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BAB 3 

DESAIN SISTEM 

3.1. Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan dilakukan dengan membagikan questionnaire 

kepada anggota paduan suara yang menjadi target market dari aplikasi ini. 

Sejumlah 100 sample diambil dalam survei tersebut. Berikut merupakan 

hasil analisa: 

3.1.1. Proses Survei 

Survei di awali dengan pembuatan kuisioner. Kuisioner dibuat 

berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui kebiasaan anggota paduan suara 

dalam menggunakan aplikasi agar aplikasi lebih mudah digunakan oleh 

mereka.  

Setelah kuisioner selesai, peneliti membuat janji kepada paduan 

suara yang akan menjadi target survei untuk bertemu dan mengisi uisioner 

yaitu pada tanggal 20 februari 2014, 22 februari 2014 dan 25 februari 2014 

Subjek dari survei ini adalah 100 orang anggota paduan suara yang 

masih aktif. 

3.1.2. Hasil Survey 

1. Kegunaan fitur jadwal tugas dan latihan menurut mayoritas 

dari responden adalah melihat daftar tugas dan latihan. 

2. Kegunaan fitur notifikasi untuk jadwal latihan dan tugas 

menurut mayoritas dari responden adalah memberi 
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perigatan/ notifikasi saat ada jadwal tugas/ latihan baru yg 

di input. 

3. Kegunaan fitur verifikasi kehadiran anggota dalam tugas 

dan latihan menurut mayoritas dari responden adalah untuk 

mengecek apakah anggota hadir dalam suatu tugas/latihan 

dan untuk meminta kepastian akan kehadiran anggota dalam 

tugas/latihan. 

4. Kegunaan dari fitur teks inventory management menurut 

mayoritas dari responden adalah mencatat teks lagu dan 

jumlahnya dalam inventori 

5. Menurut mayoritas dari responden, jika menekan tombol 

“jadwal” pada halaman utama dari aplikasi maka yang akan 

terjadi adalah aplikasi akan berpindah halaman dan 

menampilkan list jadwal dan latihan dalam 1 layar berupa 

tab 

6. Menurut mayoritas dari responden, jika menekan tombol 

“daftar lagu” maka aplikasi akan menampilkan alphabet 

yang bila dipilih akan menampilkan list lagu yang judulnya 

berawalan dengan alphabet tersebut 

7. Menurut mayoritas dari responden, jika menekan tombol 

“anggota” maka aplikasi akan menampilkan    



16	  

Pada bagian kedua dari kuesioner terdapat 3 pertanyaan mengenai 

tampilan yang di gunakan antara tab atau tombol pada untuk 

memisahkan data antar kategori dengan hasil: 

1. Para responden sebagian besar setuju bahwa pada jadwal 

digunakan tampilan tab untuk memisahkan kategori 

2. Para responden sebagian besar setuju bahwa pada daftar lagu 

digunakan tampilan tombol untuk memisahkan antar kategori 

3. Para responden sebagian besar setuju bahwa pada tombol 

anggota digunakan tombol untuk memisahkan antar kategori 

Pada Bagian ketiga dari kuesioner terdapat 4 pertanyaan mengenai 

data apa saja yang perlu ditampilkan apada aplikasi dengan hasil: 

1. Data pada list anggota adalah: Nama anggota, no HP, posisi 

2. Data pada list lagu adalah: Judul 

3. Data pada list jadwal tugas adalah: Nama tugas, tanggal, jam, 

lokasi 

4. Data pada list jadwal latihan adalah: Nama latihan, tanggal, jam, 

lokasi 

5. Data pada list inventori adalah: stok asal, stok baru, keluar, 

masuk 

3.1.3. Desain Aplikasi 

Rancangan desain dari aplikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Halaman Login 

Halaman ini terdiri dari input login, password dan tombol 

login. Ditampilkan pertama kali aplikasi meluncur untuk 

memverifikasi bahwa yang mengakses adalah anggota terdaftar 

dari paduan suara yang bersangkutan. 

Desain untuk halaman login terdapat pada gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1 Desain Halaman Login 

 

 

 

 



18	  

2. Halaman Utama 

Halaman ini terdiri dari susunan tombol-tombol menu berbaris 

ke bawah untuk menu utama dan berbaris menyamping di dasar 

halaman terdapat menu untuk menambahkan data baru. 

Desain untuk halaman utama terdapat pada gambar 3.2 berikut: 

 

Gambar 3.2 Desain Halaman Utama 
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3. Daftar Anggota 

Halaman ini menampilkan daftar anggota – anggota yang 

terdaftar dalam database dalam bentuk list. Masing – masing data 

pada list ini dapat dipilih dan bila dipilih akan masuk ke halaman 

detail anggota.  

Desain untuk halaman daftar anggota terdapat pada gambar 3.3 

berikut: 

 

Gambar 3.3 Desain Daftar Anggota 
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4. Tambah Anggota 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data anggota baru 

ke dalam database. Pengguna diminta untuk menginput data 

anggota baru dan menekan tombol OK pada halaman ini. 

Desain untuk halaman tambah anggota terdapat pada gambar 

3.4 berikut: 

 

Gambar 3.4 Desain Tambah Anggota 
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5. Detail Anggota 

Halaman ini berisi detail lengkap dari anggota yang dipilih oleh 

pengguna pada halaman daftar anggota. Pada halaman ini, User 

dapat melakukan 2 operasi yaitu edit dan delete detail anggota.  

Desain untuk halaman detail anggota terdapat pada gambar 3.5 

berikut: 

 

Gambar 3.5 Desain Detail Anggota 
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6. Daftar Tugas 

Halaman ini menampilkan jadwal tugas yang ada pada 

database dalam bentuk list. Masing – masing data pada list ini 

dapat dipilih dan bila dipilih akan masuk ke halaman detail tugas.  

Desain untuk halaman daftar tugas terdapat pada gambar 3.6 

berikut: 

 

Gambar 3.6 Desain Daftar Tugas 
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7. Daftar Latihan 

Halaman ini menampilkan jadwal latihan yang ada pada 

database dalam bentuk list. Masing – masing data pada list ini 

dapat dipilih dan bila dipilih akan masuk ke halaman detail latihan.  

Desain untuk halaman daftar latihan terdapat pada gambar 3.7 

berikut: 

 

Gambar 3.7 Desain Daftar Latihan 
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8. Detail Tugas 

Halaman ini berisi detail data dari salah satu tugas yang dipilih 

oleh pengguna pada halaman daftar tugas. Pada halaman ini dapat 

dilakukan 2 operasi yaitu edit dan delete detail tugas. 

Desain untuk halaman detail tugas terdapat pada gambar 3.8 

berikut: 

 

Gambar 3.8 Desain Detail Tugas 
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9. Detail Latihan 

Halaman ini berisi detail data dari salah satu tugas yang dipilih 

oleh pengguna pada halaman daftar tugas. Pada halaman ini dapat 

dilakukan 2 operasi yaitu edit dan delete detail tugas. 

Desain untuk halaman detail latihan terdapat pada gambar 3.9 

berikut: 

 

Gambar 3.9 Desain Detail Latihan 

 

 

 

 

 

 

 



26	  

10. Tambah Latihan 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data latihan baru 

ke dalam database. Pengguna diminta untuk menginput data 

latihan baru dan menekan tombol OK pada halaman ini. 

Desain untuk halaman tambah latihan terdapat pada gambar 

3.10 berikut: 

 

Gambar 3.10 Desain Tambah Latihan 
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11. Tambah Tugas 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data latihan baru 

ke dalam database. Pengguna diminta untuk menginput data 

anggota baru dan menekan tombol OK pada halaman ini. 

Desain untuk halaman tambah tugas terdapat pada gambar 3.11 

berikut: 

 

Gambar 3.11 Desain Tambah Tugas 
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12. Daftar Lagu 

Halaman ini menampilkan daftar lagu perkategori (huruf awal 

dari judul lagu yang ada pada database dalam bentuk list. Masing 

– masing data pada list ini dapat dipilih dan bila dipilih akan 

masuk ke halaman detail lagu.   

Desain untuk halaman daftar lagu terdapat pada gambar 3.12 

berikut: 

 

Gambar 3.12 Desain Daftar Lagu 
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13. Tambah Lagu 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data lagu baru ke 

dalam database. Pengguna diminta untuk menginput data lagu baru 

dan menekan tombol OK pada halaman ini. 

Desain untuk halaman tambah lagu terdapat pada gambar 3.13 

berikut: 

 

Gambar 3.13 Desain Tambah Lagu 
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14. Kategori Lagu 

Halaman ini berisi tombol yang memiliki value(nilai) alphabet 

‘A’ sampai ‘Z’. yang bila dipilih akan menentukan kategori lagu 

yang ditampilkan pada halaman daftar lagu. 

Desain untuk halaman kategori lagu terdapat pada gambar 3.14 

berikut: 

 

Gambar 3.14 Desain Kategori Lagu 
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15. Detail Lagu dan Inventori 

Halaman ini menampilkan detail data lagu yang di pilih oleh 

pengguna serta stok yang tersisa dan list tanggal keluar dari 

partitur lagu tersebut yang bila dipilih akan menampilkan detail 

inventori 

Desain untuk halaman detail lagu dan inventori terdapat pada 

gambar 3.15 berikut: 

 

Gambar 3.15 Desain Detail Lagu dan Inventori 
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16. Playlist 

Halaman ini menampilkan sebuah playlist yang merupakan 

daftar lagu yang berisi 10 lagu yang akan digunakan dalam suatu 

tugas. 

Desain untuk halaman playlist terdapat pada gambar 3.16 

berikut: 

 

Gambar 3.16 Desain Playlist 
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17. Detail Inventori 

Halaman ini menampilkan detail dari keluar masuk partitur 

teks lagu pada tanggal keluar yang dipilih oleh pengguna. 

Desain untuk halaman detail inventori terdapat pada gambar 

3.17 berikut: 

 

Gambar 3.17 Desain Detail Inventori 

 

 

 

 

 

 

 



34	  

18. Tambah Playlist 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data playlist baru. 

Pengguna diminta untuk menginput data playlist baru dan menekan 

tombol OK pada halaman ini. 

Desain dari halaman tambah playlist terdapat pada gambar 3.18 

berikut: 

 

Gambar 3.18 Desain Tambah Playlist 
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19. Tambah Detail Inventori 

Halaman ini berisi form untuk menambahkan data inventori 

seperti tanggal keluar-masuk, keluar, masuk suatu partitur. 

Pengguna diminta untuk menginput data keluar masuk teks dan 

menekan tombol OK pada halaman ini. 

Desain dari halaman tambah detail inventori terdapat pada 

gambar 3.19 berikut: 

 

Gambar 3.19 Desain Halaman Tambah Detail Inventori  
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3.2. Diagram Aplikasi 

3.2.1. Activity Diagram 

3.2.1.1. Melihat Daftar Anggota 

Pada gambar 3.20 ini ditunjukkan langkah – langkah untuk 

melihat daftar anggota yang berisi data –data anggota yang 

terdaftar dalam paduan suara yang bersangkutan.  

Setelah pengguna membuka aplikasi, session manager 

akan memeriksa apakah pengguna sudah login dan jika belum 

maka akan segera di arahkan ke halamn login. Jika sudah login 

akan di arahkan ke halaman utama. Dari halaman utama 

pengguna bisa menekan tombol angota untuk melihat daftar 

anggota 

 

Gambar 3.20 Activitiy Diagram untuk Melihat Daftar Anggota 
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3.2.1.2. Menambahkan Anggota Baru 

Pada gambar 3.21 ini ditunjukkan langkah – langkah untuk 

menambahkan anggota baru. 

Admin dapat menemukan tombol add anggota pada 

halaman utama di bawah tombol lagu. Setelah menekan tombol 

lagu maka admin tinggal memasukan data anggota dan menekan 

tombol centang. 

 

Gambar 3.21 Activity Diagram untuk Menambahkan Anggota Baru 
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3.2.1.3. Melihat Detail Anggota 

Pada gambar 3.22 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

melihat detail anggota. 

Pengguna dapat melihat detail anggota dengan memilih 

dan menekan salah satu data pada list yang ada di halaman 

daftar anggota untuk melihat detail dari anggota tersebut. Jika 

dipilih, list akan mengarahkan pengguna ke halaman detail 

anggota yang dipilih. 

 

Gambar 3.22 Activity Diagram untuk Melihat Detail Anggota 
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3.2.1.4. Mengubah Detail Anggota  

Pada gambar 3.23 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

mengubah detail anggota. 

Admin dapat mengubah detail anggota dengan menekan 

tombol edit pada halaman detail anggota untuk mulai mengubah 

data anggota yang ingin diubah lalu menekan tombol save untuk 

menyimpan perubahan. 

 

Gambar 3.23 Activity Diagram untuk Mengubah Detail Anggota 
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3.2.1.5. Menghapus Anggota 

Pada gambar 3.24 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

menghapus anggota yang dipilih. 

Admin dapat menghapus anggota dengan menekan tombol 

delete pada halaman detail anggota untuk mulai menghapus data 

anggota yang ingin dihapus. 

 

Gambar 3.24 Activity Diagram untuk Menghapus Anggota 
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3.2.1.6. Melihat Daftar Tugas 

Pada gambar 3.25 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

melihat daftar tugas. 

Pengguna dapat melihat daftar tugas dengan memilih 

tombol jadwal pada halaman utama dan memilih tab tugas pada 

halaman jadwal untuk melihat daftar tugas yang ada pada 

database. 

 

Gambar 3.25 Activity Diagram untuk Melihat Daftar Tugas 
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3.2.1.7. Melihat Detail Tugas 

Pada gambar 3.26 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

melihat detail tugas. 

Pengguna dapat melihat detail tugas dengan memilih salah 

satu data tugas yang ada dalam daftar tugas yang ingin dilihat 

detailnya. Jika dipilih, maka list akan mengarahkan pengguna ke 

halaman detail tugas yang berisi data dari tugas yang dipilih 

oleh pengguna 

 

Gambar 3.26 Activity Diagram untuk Melihat Daftar Tugas 
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3.2.1.8. Mengubah Detail Tugas 

Pada gambar 3.27 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

mengubah detail tugas. 

Pengurus dan admin dapat mengubah detail tugas dengan 

menekan tombol edit pada halaman detail tugas untuk mulai 

mengubah data tugas yang ingin diubah lalu menekan tombol 

save untuk menyimpan perubahan. 

 

Gambar 3.27 Activity Diagram untuk Mengubah Detail Tugas 
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3.2.1.9. Menambahkan Tugas Baru 

Pada gambar 3.28 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

menambahkan tugas baru. 

Pengurus dan admin dapat menambahkan tugas baru 

dengan menekan tombol tambah jadwal di sisi sebelah kiri 

bawah dari halaman utama dan memilih tab tugas pada halaman 

tambah jadwal. Pada halaman tersebut mengisi data tugas baru 

dan menekan tombol centang. 

 

Gambar 3.28 Activity Diagram untuk menambahkan Tugas Baru 
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3.2.1.10. Menghapus Tugas  

Pada gambar 3.29 ini dijelaskan langkah – langkah 

menghapus tugas. 

Pengurus dan admin dapat menghapus tugas dengan 

memilih tugas yang akan dihapus pada halaman jadwal tugas. 

Lalu menekan tombol delete pada halaman detail tugas. 

 

Gambar 3.29 Activity Diagram untuk Menghapus Tugas 
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3.2.1.11. Melihat Daftar Latihan 

Pada gambar 3.30 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

melihat daftar latihan. 

Pengguna dapat melihat daftar latihan dengan memilih 

tombol jadwal pada halaman utama dan memilih tab latihan 

pada halaman jadwal. 

 

Gambar 3.30 Activity Diagram untuk Melihat Daftar Latihan 
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3.2.1.12. Melihat Detail Latihan 

Pada gambar 3.31 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

melihat detail latihan. 

Pengguna dapat melihat detail latihan dengan memilih 

salah satu data latihan yang ada dalam daftar latihan yang ingin 

dilihat detailnya. Jika dipilih, maka list akan mengarahkan 

pengguna ke halaman detail latihan yang berisi data dari latihan 

yang dipilih oleh pengguna 

 

Gambar 3.31 Activity Diagram untuk Melihat Detail Latihan 
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3.2.1.13. Menambahkan Latihan Baru 

Pada gambar 3.32 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

menambahkan latihan baru. 

Pengurus dan admin dapat menambahkan latihan baru 

dengan menekan tombol tambah jadwal di sisi sebelah kiri 

bawah dari halaman utama dan memilih tab latihan pada 

halaman tambah jadwal. Pada halaman tersebut mengisi data 

latihan baru dan menekan tombol centang. 

 

Gambar 3.32 Activity Diagram untuk Menambahkan Latihan Baru 
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3.2.1.14. Mengubah Detail Latihan 

Pada gambar 3.33 ini ditunjukan langkah – langkah untuk 

mengubah detail latihan. 

Pengurus dan admin dapat mengubah detail latihan dengan 

menekan tombol edit pada halaman detail latihan untuk mulai 

mengubah data latihan yang ingin diubah lalu menekan tombol 

save untuk menyimpan perubahan. 

 

Gambar 3.33 Activity Diagram untuk Mengubah Detail latihan 
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3.2.1.15. Menghapus Latihan 

Pada gambar 3.34 ini dijelaskan langkah – langkah 

menghapus latihan. 

Pengurus dan admin dapat menghapus latihan dengan 

memilih latihan yang akan dihapus pada halaman jadwal 

latihan. Lalu menekan tombol delete pada halaman detail 

latihan. 

 

Gambar 3.34 Activity Diagram untuk Menghapus Latihan 
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3.2.1.16. Melihat Daftar Lagu 

Pada gambar 3.35 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

melihat daftar lagu. 

Pengguna dapat melihat daftar lagu dengan menekan 

tombol lagu di halaman utama lalu menekan tombol alphabet 

yang sesuai dengan huruf awal dari judul lagu yang ingin 

dilihat. 

 

 

Gambar 3.35 Activity Diagram untuk Melihat Daftar Lagu 
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3.2.1.17. Melihat Detail Lagu dan Inventori 

Pada gambar 3.36 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

melihat detail lagu dan inventori. 

Pengguna dapat melihat detail lagu dan inventori dengan 

memilih lagu yang ingin dilihat detailnya pada halaman daftar 

lagu. List akan emngarahkan pengguna ke halaman detail lagu 

dan inventori.  

 

Gambar 3.36 Activity Diagram untuk Melihat Detail Lagu dan Inventori 
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3.2.1.18. Menambahkan Lagu 

Pada gambar 3.37 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

menambahkan lagu baru. 

Pengurus dan admin dapat menambahkan lagu baru 

dengan menekan tombol tambah lagu di sisi kiri bawah dari 

halaman utama lalu memilih tab lagu pada halaman tambah 

lagu, mengisi data lagu lalu menekan tombol centang untuk 

menyimpan. 

 

Gambar 3.37 Activity Diagram untuk Menambahkan Lagu Baru 
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3.2.1.19. Melihat Detail Inventori 

Pada gambar 3.38 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

melihat detail inventori 

Pengguna dapat melihat detail inventori dengan  memilih 

tanggal keluar teks pada list yang terdapat di bagian bawah dari 

halaman detail lagu dan inventori. List akan mengarahkan 

pengguna ke halaman detail inventori. 

 

Gambar	  3.38	  Activity	  Diagram	  untuk	  Memperbarui	  Inventori 
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3.2.1.20. Memperbarui Inventori 

Pada gambar 3.39 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

memperbarui inventori. 

Pengurus dan admin dapat memperbarui inventori dengan 

menekan tombol edit pada halaman detail inventori lalu 

mengubah data yang ingin diubah lalu menekan tombol save 

untuk menyimpan perubahan. 
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Gambar	  3.39	  Activity	  Diagram	  untuk	  Memperbarui	  Inventori	  

	  

3.2.1.21. Melihat playlist 

Pada gambar 3.40 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

melihat playlist. 

Pengguna dapat melihat playlist dengan menekan tombol 

playlist pada halaman detail tugas. 

 

Gambar	  3.40	  Activity	  Diagram	  untuk	  Melihat	  Playlist	  
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3.2.1.22. Mengubah data playlist 

Pada gambar 3.41 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

mengubah data playlist. 

Pengurus dan admin dapat mengubah data playlist dengan 

menekan tombol edit pada halaman playlist lalu mengubah lagu 

yang ingin diubah lalu menekan tombol save untuk menyimpan 

perubahan. 
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Gambar	  3.41	  Activity	  Diagram	  untuk	  Memperbarui	  	  Playlist	  

3.2.1.23. Menambahkan Playlist Baru 

Pada gambar 3.42 ini dijelaskan langkah – langkah untuk 

menambahkan playlist baru. 

Pengurus dan admin dapat menambahkan playlist baru 

dengan menekan tombol tambah lagu di halaman utama dan 

memilih tab playlist. Setelah mengisi data playlist baru tekan 

tombol centang untuk menyimpan 
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Gambar	  3.42	  Activity	  Diagram	  untuk	  Menambahkan	  Plyalist	  Baru	  

 

3.2.2. Use Case Diagram 

Gambar 3.43 berikut adalah Use Case Diagram dari sistem 

informasi paduan suara: 
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Gambar 3.43 Use Case Diagram 

Dalam diagram ditunjukan bahwa terdapat 3 role untuk sistem 

informasi ini yaitu member/anggota, leader/admin, dan staff/pengurus. 

Dimana Leader memiliki semua hak akses dalam aplikasi, staff tidak 

dapat mengatur anggota, dan member hanya dapat melihat data yang 

sudah ada dan mengkonfirmasi kehadiran 

3.2.3. ER Diagram 

ER (Entity Relationship) Diagram dari aplikasi ini terdiri dari 3 

bagian yaitu conceptual data model, mapping dan physical data diagram 

Dalam gambar 3.44 berikut ditunjukkan struktur database dari 

sistem informasi untuk paduan suara ini. Dalam database ini terdapat 8 

tabel yaitu tabel Anggota, Jadwal_Tugas, Jadwal_latihan, Posisi, Role, 

Lagu, Inventori, dan Detail_Inventori. Terjadi 8 relasi antar tabel yaitu: 
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Relasi many to many antara tabel Anggota dengan tabel Jadwal_Tugas. 

Relasi many to many antara tabel Anggota dengan tabel Jadwal_Latihan. 

Relasi one to many antara tabel Anggota dengan tabel Role. Relasi one to 

many antara tabel Anggota dengan tabel Posisi. Relasi many to many  

antara tabel Jadwal_Tugas dengan tabel Lagu. Relasi many to many 

antara tabel Jadwal_Latihan dengan tabel Lagu. Relasi one to one  antara 

tabel Lagu dengan tabel Inventori. Relasi one to many antara tabel 

Inventori dengan tabel Detail_Inventori. 

 

Gambar 3.44 Entity Relationship Diagram 

Gambar 3.45 berikut adalah Database Mapping dari sistem 

informasi paduan suara: 
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Gambar 3.45 Database Mappping 

Gambar 3.46 berikut adalah Physical Data Diagram dari sistem 

informasi paduan suara: 

Anggota_ID Nama AlamatTanggal_Lahir No_HP Login_ID Password

Posisi_ID

Role_ID

Tugas_ID Nama Tanggal

Posisi_Name

Role_Name

Jam_Mulai Jam_Selesai Lokasi

Lagu_ID Judul Pengarang

Latihan_ID Nama Tanggal Jam_Mulai Jam_Selesai Lokasi

Anggota_ID Absen

Tanggal_Keluar

StokLagu_ID

Tahun_RilisKegunaan Aransemen

Inventori_ID

Tanggal_Kembali Keluar Kembali

Posisi_ID Role_ID

Detail_Inventori_ID

Latihan_ID

Inventori_ID

Anggota_ID AbsenTugas_ID
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Gambar 3.46 Physical Data Diagram 

Dalam gambar 3.46 di atas terdapat 12 tabel yaitu: Tabel Anggota untuk 

menyimpan data anggota yang ada dalam suatu paduan suara. Tabel Role untuk 

menyimpan daftar jabatan anggota dalam paduan suara tersebut seperti Admin, 

User, dan Staff. Tabel Posisi untuk menyimpan daftar posisi anggota dalam 

sebuah paduan suara seperti Bass, Tenor, Sopran, Alto dan Organis. Tabel 

Jadwal_Tugas untuk menyimpan daftar tugas yang ada dalam paduan suara 

tersebut. Tabel Jadwal_Latihan untuk menyimpan daftar latihan yang ada dalam 

paduan suara tersebut. Tabel Detail_Tugas untuk menyimpan daftar lagu yang 

akan dipakai pada suatu tugas dalam paduan suara tersebut. Tabel Detail_Latihan 

untuk menyimpan daftar lagu yang akan dipakai pada suatu latihan dalam paduan 

suara tersebut. Tabel Absensi_Tugas untuk menyimpan daftar absensi dari 

anggota pada suatu tugas dalam paduan suara tersebut. Tabel Absensi_Latihan 

untuk menyimpan daftar absensi dari anggota pada suatu latihan dalam paduan 



64	  

suara tersebut. Tabel Lagu untuk menyimpan daftar lagu yang dimiliki oleh 

paduan suara tersebut. Tabel Inventori untuk menyimpan jumlah stok teks/ 

partitur yang ada pada suatu lagu dalam paduan suara tersebut. Tabel 

Detail_Inventori untuk menyimpan tanggal dan jumlah keluar masuk dari 

teks/partitur dari suatu lagu dalam paduan suara tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




