity Diagram Membaca Brosur 

 Pada gambar 3.10. di bawah ini terlihat aktivitas yang dilakukan 

pengguna aplikasi untuk membaca brosur 

Start

Pengguna Menjalankan Aplikasi

Pengguna Masuk ke Halaman Store

Pengguna memlih brosur yang akan dibaca

Start

Pengguna masuk ke halaman Library

Pengguna membaca brosur yang telah 

didownload

End Star

t

Pengguna mendownload Brosur

 

 Gambar 3.10. Activity Diagram Membaca Brosur   

 Pada saat pertama kali pengguna menjalankan aplikasi, pengguna 

akan masuk pada halaman store. Pada halaman ini pengguna dapat 

langsung memilih brosur yang ingin dibaca. Jika sebelumnya pengguna 
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Category Store

Popular Latest Brochure Video

Banner

^

Store  |  Library  | Hall of Fame  | Winner

belum mendownload brosur tersebut, maka brosur tersebut akan di-

download terlebih dahulu ke device pengguna. Berikut rancangan layout  

dari halaman store: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.11. Layout Halaman Store 

 Jika pengguna aplikasi memilih salah satu brosur untuk dibaca, 

maka akan muncul halaman baru yang berisi judul dan deskripsi singkat 

dari brosur yang dipilih. Pada halaman baru ini juga terdapat tombol untuk 

mengunduh atau membaca brosur tersebut. Berikut merupakan layout dari 

halaman baru tersebut: 
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Brochure Name

Popular Latest

Store

Nama:
nama

Informasi lainnya

Download

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.12. Layout Halaman Detail Brosur 

 Dengan memilih tombol Download, pengguna aplikasi akan dapat 

langsung mengunduh brosur yang dipilih ke dalam device pengguna. Jika 

pengguna sudah pernah mendownload brosur ini, maka pengguna tidak 

dapat mendownload brosur ini lagi. Setelah pengguna mendownload 

brosur yang diinginkan, maka pengguna dapat langsung memilih halaman 

library untuk membaca brosur yang telah didownload. Berikut merupakan 

layout dari halaman library: 

 

 

 



52 
 

Library

Store  |  Library  | Hall of Fame  | Winner

Category
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Layout Halaman Library 

 Pada halaman library ini akan terdapat semua brosur yang telah 

didownload. Jika pengguna memilih salah satu brosur pada halaman ini, 

maka pengguna akan dapat langsung membaca brosur tersebut. 
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3.8.2  Activity Diagram Melihat Video 

Pada gambar 3.14. di bawah ini terlihat aktivitas yang dilakukan 

pengguna aplikasi untuk melihat video. 

Start

Pengguna Menjalankan Aplikasi

Pengguna Masuk ke Halaman Store

Pengguna Memlih Pilihan Video

Start

End Star

t

Pengguna Memilih Video yang Ingin Dilihat

Pengguna Menonton Video

 

 Gambar 3.14. Activity Diagram Melihat Video 

 Pada halaman Store terdapat pilihan untuk melihat Video semua 

daftar video yang ada.  Berikut merupakan layout dari halaman store 

dengan isi video: 
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Category Store

Popular Latest Brochure Video

Banner

^

Store  |  Library  | Hall of Fame  | Winner

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.15. Layout Halaman Store 

 Ketika pengguna aplikasi memilih salah satu video, maka akan 

muncul halaman baru yang berisi informasi nama dan deskripsi singkat 

mengenai video yang dipilih. Pada halaman baru ini juga terdapat tombol 

untuk menonton video. Berikut merupakan rancangan layout dari halaman 

baru (Gambar 3.16.). 
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Video Name

Popular Latest

Store

Nama:
nama

Informasi lainnya

Watch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.16. Layout Halaman Detail Video 
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3.8.3  Activity Diagram Melihat Hall of Fame 

Pada gambar 3.17. di bawah ini terlihat aktivitas yang dilakukan 

pengguna aplikasi untuk melihat Hall of Fame. 

Start

Pengguna Menjalankan Aplikasi

Pengguna Masuk ke Halaman Store

Pengguna Memlih Halaman Hall of Fame

Start

End Star

t

Pengguna Memilih Artikel Mahasiswa Berprestasi yang Ingin Dibaca

Pengguna Menonton Video

 

 Gambar 3.17. Activity Diagram Melihat Hall of Fame 

 Dari halaman brosur, pengguna aplikasi dapat memilih halaman 

Hall of Fame pada menu bagian atas. Berikut merupakan rancangan layout 

dari halaman Hall of Fame(Gambar 3.18.). 
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Hall of Fame

Store  |  Library  | Hall of Fame  | Winner

Judul
Fusce mollis justo ullamcorper nulla

pulvinar elementum. Maecenas quis augue

lorem. Nulla facilisi. Proin diam risus,

interdum eu neque luctus, ullamcorper

ultricies mauris. Duis... read more

Judul
Fusce mollis justo ullamcorper nulla

pulvinar elementum. Maecenas quis augue

lorem. Nulla facilisi. Proin diam risus,

interdum eu neque luctus, ullamcorper

ultricies mauris. Duis... read more

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.18. Layout Halaman Hall of Fame 
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3.8.4  Activity Diagram Melihat Quiz Winner 

Pada gambar di bawah ini (Gambar 3.19.) menunjukkan aktivitas 

yang dilakukan pengguna aplikasi untuk melihat halaman Quiz Winner. 

Start

Pengguna Menjalankan Aplikasi

Pengguna Masuk ke Halaman Store

Pengguna Memlih Halaman Winner

Start

End Star

t
 

 Gambar 3.19. Activity Diagram Melihat Quiz Winner 

Dari halaman Store, pengguna aplikasi dapat memilih halaman 

Quiz Winner pada menu bagian atas. Berikut merupakan rancangan layout 

dari halaman Quiz Winner(Gambar 3.20.). 
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QuizWinnner

QuizWinnner

Store  |  Library  | Hall of Fame  | Winner

1. Nama Lokasi            Hadiah

2. Nama Lokasi            Hadiah

3. Nama Lokasi            Hadiah

4. Nama Lokasi            Hadiah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.20. Layout Halaman Quiz Winner 
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3.9 Skenario Pengujian Fitur Aplikasi 

Berikut ini adalah tabel-tabel skenario yang digunakan untuk pengujian 

setiap fitur aplikasi. Prosedur skenario tersebut dijalankan oleh pengguna, dan 

pengujian tersebut dinyatakan sukses apabila yang dihasilkan sesuai dengan hasil 

yang diharapkan. 

Tabel 3.24. Tabel Skenario Melihat Informasi Brosur 

 Fitur : Melihat informasi brosur melalui halaman Store 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2. Pilih brosur yang ingin dilihat. 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil melihat informasi dari brosur yang dipilih. 

 

Tabel 3.25. Tabel Skenario Melihat Informasi Video 

Fitur : Melihat informasi video melalui halaman Store 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2. Pilih tombol video 

3. Pilih video yang ingin dilihat 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil melihat informasi dari video yang dipilih. 

 

Tabel 3.26. Tabel Skenario Download Brosur 

Fitur : Mendownload Brosur melalui halaman informasi brosur 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2.  Pilih brosur yang ingin dilihat 

3. Tekan tombol download pada halaman informasi brosur 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil men-download brosur yang dipilih. 

 

Tabel 3.27. Tabel Skenario Menonton Video 

Fitur : Menonton video melalui halaman informasi video 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2.  Pilih tombol video 

3. Pilih video yang ingin dilihat 

4. Tekan tombol watch pada halaman informasi video 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil menonton video yang dipilih. 
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Tabel 3.28. Tabel Skenario Membaca Brosur 

Fitur : Membaca brosur dari halaman Library 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

2. User telah mendownload brosur yang ingin dibaca 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2. Pilih tab Library 

3. Pilih brosur yang ingin dibaca 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil mambaca brosur yang dipilih. 

  

Tabel 3.29. Tabel Skenario Membaca Artikel Prestasi Mahasiswa 

Fitur : Membaca artikel mahasiswa berprestasi dari halaman Championship 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info). 

2. Pilih tab Championship 

3. Pilih artikel yang ingin dibaca 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil mambaca artikel yang dipilih. 

 

Tabel 3.30. Tabel Skenario Melihat Daftar Pemenang Quiz 

Fitur : Melihat daftar quiz dari halaman Winner 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Buka aplikasi (UC Mobile Info) 

2. Pilih tab Winner 

3. Pilih Quiz yang telah diikuti 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil melihat daftar pemenang dari Quiz yang dipilih 

 

Tabel 3.31. Tabel Skenario Mengikuti Quiz 

Fitur : Melihat daftar quiz dari halaman Winner 

Pengguna : Pemilik Smartphone 

Prekondisi : 1. User telah mendownload aplikasi didalam Smartphone 

Prosedur : 1. Pilih notification quiz 

2. Masuk ke browser Android 

3. Ikuti Quiz dan klik Submit 

Hasil yang 

Diharapkan 

: User berhasil mengikuti Quiz 
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3.10 Rencana Deployment 

Google Play, sebelumnya dikenal sebagai Android Market, adalah 

platform pendistribusian aplikasi digital untuk Android yang dikembangkan oleh 

Google. Google play memungkinkan pengguna untuk mencari dan mendownload 

musik, majalah, buku, film, dan aplikasi yang dipublikasikan di Google Play. 

Aplikasi yang telah melalui tahap pengembangan akan diuji sesuai dengan 

scenario pengujian yang telah dibuat. Setelah aplikasi berhasil melalui tahap 

pengujian maka aplikasi akan di-deploy ke Google Play. 




