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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan penelitian ini, metodologi penelitian yang 

digunakan dalam pembuatan laporan adalah Design Science Research 

Methodology (DSRM) dikarenakan pihak Kompas Gramedia membutuhkan 

dokumentasi yang jelas sehingga setelah sistem selesai, sistem dapat dengan 

mudah dikembangkan lebih lanjut. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

1. Identify Problem and Motivation 

Tahap awal penelitian adalah membaca berbagai literatur yang 

berhubungan dengan inti bahasan penelitian yaitu SMS Gateway dan WhatsApp 

serta pembelajaran framework yang dipilih. Hal ini bertujuan untuk lebih 

memahami dasar teori dan masalah yang dapat muncul beserta cara 

penyelesaiannya, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lebih baik. Setelah itu 

adalah mendefinisikan permasalahan penelitian dan menetapkan solusinya 

berdasarkan ketentuan dari Kompas Gramedia dengan wawancara sehingga 

mendapatkan alasan mengapa dibutuhkannya sistem WhatsApp Gateway. 

2. Define Objectives of a Solution 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan serta analisis terhadap kebutuhan 

dan spesifikasi sistem yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dengan 

melakukan rapat dengan pihak Kompas Gramedia. Pada penelitian ini, digunakan 
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dokumentasi yang berarti menggunakan fakta dan hasil yang telah tersedia 

sebelumnya sebagai acuan pembuatan sistem.  

3. Design and Development 

Mengumpulkan beberapa sampel website untuk proses pembelajaran dan 

referensi lalu mulai merancang sistem sesuai dengan kebutuhan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dimulai dari perancangan alur sistem dengan 

menggunakan Data Flow Diagram (DFD), kemudian dilanjutkan dengan 

flowchart sistem, lalu diikuti dengan pembuatan skema database untuk membantu 

proses perancangan dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah perancangan 

desain antarmuka. Setelah perancangan selesai, dilanjutkan dengan proses 

pembangunan sistem dengan menggunakan PHP5 untuk back-end interface 

halaman website dengan template antarmuka bernama Metronic yang bisa dibeli 

secara online, dan Python3 untuk back-end pengiriman pesan. Framework yang 

digunakan untuk website adalah CodeIgniter3 dengan menggunakan teknik AJAX 

yang dikembangkan oleh Kompas Gramedia sendiri. Database yang dipakai 

adalah Microsoft SQL Server. Metode pengembangan yang dipakai adalah 

metode spiral dengan metode evaluasi inspeksi Fagan. 

4. Demonstration 

Tahap ini dimulai ketika sistem sudah selesai dibuat berdasarkan 

kebutuhan. Dalam rapat, sistem diperlihatkan ke pihak Kompas Gramedia dan 

dilakukan uji coba. Kemudian, karena menggunakan metode pengembangan 

spiral, setelah dilakukan uji coba, inspeksi Fagan dijalankan untuk mengetahui 

kekurangn dan bug pada sistem. Hasil dan keputusan yang didapatkan setiap rapat 
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dibuatkan notulen untuk keperluan revisi sistem dan dokumentasi. Setelah itu, 

iterasi akan bertambah dan aktivitas kembali ke Aktivitas 3 sampai sistem dapat 

dinyatakan selesai dan tidak ada pertambahan maupun perubahan kebutuhan. 

5. Evaluation 

Setelah sistem selesai dirancang secara keseluruhan, maka dilakukan tes 

penerimaan pengguna menggunakan standar dari Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology (UTAUT) dengan Skala Likert 6-Pilihan. 

6. Communication 

Penulisan dokumentasi mengenai penelitian ditulis secara lengkap dan 

bertahap dari mulai pencarian referensi dan literatur, hasil wawancara, notulen 

rapat yang sudah ditandatangani, diagram yang telah dirancang, potongan kode 

sistem, serta uji coba sampai kesimpulan penelitian. Dokumentasi diperlukan agar 

pihak Kompas Gramedia mudah untuk melanjutkan pengerjaan sistem dan agar 

hasil penelitian dapat dianalisis secara teliti dan dijadikan karya skripsi yang dapat 

dipublikasikan. 

3.2 Metodologi Pengembangan 

Metodologi pengembangan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan 

penelitian ini adalah proses model spiral. Spiral dipilih karena selama proses 

pembangunan sistem, diadakan rapat penggalian requirements baru untuk setiap 

iterasi karena pihak Kompas Gramedia belum memiliki gambaran yang jelas 

mengenai fitur-fitur yang hendaknya diperlukan sehingga pada nantinya sistem 

semakin berkembang secara progresif. Alasan lainnya adalah karena selama 

proses pembangunan sistem ini, terdapat orang berpengalaman yang bertindak 
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sebagai pengawas, model pengembangan spiral cocok diimplementasikan 

sehingga requirements tidak berubah terlalu banyak pada iterasi terakhirnya. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Communication 

Komunikasi dilakukan dengan pengadaan rapat dengan pihak Kompas 

Gramedia untuk mengumpulkan requirements baru berdasarkan notulen rapat.  

2. Planning 

Analisis data berdasarkan requirements yang didapatkan pada saat rapat 

untuk perbaikan sistem. Hasil yang didapatkan digunakan sebagai dasar perbaikan 

dan topic communication iterasi tambahan. 

3. Modeling 

Perancangan sistem berdasarkan hasil analisis untuk diulas kembali untuk 

kemudian diterapkan pada sistem yang dibangun, bisa berupa perancangan dalam 

bentuk diagram, flowchart, atau pseudocode. 

4. Construction 

Pembangunan sistem sesuai dengan hasil modeling yang didapatkan 

sebelumnya untuk kemudian dicocokkan oleh requirements yang diminta oleh 

pihak Kompas Gramedia. 

5. Deployment 

Tahap dimana sistem yang telah dibangun diulas oleh pihak Kompas 

Gramedia pada sebuah rapat. Pengecekan logika dan coding agar mengetahui jika 

terdapat kesalahan, kekurangan, ataupun bug pada sistem. 
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3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem penelitian ini menggunakan empat cara, yaitu Data 

Flow Diagram, flowchart, skema database, dan desain antarmuka. Perancangan 

yang dilampirkan adalah perancangan untuk iterasi terakhir dimana semua fitur 

sudah terancang. 

 Data Flow Diagram 3.3.1

Data Flow Diagram (DFD) dibuat sesuai dengan model yang diusulkan 

oleh Edward Yourdon pada tahun 1979. Total DFD yang dirancang untuk sistem 

adalah 14, dengan 1 buah Diagram Context untuk aliran data keseluruhan sistem, 

1 buah Diagram Level 1 untuk penjelasan lebih mendalam mengenai aliran data 

ditambah dengan aliran database, 6 buah Diagram Level 2 untuk setiap proses 

yang terdapat pada sistem, serta 6 buah Diagram Level 3 yang merupakan 

pengembangan dari Master Data (Proses 2) dan Alamat (Proses 3).  

A. Data Flow Diagram Level 0 

Gambar 3.1 menunjukkan Data Flow Diagram Level 0 atau Context 

Diagram untuk sistem WhatsApp Gateway dengan 3 buah entitas, yaitu Pengguna, 

Admin, dan Penerima. Context diagram berguna untuk menjelaskan garis besar 

alur perpindahan data yang terjadi dalam sistem.  
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Gambar 3.1 Data Flow Diagram Level 0
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Pengguna merupakan orang yang mengakses website sistem dan 

melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam sistem. Pengguna 

memakai fitur-fitur yang ada pada sistem dengan tujuan akhir mengirimkan pesan 

ke nomor tertentu. Terdapat dua jenis pengguna, yaitu Pengguna Biasa dan 

Pengguna VIP. Pengguna Biasa menggunakan sistem WhatsApp default untuk 

mengirim pesan, dimana jika terdapat banyak antrian, pengguna harus menunggu 

sampai antrian tersebut habis. Kelebihan Pengguna VIP adalah mereka tidak perlu 

mengantri untuk melakukan pengiriman pesan dikarenakan memiliki nomor 

WhatsApp tersendiri. Pengguna bisa mengakses seluruh fitur sistem yang terkait 

data milik mereka. 

Admin adalah orang yang bertugas mengawasi serta memelihara sistem, 

serta menindaklanjuti kejadian atau permasalahan yang terjadi pada sistem. Saat 

Pengguna mengirimkan permintaan, entah itu permintaan penambahan kredit 

ataupun pelaporan permasalahan, Admin juga yang bertugas untuk mengulasnya. 

Admin memiliki akses ke semua fitur sistem dengan akses yang lebih detail, 

kecuali akses terhadap Alamat personal milik masing-masing Pengguna. 

Penerima adalah orang yang menerima pesan WhatsApp yang dikirimkan 

oleh Pengguna melewati sistem WhatsApp Gateway. Penerima tidak bisa 

mengakses seluruh fitur sistem dan hanya menerima data dari sistem berupa pesan 

WhatsApp. 
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B. Data Flow Diagram Level 1 

Untuk melihat aliran data yang lebih jelas bagi keseluruhan sistem beserta 

dengan perpindahan data ke dan dari database, digunakan Data Flow Diagram 

Level 1 yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1
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Terdapat total enam proses pada sistem WhatsApp Gateway dengan 

penomoran diurutkan sesuai dengan urutan iterasi saat proses tersebut dirancang, 

yaitu Pesan, Master Data, Alamat, Akun, Top-up, dan Ticketing. 

Proses Pesan memiliki aliran data dari 7 buah tabel, yaitu tb_contact, 

tb_group, dan tb_member yang hanya memberikan data ke dalam proses, 

tb_notification yang hanya menerima data masuk, serta tb_transactionMain, 

tb_trasactionMessage, dan tb_messageOut yang memberikan data ke dalam 

proses dan menerima data dari proses. Proses Pesan berhubungan dengan tiga 

entitas, yaitu Pengguna dengan total input sebanyak 2 dan total output sebanyak 4, 

Admin dengan total input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1, dan Penerima 

dengan total input sebanyak 0 dan total output sebanyak 2.   

Proses Master Data memiliki aliran data dari 4 buah tabel, yaitu 

tb_generalData, tb_notificationData, tb_paymentData, dan tb_phoneData dimana 

seluruhnya memberikan data ke dalam proses sekaligus menerima data dari 

proses. Proses Master Data hanya berhubungan dengan satu entitas, yaitu Admin 

dengan total input sebanyak 12 dan total output sebanyak 4. 

Proses Alamat memiliki aliran data dari 3 buah tabel, yaitu tb_contact, 

tb_group, dan tb_member dimana seluruhnya memberikan data ke dalam proses 

dan menerima data dari proses. Proses Alamat hanya berhubungan dengan satu 

entitas, yaitu Pengguna dengan total input sebanyak 6 dan total output sebanyak 3.   

Proses Akun memiliki aliran data dari 1 buah tabel, yaitu tb_userAccount 

yang memberikan data ke dalam proses sekaligus menerima data dari proses. 

Proses Akun berhubungan dengan dua entitas, yaitu Pengguna dengan total input 
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sebanyak 4 dan total output sebanyak 2 serta Admin dengan total input sebanyak 

2 dan total output sebanyak 2. 

Proses Top-up memiliki aliran data dari 1 buah tabel, yaitu tb_payment 

yang memberikan data ke dalam proses sekaligus menerima data dari proses. 

Proses Top-up berhubungan dengan dua entitas, yaitu Pengguna dengan total 

input sebanyak 1 dan total output sebanyak 1 serta Admin dengan total input 

sebanyak 1 dan total output sebanyak 3. 

Proses Ticketing memiliki aliran data dari 1 buah tabel, yaitu tb_problem 

yang memberikan data ke dalam proses sekaligus menerima data dari proses. 

Proses Ticketing berhubungan dengan dua entitas, yaitu Pengguna dengan total 

input sebanyak 1 dan total output sebanyak 0 serta Admin dengan total input 

sebanyak 1 dan total output sebanyak 3. 

C. Data Flow Diagram Pesan 

Proses Pesan memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat dengan 

tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada seluruh 

subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 (Pesan) 

Proses Pesan memiliki 3 buah subproses, yaitu Pengiriman Pesan 

(Langsung), Pengiriman Pesan (Excel), dan Lihat Transaksi. Pengguna melakukan 

input Data Pesan (Langsung) atau Data Pesan (Excel) dimana kemudian akan 

diproses oleh subproses pengiriman yang sesuai. Jika Pengguna menggunakan 

Pengiriman Pesan (Langsung), maka Pengguna diberi kesempatan untuk memilih 

alamat Penerima berdasarkan data kontak dan grup yang dibaca dari tb_contact, 

tb_group, dan tb_member, jika Pengguna telah terlebih dahulu mengisinya. Ketika 

menggunakan Pengiriman Pesan (Excel), Pengguna hanya bisa memasukkan data 

berupa nomor telepon WhatsApp. Setelah diproses, pesan WhatsApp akan dikirim 
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langsung ke Penerima setelah data transaksi dan pesan dimasukkan ke dalam tabel 

tb_transactionMain, tb_transactionMessage, dan tb_messageOut serta 

pengiriman notifikasi ke Pengguna. Pengguna dapat melihat Daftar Transaksi 

khusus untuk diri mereka sendiri sedangkan Admin dapat melihat seluruh Daftar 

Transaksi yang ada pada sistem. Daftar Transaksi dibaca melalui tabel 

tb_transactionMain, tb_transactionMessage, dan tb_messageOut lalu dijadikan 

satu sebagai Data Transaksi untuk mempermudah pembacaan. Selain itu, Admin 

juga dapat melakukan reset pada antrian pesan jika terjadi permasalahan seperti 

antrian yang tersendat. 

D. Data Flow Diagram Master Data 

Proses Master Data memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat 

dengan tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada 

seluruh subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 (Master Data) 

Proses Master Data hanya bisa diakses oleh Admin dan berguna untuk 

melakukan pengaturan terhadap data yang ada pada website. Proses ini memiliki 

empat subproses yaitu Term, Notifikasi, Paket, dan Sistem. Setiap subproses 

terhubung dengan satu tabel antara tb_generalData, tb_notificationData, 

tb_paymentData, atau tb_phoneData. 

Dibuat pula Data Flow Diagram Level 3 untuk masing-masing subproses 

dimana terdapat proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) untuk data 

terkait. 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 3 (Term) 

Proses aliran data untuk Term dapat dilihat pada Gambar 3.5. Terdapat 

empat subproses yaitu Tambah Term, Ubah Term, Hapus Term, dan Lihat Daftar 

Term. Pada Tambah Term, Admin mengirimkan input Data Term berupa 

Identifier, Isi Term, dan Deskripsi Term yang bersifat opsional. Jika melakukan 

Ubah Term, Admin mengirimkan input Data Term yang berisikan ID Term, 

Identifier, Isi Term, serta Deskripsi Term. Untuk melakukan perubahan, Admin 

tidak diharuskan untuk mengganti seluruh data sekaligus. ID Term hanya dipakai 

untuk mencari ID dan tidak bisa diubah langsung oleh Admin. Untuk Hapus 

Term, Admin hanya perlu mengirimkan input berupa ID Term. Seluruh subproses 

akan dikirim ke tabel bernama tb_generalData. Untuk Lihat Daftar Term, data 

yang dimunculkan diambil dari tb_generalData untuk lalu diproses dan 

ditampilkan ke Admin. 
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 3 (Notifikasi) 

Proses aliran data untuk Notifikasi dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Terdapat empat subproses yaitu Tambah Notifikasi, Ubah Notifikasi, Hapus 

Notifikasi, dan Lihat Daftar Notifikasi. Pada Tambah Notifikasi, Admin 

mengirimkan input Data Notifikasi berupa Identifier, Judul Notifikasi, Teks 

Notifikasi, dan Deskripsi Notifikasi yang bersifat opsional. Jika melakukan Ubah 

Notifikasi, Admin mengirimkan input Data Notifikasi yang berisikan ID 

Notifikasi, Identifier, Judul Notifikasi, Teks Notifikasi, serta Deskripsi Notifikasi. 

Untuk melakukan perubahan, Admin tidak diharuskan untuk mengganti seluruh 

data sekaligus. ID Notifikasi hanya dipakai untuk mencari ID dan tidak bisa 

diubah langsung oleh Admin. Untuk Hapus Notifikasi, Admin hanya perlu 

mengirimkan input berupa ID Notifikasi. Seluruh subproses akan dikirim ke tabel 

bernama tb_notificationData. Untuk Lihat Daftar Notifikasi, data yang 

dimunculkan diambil dari tb_ notificationData untuk lalu diproses dan 

ditampilkan ke Admin. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 3 (Paket) 

Proses aliran data untuk Paket dapat dilihat pada Gambar 3.7. Terdapat 

empat subproses yaitu Tambah Paket, Ubah Paket, Hapus Paket, dan Lihat Daftar 

Paket. Pada Tambah Paket, Admin mengirimkan input Data Paket berupa 

Identifier, Harga Paket, dan Deskripsi Paket yang bersifat opsional. Jika 

melakukan Ubah Paket, Admin mengirimkan input Data Paket yang berisikan ID 

Paket, Identifier, Harga Paket, serta Deskripsi Paket. Untuk melakukan 

perubahan, Admin tidak diharuskan untuk mengganti seluruh data sekaligus. ID 

Paket hanya dipakai untuk mencari ID dan tidak bisa diubah langsung oleh 

Admin. Untuk Hapus Paket, Admin hanya perlu mengirimkan input berupa ID 

Paket. Seluruh subproses akan dikirim ke tabel bernama tb_paymentData. Untuk 

Lihat Daftar Paket, data yang dimunculkan diambil dari tb_ paymentData untuk 

lalu diproses dan ditampilkan ke Admin. 
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Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 3 (Sistem) 

Proses aliran data untuk Sistem dapat dilihat pada Gambar 3.8. Terdapat 

empat subproses yaitu Tambah Sistem, Ubah Sistem, Hapus Sistem, dan Lihat 

Daftar Sistem. Pada Tambah Sistem, Admin mengirimkan input Data Sistem 

berupa Identifier, Nomor Sistem, Harga Pengiriman, dan Deskripsi Sistem yang 

bersifat opsional. Jika melakukan Ubah Sistem, Admin mengirimkan input Data 

Sistem yang berisikan ID Sistem, Identifier, Nomor Sistem, Harga Pengiriman, 

serta Deskripsi Sistem. Untuk melakukan perubahan, Admin tidak diharuskan 

untuk mengganti seluruh data sekaligus. ID Sistem hanya dipakai untuk mencari 

ID dan tidak bisa diubah langsung oleh Admin. Untuk Hapus Sistem, Admin 

hanya perlu mengirimkan input berupa ID Sistem. Seluruh subproses akan dikirim 

ke tabel bernama tb_phoneData. Untuk Lihat Daftar Sistem, data yang 

dimunculkan diambil dari tb_ phoneData untuk lalu diproses dan ditampilkan ke 

Admin. 
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E. Data Flow Diagram Alamat 

Proses Alamat memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat dengan 

tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada seluruh 

subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 2 (Alamat) 

Proses Alamat hanya bisa diakses oleh Pengguna dan berguna untuk 

melakukan pengaturan terhadap kontak dan grup Pengguna untuk memudahkan 

pengelompokkan Penerima jika ingin mengirim pesan. Proses ini memiliki dua 

subproses yaitu Kontak dan Grup. Masing-masing subproses memiliki Data Flow 

Diagram Level 3 sendiri untuk memperjelas alur data, dimana pada setiap diagram 

terdapat proses Create, Read, Update, dan Delete (CRUD) untuk data terkait. 
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Proses Kontak terkait dengan 2 buah tabel yaitu tb_contact dan tb_member 

sedangkan Grup terkait dengan 1 buah tabel yaitu tb_group. 

 

Gambar 3.10 Data Flow Diagram Level 3 (Kontak) 

Proses aliran data untuk Kontak dapat dilihat pada Gambar 3.10. Terdapat 

empat subproses yaitu Tambah Kontak, Ubah Kontak, Hapus Kontak, dan Lihat 

Daftar Kontak. Pada Tambah Kontak, Pengguna mengirimkan input Data Kontak 

berupa Nama Kontak, Nomor Kontak, Notes Kontak, dan Grup Kontak. Notes 

dan Grup bersifat opsional. Data selain Grup Kontak kemudian akan dikirimkan 

ke tabel tb_contact sementara Grup Kontak akan dikirimkan ke tabel tb_member. 

Jika melakukan Ubah Kontak, Pengguna mengirimkan input Data Kontak yang 

berisikan ID Kontak, Nama Kontak, Nomor Kontak, Notes Kontak, dan Grup 

Kontak. Untuk melakukan perubahan, Pengguna tidak diharuskan untuk 

mengganti seluruh data sekaligus. ID Kontak hanya dipakai untuk mencari ID dan 

tidak bisa diubah langsung oleh Pengguna. Sama seperti Tambah Kontak, data 

Grup Kontak dikirimkan ke tb_member, dan sisanya dikirimkan ke tb_contact. 

Untuk Hapus Kontak, Pengguna hanya perlu mengirimkan input berupa ID 

Kontak, lalu sistem akan mencari ID terkait dan menghapusnya dari tb_contact 
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dan tb_member. Untuk Lihat Daftar Kontak, data yang dimunculkan diambil dari 

tb_ contact dan tb_member untuk lalu diproses dan ditampilkan ke Pengguna. 

 

Gambar 3.11 Data Flow Diagram Level 3 (Grup) 

Proses aliran data untuk Grup dapat dilihat pada Gambar 3.11. Terdapat 

empat subproses yaitu Tambah Grup, Ubah Grup, Hapus Grup, dan Lihat Daftar 

Grup. Pada Tambah Grup, Pengguna mengirimkan input Data Grup berupa Nama 

Grup dan Notes Grup, dimana Notes bersifat opsional. Seluruh data kemudian 

dikirimkan ke tabel tb_group. Jika melakukan Ubah Grup, Pengguna 

mengirimkan input Data Grup yang berisikan ID Grup, Nama Grup, dan Notes 

Grup. Untuk melakukan perubahan, Pengguna tidak diharuskan untuk mengganti 

seluruh data sekaligus. ID Grup hanya dipakai untuk mencari ID dan tidak bisa 

diubah langsung oleh Pengguna. Sama seperti Tambah Grup, data dikirimkan ke 

tb_ group. Untuk Hapus Grup, Pengguna hanya perlu mengirimkan input berupa 

ID Grup, lalu sistem akan mencari ID terkait dan menghapusnya dari tb_group. 

Untuk Lihat Daftar Grup, data yang dimunculkan diambil dari tb_group untuk 

lalu diproses dan ditampilkan ke Pengguna. 
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F. Data Flow Diagram Akun 

Proses Akun memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat dengan 

tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada seluruh 

subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Data Flow Diagram Level 2 (Akun) 

Proses Akun mengurusi segala hal yang berhubungan dengan sistem login 

pada WhatsApp Gateway. Terdapat 5 buah subproses pada Akun, yaitu Login 

Pengguna, Register Pengguna, Reset Password, dan Ubah Detail Pengguna, 

dimana seluruhnya berhubungan dengan tabel tb_userAccount. Login Pengguna 

berguna untuk verifikasi Pengguna ataupun Admin yang mencoba masuk ke 

dalam sistem. Setelah mengirimkan Data Login yang berisi Email dan Password, 

Pengguna ataupun Admin yang terverifikasi akan menerima login token yang 

disimpan pada local storage yang bertindak seperi layaknya session. Pengguna 

yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi dengan mengirimkan Data 
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Register berupa Email, Username, dan Password. Pengguna yang kehilangan 

password juga dapat mengatur ulang password mereka dengan Reset Password, 

dimana reset token yang bisa dipakai untuk mengatur ulang password akan 

dikirimkan melalui email terdaftar. Pengguna dan Admin bisa mengganti data 

akun dengan Ubah Detail Pengguna. Pengguna bisa merubah email, username, 

dan password, sedangkan Admin hanya bisa merubah username. Admin memiliki 

akses ke Lihat Daftar Pengguna untuk melihat seluruh pengguna yang terdaftar. 

G. Data Flow Diagram Top-up 

Proses Top-up memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat dengan 

tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada seluruh 

subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Data Flow Diagram Level 2 (Top-up) 

Proses Top-up mengurusi segala hal yang berhubungan dengan kredit dan 

biaya pengiriman pesan. Proses memiliki tiga subproses, yaitu Kirim Permintaan 

Top-up, Pengecekan Top-up, dan Lihat Riwayat Top-up. Jika ingin mengirim 

permintaan, Pengguna harus mengirimkan Data Request yang berisi Nama 
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Pengirim Dana, Jumlah Top-up, Bukti Transfer, dan Tanggal Transfer. Setelah 

diproses, data akan dimasukkan ke tb_payment dan Admin akan menerima 

notifikasi tanda ada permintaan baru. Admin lalu kemudian mengulas permintaan 

Pengguna, dimana Admin bisa menerima atau menolak permintaan. Pengguna dan 

Admin bisa melihat Daftar Riwayat Top-up, namun Pengguna hanya bisa melihat 

riwayat miliknya sendiri. 

H. Data Flow Diagram Ticketing 

Proses Ticketing memiliki Data Flow Diagram Level 2 yang dibuat 

dengan tujuan melihat dengan lebih detail mengenai perpindahan data pada 

seluruh subproses yang ada dalam setiap proses. Diagram bisa dilihat pada 

Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Data Flow Diagram Level 2 (Ticketing) 

Proses Ticketing berguna bagi Pengguna untuk mengirimkan laporan 

permasalahan seputar website kepada Admin untuk diulas. Seluruh subproses 

yang ada pada bagian ini, yaitu Kirim Tiket, Pengecekan Tiket, dan Lihat Riwayat 
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Tiket, semuanya terhubung dengan tabel tb_report, dan khusus untuk Kirim Tiket, 

terhubung pula dengan tb_notification. Tiket yang dimasukkan Pengguna akan 

diulas oleh Admin dan dialihkan ke developer nantinya untuk diperbaiki. Admin 

bisa melihat riwayat seluruh laporan yang pernah dilaporkan. 

 Flowchart 3.3.2

Untuk mengetahui dan memperjelas cara kerja dan flow sistem yang 

dibangun, dibuatlah beberapa flowchart sebagai panduan untuk memudahkan 

pembacaan. 

A. Flowchart Utama 

Gambar 3.15 merupakan flowchart utama dari sistem. Terdapat dua jenis 

pengguna yang dapat masuk, yaitu pengguna biasa dan admin. Menu yang kedua 

pengguna lihat akan berbeda dan konten halaman yang muncul dipanggil secara 

AJAX. Alur dimulai dengan berjalannya modul Verifikasi Pengguna, dimana 

pengguna diharuskan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dapat 

masuk ke dalam sistem. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat menekan 

beberapa tombol, dimana setiap tombol akan mengarahkan mereka ke fitur-fitur 

lain dalam sistem.  
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Gambar 3.15 Flowchart Utama 

Fitur Pesan dapat diakses melalui subroutine Pesan, Fitur Top-up dapat 

diakses melalui subroutine Top-up. Fitur Akun dibagi menjadi tiga subroutine, 

Verifikasi Pengguna, Profil, dan Lihat Akun. Subroutine Ticketing digunakan 

untuk mengakses laporan seputar sistem dan subroutine Data untuk mengakses 
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dua buah fitur sistem, yaitu Alamat untuk pengguna biasa dan Master Data untuk 

administrator.  

B. Flowchart Verifikasi Pengguna 

 

Gambar 3.16 Flowchart Verifikasi Pengguna 

  Pengguna yang pertama kali masuk dalam sistem harus memasukkan 

email dan password mereka terlebih dahulu sebelum dapat masuk ke dalam sistem 

pada menu login. Jika pengguna tidak valid, maka sistem akan menampilkan alert 

error dan pengguna akan diminta untuk kembali memasukkan data login sekali 
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lagi. Jika validasi berhasil, alert sukses akan muncul dan pengguna pun bisa 

masuk ke dalam sistem. 

Jika belum memiliki akun, pengguna bisa menekan tombol registrasi 

dimana akan diminta memasukkan email, username, password, dan confirm 

password sebagai data yang digunakan untuk masuk nantinya. Jika password dan 

confirm password tidak sama atau email sudah terdaftar, maka akan ditampilkan 

alert error, kemudian pengguna dikembalikkan lagi ke menu registrasi awal. Jika 

pengguna berhasil melewati validasi, maka data yang diinput dimasukkan ke 

dalam database, alert sukses ditampilkan, lalu pengguna dikembalikan ke menu 

login.  

Pengguna yang kehilangan password dapat menekan tombol Lupa untuk 

menjalani peoses pengembalian akun. Pengguna akan diminta untuk memasukkan 

email yang kemudian divalidasi. Jika email terdaftar, maka akan dikirimkan 

sebuah token untuk melakukan atur ulang password bernama reset token yang 

dikirimkan melalui email terdaftar. Jika email tidak terdaftar pada sistem, tidak 

akan ada pemberitahuan kepada pengguna untuk mencegah kebocoran daftar 

email yang terdaftar. Token yang didapatkan kemudian harus dimasukkan ke 

dalam modal yang sudah terbuka. Jika validasi token berhasil, maka modal baru 

akan terbuka dimana pengguna bisa memasukkan password baru mereka. Jika 

password dan confirm password sudah sesuai, maka sistem akan merubah 

password pengguna dan pengguna akan dialihkan ke menu login. 
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C. Flowchart Menu Utama 

 

Gambar 3.17 Flowchart Menu Utama 

Subroutine Menu Utama yang terlihat pada Gambar 3.17 adalah tampilan 

utama yang terlihat setelah pengguna berhasil masuk. Halaman utama bekerja 

layaknya dashboard dimana terdapat beberapa data yang ditampilkan 

kesimpulannya. Proses yang pertama kali berjalan adalah pembacaan data pesan 

dari dua buah tabel yaitu tb_transactionMessage dan tb_nessageOut. Data yang 

didapatkan bergantung dari tipe pengguna yang sedang masuk. Jika pengguna 
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merupakan pengguna biasa, maka yang ditampilkan adalah total pesan miliknya 

sendiri, sedangkan jika tipe pengguna adalah admin, maka total pesan yang 

muncul adalah total pesan akumulatif dari seluruh pengguna yang memakai 

sistem. Data yang didapat dipakai untuk menggambarkan sebuah chart yang 

menunjukkan demografik dari data tersebut untuk kemudian ditampilkan. 

Selanjutnya, dilakukan hal yang sama untuk data transaksi dan data top-up.  

Jika pengguna merupakan admin, maka ada satu chart tambahan yang bisa 

dilihat, yaitu total pengguna. Selain itu, admin juga bisa melihat persentase 

kenaikan atau penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Terakhir, 

admin dapat membaca antrian pesan yang ada saat ini. Jika pengguna bukan 

merupakan admin, maka kredit pengguna saat ini dibaca untuk kemudian 

ditampilkan. 
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D. Flowchart Pesan 

 

Gambar 3.18 Flowchart Pesan 

Aliran dimulai dengan penampilan menu pesan dimana dilakukan 

pembacaan data transaksi dari tiga buah tabel yaitu tb_transactionMain, 

tb_transactionMessage, dan tb_messageOut untuk kemudian diolah menjadi satu 

tabel. Jika pengguna merupakan admin, akan dikeluarkan seluruh transaksi yang 

ada pada sistem dan jika pengguna bukan admin, maka yang ditampilkan hanya 

data transaksi miliknya sendiri.  
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Setelah tabel diseed dan ditampilkan, pengguna bukan admin dapat 

melakukan pengiriman pesan. Pengiriman dibagi menjadi dua jenis, pengiriman 

melalui file Excel dan pengiriman secara langsung. Jika menggunakan pengiriman 

langsung, maka pengguna diharuskan untuk mengisi data subyek serta isi pesan. 

Lalu, data alamat pengguna yang didapat dari tiga tabel yakni tb_member, 

tb_contact, dan tb_group dimunculkan untuk kemudian bisa dipilih sebagai 

alamat penerima pesan. Jika pengguna memilih untuk mengirim pesan melalui 

Excel, pengguna cukup memasukkan subyek dan upload Excel. File Excel 

kemudian akan divalidasi apakah sudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan 

atau belum. Setelah itu, pesan divalidasi datanya untuk kemudian ditampilkan 

sebuah modal dimana review keseluruhan pengiriman dapat dilihat. Pengguna 

yang melakukan konfirmasi pengiriman kemudian akan dicek apakah memiliki 

kredit yang mencukupi. Jika kredit mencukupi, kesatuan transaksi akan 

dimasukkan ke tabel tb_transactionMain, seluruh pesan dalam transaksi 

dimasukkan ke tb_transactionMessage, dan tb_messageOut digunakan untuk 

melihat status pengiriman pesan. Setelah pesan berhasil masuk, sistem akan secara 

berkala membaca status pesan baru pada database dan memasukannya ke dalam 

antrian pengiriman. Pesan yang sudah berada dalam antrian hanya perlu 

menunggu untuk dikirimkan. 
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E. Flowchart Top-up 

 

Gambar 3.19 Flowchart Top-up 

Proses Top-up dimulai dengan dimunculkannya menu top-up dan 

dibacanya data top-up pada sistem. Jika pengguna merupakan admin, maka 
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pengguna dapat melihat keseluruhan top-up dalam sistem, sedangkan jika 

pengguna bukan admin, pengguna hanya bisa melihat data top-up miliknya 

sendiri. Seluruh data kemudian diambil dan diolah menjadi sebuah tabel untuk 

ditampilkan ke pengguna.  

Halaman yang muncul berikutnya tergantung oleh jenis pengguna. Jika 

pengguna bukan admin, maka tabel paket berisi daftar paket yang aktif dan dapat 

dibeli akan diseed dan ditampilkan nantinya. Pengguna yang sudah memilih paket 

diharusnya melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera dahulu sebelum 

melakukan permintaan top-up. Setelah transfer sejumlah yang tertera pada paket, 

pengguna diminta untuk mengisikan nama, tanggal bayar, serta mengirimkan foto 

bukti pembayaran yang kemudian akan dicek validasinya. Data yang valid akan 

dimasukkan ke dalam tb_payment untuk nanti diulas oleh admin. Permintaan yang 

sukses akan memunculkan sebuah alert penanda untuk pengguna dan pengiriman 

notifikasi ke admin yang masuk ke tabel tb_notification.  

Pengguna yang merupakan admin dapat melihat seluruh permintaan aktif 

dimana nantinya admin dapat melihat detail permintaan untuk diulas. Jika 

permintaan disetujui,maka status permintaan akan diubah menjadi 1 dan kredit 

pengguna akan ditambahkan dalam tb_userAccount dan jika permintaan ditolak 

maka status permintaan akan diubah menjadi -1. Setelah proses selesai, notifikasi 

dikirimkan ke pengguna untuk memberitahukan kondisi permintaan mereka. 
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F. Flowchart Ubah Profil 

 

Gambar 3.20 Flowchart Ubah Profil 

Proses untuk mengubah data milik pengguna bisa dilihat pada Gambar 

3.20. Jika pengguna merupakan admin, pengguna hanya bisa mengganti username 

milik mereka, namun, jika pengguna bukan merupakan admin, pengguna bisa 

mengganti email, username, dan password mereka. Sebelum perubahan password 

dikonfirmasi, pengguna harus memasukkan confirm password untuk meyakinkan 

bahwa password baru tersebut memang benar pengetikannya. Selanjutnya, jika 

diketahui bahwa email baru yang ingin didaftarkan sudah terdaftar sebagai 

pengguna lain, maka akan ditampilkan alert error dan pengguna akan 

dikembalikan ke input. Setelah proses perubahan sukses, ditampilkan sebuah alert 

sukses. 

Rancang bangun sistem..., Ivy Marcia, FTI UMN, 2019



61 

 

G. Flowchart Ticketing 

 

Gambar 3.21 Flowchart Ticketing 

Untuk proses pada Gambar 3.21, yang memunculkan halaman baru 

hanyalah jika pengguna merupakan admin. Jika bukan admin, pengguna hanya 

akan diberikan sebuah modal dimana pengguna dapat menjelaskan permasalahan 

apa yang mereka hadapi terkait website dan sistem. Permasalahan dimasukkan ke 

tabel tb_problem dan notifikasi akan dikirimkan ke tb_notification. 

Jika pengguna merupakan admin, maka seluruh data permasalahan yang 

pernah dilaporkan dimunculkan pada sebuah tabel. Selain itu, terdapat pula bagian 
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yang menunjukkan permasalahan-permasalahan yang belum diulas. Jika 

permasalahan tersebut disetujui dan telah diperbaiki, maka status akan diubah 

menjadi 1 dan jika permasalahan diabaikan maka status akan diubah menjadi -1. 

Untuk saat ini, proses ini tidak mendukung pemberian feedback kepada pengguna 

yang melaporkan permasalahan tersebut. 
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H. Flowchart Data 

 

Gambar 3.22 Flowchart Data 
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Flowchart Data dapat dilihat pada Gambar 3.22 dimana jika pengguna 

merupakan admin, ada empat data yang bisa diubah, yaitu term, notifikasi, paket, 

dan phone, sedangkan jika pengguna bukan admin, hanya ada dua data milik 

pribadi yang bisa mereka ubah, yaitu kontak dan grup sebagai buku alamat 

mereka. Dikarenakan seluruh proses merupakan Create, Read, Update, and Delete 

(CRUD), maka setelah dilakukan pemilihan data yang ingin diubah, dilakukanlah 

pemilihan tabel sebagai asal data, dan data berhasil didapatkan, data dimasukkan 

ke dalam sebuah flowchart baru yang menjelaskan proses CRUD tersebut. 

Rancang bangun sistem..., Ivy Marcia, FTI UMN, 2019



65 

 

I. Flowchart CRUD 

 

Gambar 3.23 Flowchart CRUD 

Flowchart CRUD yang tampak pada Gambar 3.23 merupakan flowchart 

general dimana setiap data yang dikirimkan berdasarkan Gambar 3.22 diproses. 

Jika pengguna memilih untuk menambah data, maka data yang dikirimkan adalah 

semua data kecuali ID dikarenakan ID tersebut digenerasi secara otomatis setelah 

data ditambah. Jika pengguna ingin mengubah data, maka ID juga harus 

dimasukkan agar mempermudah pencarian data yang harus dihapus. Terakhir, jika 
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pengguna ingin menghapus sebuah record, cukup mengirimkan 1 buah data yaitu 

ID record.  

J. Flowchart Lihat Akun 

 

Gambar 3.24 Flowchart Lihat Akun 

Proses ini hanya dapat dijalankan jika pengguna merupakan admin dan 

dimulai dengan pemunculan menu akun. Proses melakukan pembacaan terhadap 

data yang terdapat pada tb_userAccount dimana semua data diolah berdasarkan 

tipe. Terdapat 3 jenis tabel yang dihasilkan yaitu General, VIP, dan Admin.  

 Skema Database 3.3.3

Database yang digunakan sistem adalah SQL Server dan memiliki total 

tabel sebanyak 14 buah, dengan 9 tabel utama, 4 tabel untuk master data, dan 

terdapat 1 tabel yang tidak menyimpan data baru dan hanya terbentuk berdasarkan 

many-to-many relationship. Database berada pada server milik Kompas Gramedia 

dan skema dapat dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Skema Database
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Lambang kunci bewarna kuning dengan isi yang dicetak tebal 

melambangkan Primary Key. Lambang bewarna biru menandakan kolom dan jika 

terdapat anak panah bewarna hijau diatasnya, melambangkan bahwa kolom 

tersebut merupakan Foreign Key. Untuk penjelasan lambang pada sebelah kanan, 

huruf U melambangkan bahwa kolom bersifat unique dan tidak boleh ada duplikat 

pada tabel, huruf N melambangkan bahwa kolom boleh tidak terisi atau null, dan 

lambang kolom ditambah dengan anak panah hitam menandakan bahwa kolom 

bersifat AutoIncrement. 

A. Struktur Tabel Utama 

Terdapat 9 buah tabel utama pada WhatsApp Gateway yang berguna untuk 

menyimpan data pengguna yaitu tb_userAccount, tb_problem, tb_contact, 

tb_group, tb_notification, tb_payment, tb_transactionMain, 

tb_transactionMessage, dan tb_messageOut. 

Tabel 3.1 Struktur Tabel tb_userAccount 

 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
userID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
email varchar(100) - Unique , tanda pengenal pengguna
username varchar(50) - Nama panggilan pengguna

password varchar(200) - Kata sandi pengguna

balance integer(10) 0 Kredit pengguna

createdTime datetime TimeStamp Waktu pembuatan akun

lastLogin datetime (null) Waktu masuk terakhir

lastModified datetime (null) Waktu perubahan data terakhir

loginToken varchar(100) (null) Token pengecekan informasi login

resetToken varchar(100) (null)
Token atur ulang password yang

dikirimkan ke email
isAdmin tinyint(1) 0 Level akun

verified tinyint(1) -1 Tipe pengguna

identifier varchar(10) -
Foreign Key , sistem untuk 

pengiriman
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Tabel tb_userAccount yang terlihat pada Tabel 3.1 digunakan untuk 

menyimpan segala data yang berhubungan dengan informasi pengguna. -1 

menandakan pengguna belum terverifikasi, 0 menandakan sudah terverifikasi, dan 

1 menandakan pengguna VIP. Tabel ini juga menyimpan data untuk verifikasi 

pengguna serta kategori pengguna. Tabel memiliki satu foreign key menuju tabel 

tb_phoneData. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel tb_problem 

 

Tabel tb_problem yang terlihat pada Tabel 3.2 digunakan untuk 

menyimpan seluruh data permasalahan yang dilaporkan seputar website. Status 0 

berarti permasalahan sedang menunggu ulasan dan 1 berarti telah diulas. Tabel 

memiliki dua foreign key yang mengarah menuju satu tabel yaitu tb_userAccount 

untuk kolom userID dan reviewerID.  

Tabel 3.3 Struktur Tabel tb_contact 

 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
problemID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
description text(1000) - Deskripsi permasalahan pengguna

addedTime datetime TimeStamp Waktu permasalahan diberitakan

reviewTime datetime (null)
Waktu permasalahan diulas oleh

admin
status tinyint(1) 0 Status permasalahan

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang

memberikan permasalahan

reviewerID integer(10) (null)
Foreign Key , admin yang mengulas

permasalahan

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
contactID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
contactName varchar(50) - Nama kontak

phoneNumber varchar(50) - Nomor WhatsApp kontak

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang

membuat kontak
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Tabel tb_contact yang terlihat pada Tabel 3.3 digunakan untuk 

menyimpan seluruh data kontak milik masing-masing pengguna. Tabel memiliki 

satu foreign key menuju tabel tb_userAccount untuk kolom userID. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel tb_group 

 

Tabel tb_group yang terlihat pada Tabel 3.4 digunakan untuk menyimpan 

seluruh data grup milik masing-masing pengguna. Tabel memiliki satu foreign key 

menuju tabel tb_userAccount untuk kolom userID.  

Tabel 3.5 Struktur Tabel tb_notification 

 

Tabel tb_notification yang terlihat pada Tabel 3.5 digunakan untuk 

menyimpan seluruh data yang berhubungan dengan notifikasi, baik untuk 

pengguna ataupun admin. Tabel memiliki satu foreign key menuju tabel 

tb_userAccount untuk kolom userID.  

  

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
groupID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
groupName varchar(50) - Nama grup

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang 

membuat grup

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
notificationID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
notificationTime datetime TimeStamp Waktu pengiriman notifikasi

text varchar(50) - Isi notifikasi

status tinyint(1) 0 Status notifikasi

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang

menerima notifikasi
identifier varchar(10) - Foreign Key , kode notifikasi
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Tabel 3.6 Struktur Tabel tb_payment 

 

Tabel tb_payment yang terlihat pada Tabel 3.6 digunakan untuk 

menyimpan seluruh data milik masing-masing pengguna yang berhubungan 

dengan permohonan penambahan kredit. 0 berarti permohonan sedang menunggu 

ulasan, 1 berarti permohonan diterima, dan -1 berarti permohonan ditolak. Tabel 

memiliki dua foreign key yang sama-sama mengarah menuju satu tabel yaitu 

tb_userAccount untuk kolom userID dan reviewerID. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel tb_transactionMain 

 

Tabel tb_transactionMain yang terlihat pada Tabel 3.7 digunakan untuk 

menyimpan seluruh data yang berhubungan dengan transaksi pengiriman pesan. 0 

berarti transaksi sedang diproses, 1 berarti transaksi sukses, sedangkan -1 berarti 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
paymentID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
name varchar(50) - Nama pihak pembayar

price integer(10) - Harga kredit yang dibeli

receipt varchar(100) - Bukti pembayaran

paymentDate date - Tanggal pembayaran

addedTime datetime TimeStamp
Waktu permohonan pembayaran

diterima server

reviewTime datetime (null)
Waktu permohonan pembayaran

diulas oleh admin
status tinyint(1) 0 Status pembayaran 

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang

melakukan permohonan

reviewerID integer(10) (null)
Foreign Key , admin yang mengulas

permohonan

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
transactionID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
subject varchar(50) - Subyek transaksi

count integer(10) - Total pesan yang diproses

price integer(10) - Total harga yang harus dibayar

transactionTime datetime TimeStamp Waktu transaksi

status tinyint(1) 0 Status transaksi

userID integer(10) -
Foreign Key , pengguna yang

melakukan transaksi
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transaksi gagal. Tabel ini hanya menyimpan data inti dari transaksi seperti Subyek 

Pesan dan Jumlah Total. Tabel memiliki satu foreign key ke tb_userAccount untuk 

kolom userID. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel tb_transactionMessage 

 

Tabel tb_transactionMessage yang terlihat pada Tabel 3.8 digunakan 

untuk menyimpan seluruh data yang berhubungan dengan pesan pada setiap 

transaksi pengiriman pesan. Tabel ini menyimpan data per pesan berupa Nama 

Penerima serta Isi Pesan. 0 berarti pesan sedang diproses, 1 berarti pesan sukses 

dikirim, sedangkan -1 berarti pesan gagal dikirim. Tabel memiliki satu foreign key 

ke tb_transactionMain untuk kolom transactionID. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel tb_messageOut 

 

Tabel tb_messageOut yang terlihat pada Tabel 3.9 digunakan untuk 

menyimpan data status pengiriman per pesan. 0 berarti pesan sedang diproses, 1 

berarti pesan sukses diproses, sedangkan -1 berarti pesan gagal diproses. Tabel 

memiliki satu foreign key ke tb_transactionMessage untuk kolom messageID. 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
messageID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
messageTo varchar(50) - Nomor tujuan pesan

messageText text(1000) - Isi pesan

priority tinyint(1) 0 Tingkat prioritas pesan

status tinyint(1) 0 Status pesan

transactionID integer(10) -
Foreign Key , transaksi yang

memiliki pesan 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
outID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement
addedTime datetime TimeStamp Waktu pesan diterima

reviewTime datetime (null) Waktu pesan dikirim

queue tinyint(1) 0 Status antrian pesan

sent tinyint(1) 0 Status pengiriman pesan

messageID integer(10) - Foreign Key , data utama pesan
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B. Struktur Tabel Master Data 

Terdapat 4 buah tabel master data pada WhatsApp Gateway yang berguna 

untuk menyimpan data sistem, yaitu tb_generalData, tb_phoneData, 

tb_notificationData, dan tb_paymentData. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel tb_generalData 

 

Tabel tb_generalData yang terlihat pada Tabel 3.10 digunakan untuk 

menyimpan catatan bagi admin seputar nama data ataupun akronim pada sistem. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel tb_phoneData 

 

Tabel tb_phoneData yang terlihat pada Tabel 3.11 digunakan untuk 

menyimpan data seputar sistem WA yang sedang digunakan. 

Tabel 3.12 Struktur Tabel tb_notificationData 

 

Tabel tb_notificationData yang terlihat pada Tabel 3.12 digunakan untuk 

menyimpan data utama seputar notifikasi pada sistem. 

 

 

 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
dataID smallint(3) - Primary Key , AutoIncrement
identifier varchar(10) - Unique , penanda data
text varchar(50) - Isi data

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
dataID smallint(3) - Primary Key , AutoIncrement
identifier varchar(10) - Unique , penanda nomor
phoneNumber varchar(50) - Nomor WhatsApp

price integer(10) - Harga per pesan

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
dataID smallint(3) - Primary Key , AutoIncrement
identifier varchar(10) - Unique , penanda notifikasi
title varchar(50) - Judul notifikasi

text varchar(50) - Template pengiriman notifikasi

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan
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Tabel 3.13 Struktur Tabel tb_paymentData 

 

Tabel tb_paymentData yang terlihat pada Tabel 3.13 digunakan untuk 

menyimpan data paket kredit yang ditawarkan ke pengguna sistem. 

C. Struktur Tabel Tambahan 

Terdapat 1 buah tabel yang hanya menyimpan hubungan antara satu tabel 

dan yang lainnya dalam sebuah relationship many-to-many, yaitu tb_member. 

Tabel 3.14 Struktur Tabel tb_member 

 

Tabel tb_member yang terlihat pada Tabel 3.14 menyimpan data kontak 

beserta grup yang dimiliki oleh kontak tersebut. 

 Perancangan Antarmuka 3.3.4

Rancangan antarmuka website dibuat untuk memberikan gambaran kasar 

mengenai tampilan website agar mempermudah proses penyampaian ide kepada 

pihak Kompas Gramedia. Tampilan menggunakan template dashboard bernama 

Metronic Admin Dashboard yang disediakan dari pihak Kompas Gramedia. 

Template dapat dilihat dan dibeli secara online di: 

https://themeforest.net/item/metronic-responsive-admin-dashboard-template/ 

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
dataID smallint(3) - Primary Key , AutoIncrement
identifier varchar(10) - Unique , penanda paket kredit
price integer(10) - Harga paket kredit

notes varchar(100) (null) Catatan tambahan

Nama Kolom Tipe Data Default Keterangan
memberID integer(10) - Primary Key , AutoIncrement

contactID integer(10) -
Foreign Key , kontak yang termasuk

di dalam grup

groupID integer(10) -
Foreign Key , grup yang memiliki

kontak
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A. Rancangan Halaman Login 

Berikut adalah rancangan antarmuka untuk halaman sebelum pengguna 

melakukan verifikasi akun untuk dapat masuk ke dalam sistem.  

 

Gambar 3.26 Rancangan Halaman Login 

Pengguna yang telah mendaftar dan ingin masuk ke sistem dapat 

memasukkan email dan password dengan rancangan seperti pada Gambar 3.26. 

Setelah seluruh data diisi, pengguna menekan tombol Login untuk verifikasi. 

Halaman ini merupakan halaman awal website dimana terdapat tautan yang 

mengarah ke halaman registrasi dan juga halaman untuk mengatur ulang 

password. Logo perusahaan diletakkan di atas form. 
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Gambar 3.27 Rancangan Halaman Pembuatan Akun 

Untuk melakukan registrasi, pengguna membuat akun terlebih dahulu 

dengan menggunakan form seperti yang terlihat pada Gambar 3.27. Pengguna 

diminta untuk mengisi email, username, password, dan konfirmasi password. 

Setelah selesai mengisi form, pengguna diharuskan menekan tombol Submit. Di 

bagian atas form, diletakkan logo perusahaan dan jika ingin kembali ke halaman 

sebelumnya, dapat menekan tombol Back. 
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Gambar 3.28 Rancangan Halaman Lupa Password 

Pengguna yang kehilangan password dapat melakukan pergantian 

password dengan menggunakan form seperti pada Gambar 3.28. Pengguna 

diminta untuk mengisi email mereka lalu menekan tombol Submit. Sama seperti 

sebelumnya, pada bagian atas form, diletakkan logo perusahaan dan jika ingin 

kembali ke halaman sebelumnya, cukup menekan tombol Back. 

B. Rancangan Halaman Pengguna 

Berikut adalah rancangan antarmuka untuk pengguna yang berhasil masuk 

ke dalam sistem sebagai pengguna biasa (non-admin).  
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Gambar 3.29 Rancangan Header (Pengguna) 

Logo perusahaan diletakkan pada bagian kiri atas halaman, diikuti dengan 

jumlah kredit pengguna saat ini. Selanjutnya, terdapat ikon lonceng dan email 

dimana nantinya akan memperlihatkan notifikasi. Terakhir, diletakkan nama 

pengguna yang bisa ditekan untuk melakukan perubahan data atau keluar website. 

Sementara untuk navigation bar, terdapat 4 buah menu utama, yaitu Home, 

Messaging, Address Book, dan History. Messaging memiliki 3 buah submenu, 

Send Message, Delivery Status, dan Trasaction History, sedangkan Address Book 

memiliki 2 buah submenu, Kontak dan Grup. 
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Gambar 3.30 Rancangan Halaman Utama (Pengguna) 

Gambar 3.30 menunjukkan halaman utama untuk pengguna, dimana 

terdapat 3 buah informasi, yakni total pesan terkirim, total transaksi, dan total 

pembelanjaan. Untuk masing-masing informasi, terdapat pula chart yang 

menunjukkan analisis terhadap poin tersebut. Chart bisa dilihat berdasarkan 

waktu, yaitu antara harian, bulanan, maupun tahunan. 
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Gambar 3.31 Rancangan Halaman Pesan (Langsung) 

Halaman pengiriman pesan memiliki rancangan seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.31. Pengguna bisa melihat 10 transaksi terakhir yang dilakukan pada 

bagian kanan. Untuk mengirimkan pesan, pengguna cukup mengisikan subyek, 

penerima, dan pesan yang ingin disampaikan, lalu menekan tombol Send untuk 

kemudian diverifikasi dan dihitung harga pengirimannya. 
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Gambar 3.32 Rancangan Halaman Pesan (Excel) 

Selain mengirimkan pesan secara langsung, pengguna juga bisa 

mengirimkan pesan melalui file Excel dengan form seperti pada Gambar 3.32. 

Pengguna memasukkan subyek pesan lalu memilih file Excel untuk diunggah. 

Setelah semua kolom terisi, pengguna menekan tombol Send dimana file Excel 

akan diverifikasi dan pesan akan dikirim. 
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Gambar 3.33 Rancangan Halaman Delivery dan Transaction 

Untuk melihat status transaksi secara keseluruhan atau per pesan dapat 

menggunakan halaman seperti yang terlihat pada Gambar 3.33. Pada halaman, 

terdapat sebuah tabel yang memberikan penjelasan mengenai subyek serta harga 

transaksi, serta dapat melihat lebih lanjut dengan menekan tombol Detail. 
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Gambar 3.34 Rancangan Halaman Kontak dan Grup 

Halaman Kontak dan Grup sama-sama memiliki rancangan seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.34. Terdapat sebuah tabel berisikan data penjelasan 

mengenai kontak atau grup tersebut seperti nama, notes, dan anggota. Terdapat 2 

buah tombol pada setiap row yang berguna untuk melakukan perubahan ataupun 

menghapus data. Pengguna dapat menambahkan data dengan menekan tombol di 

bagian atas kanan dan dapat melakukan refresh terhadap isi tabel jika mengalami 

permasalahan.  
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Gambar 3.35 Rancangan Halaman Tambah Kredit 

Tampilan untuk proses top-up milik pengguna bisa dilihat pada Gambar 

3.35. Pada halaman, terdapat tiga bagian. Bagian kanan atas merupakan jumlah 

kredit pengguna saat ini. Bagian kanan bawah merupakan permintaan top-up yang 

sedang dalam proses pengulasan. Sedangkan pada bagian kiri, terdapat sebuah 

tabel berisikan data paket yang bisa dibeli oleh pengguna dengan menekan tombol 

Buy. 
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Gambar 3.36 Rancangan Halaman Daftar Top-up (Pengguna) 

Daftar top-up yang pernah dilakukan oleh pengguna dapat dilihat pada 

halaman pada Gambar 3.36. Terdapat 1 buah tabel yang berisikan tanggal top-up 

diterima, jumlah top-up, status top-up, serta detail lebih mendalam mengenai top-

up. 

C. Rancangan Halaman Admin 

Berikut adalah rancangan antarmuka untuk pengguna yang berhasil masuk 

ke dalam sistem sebagai admin.  
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Gambar 3.37 Rancangan Header (Admin) 

Logo perusahaan diletakkan pada bagian kiri atas halaman, diikuti dengan 

penjelasan bahwa akun memiliki level administrator. Selanjutnya, terdapat ikon 

lonceng dan email dimana nantinya akan memperlihatkan notifikasi. Terakhir, 

diletakkan nama pengguna yang bisa ditekan untuk melakukan perubahan data 

atau keluar website. Sementara untuk navigation bar, terdapat 5 buah menu 

utama, yaitu Home, History, User, Master Data, dan Report.  
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Gambar 3.38 Rancangan Halaman Utama (Admin) 

Gambar 3.38 menunjukkan halaman utama untuk admin, dimana terdapat 

4 buah informasi, yakni total pesan terkirim seluruh pengguna, total transaksi 

seluruh pengguna, total pembelanjaan seluruh pengguna, dan total pengguna 

terdaftar. Untuk masing-masing informasi, terdapat pula chart yang menunjukkan 

analisis terhadap poin tersebut. Chart bisa dilihat berdasarkan waktu, yaitu antara 

harian, bulanan, maupun tahunan. Pada bagian kanan, terdapat perbandingan 

jumlah pesan terkirim, sedang dalam proses, maupun yang tidak terkirim karena 

kesalahan tertentu. Terdapat juga tombol Reset untuk mengatur ulang antrian 

pesan jika sistem mengalami kendala. 
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Gambar 3.39 Rancangan Halaman Review Top-up 

Untuk menerima atau meolak permintaan top-up dari pengguna, admin 

menggunakan halaman seperti yang terlihat pada Gambar 3.39. Terdapat sebuah 

tabel berisikan nama pengguna yang melakukann permintaan, tanggal permintaan 

dibuat, nama pengirim dana, jumlah top-up, serta terdapat pula dua tombol di 

bagian kanan untuk menerima atau menolak permintaan. 
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Gambar 3.40 Rancangan Halaman Daftar Top-up (Admin) 

Daftar lengkap seluruh top-up yang pernah dilakukan oleh pengguna dapat 

dilihat pada Gambar 3.40. Terdapat 1 buah tabel yang berisikan tanggal top-up 

diterima, pengguna yang melakukan permintaan, jumlah top-up, status top-up, 

serta detail lebih mendalam mengenai top-up. 
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Gambar 3.41 Rancangan Halaman View User 

Rancangan alaman yang menampilkan seluruh daftar pengguna 

berdasarkan tipe dapat dilihat pada Gambar 3.41. Untuk setiap tipe pengguna, 

terdapat satu buah tabel yang berisi data mengenai pengguna tersebut. Terdapat 

tiga jenis pengguna, yaitu regular, VIP, dan admin.  
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Gambar 3.42 Rancangan Halaman Master Data 

Untuk melakukan perubahan terhadap data pada sistem, admin dapat 

menggunakan halaman Master Data yang memiliki rancangan seperti pada 

Gambar 3.42. Untuk setiap jenis data, memiliki satu buat tabel yang berisikan isi 

data saat ini. DI bagian kanan, terdapat tombol Edit untuk mengubah data dan 

tombol Delete untuk menghapus data. Untuk menambahkan data, admin 

diperlukan untuk menekan tombol Add Data pada bagian kanan atas. Tombol 

Refresh berguna untuk melakukan refresh jika data pada tabel tidak diperbarui 

secara otomatis. 
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Gambar 3.43 Rancangan Halaman Review Permasalahan 

Untuk menyelesaikan atau mengabaikan laporan permasalahan dari 

pengguna, admin cukup menekan tombol Accept atau Reject dengan 

menggunakan halaman seperti yang terlihat pada Gambar 3.43. Terdapat sebuah 

tabel berisikan nama pengguna yang melaporkan permasalahan, tanggal 

permasalahan dikirim, serta deskripsi permasalahan. 
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Gambar 3.44 Rancangan Halaman Daftar Permasalahan 

Untuk melihat seluruh daftar permasalahan yang pernah dilaporakan oleh 

pengguna, admin dapat menggunakan halaman dengan rancangan yang bisa 

terlihat pada Gambar 3.44. Pada halaman tersebut, admin bisa melihat tanggal 

laporan diulas, nama pengguna yang melaporkan, serta status laporan, baik 

diselesaikan maupun diabaikan. Selain itu, admin dapat menekan tombol Detail 

untuk setiap row untuk melihat penjelasan mengenai permasalahan. 

3.4 Perancangan Evaluasi  

Perancangan kuisioner evaluasi untuk penelitian ini dilakukan berdasarkan 

model UTAUT. Bagian-bagian yang perlu dihitung diambil berdasarkan 

penelitian sebelumnya oleh Weiyin Hong, James Y. L. Thong, dan Lewis C. 

Chasalow, yaitu Performance Expectancy (PE), Effort Expectancy (EE), 
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Facilitating Conditions (FC), dan Social Influence (SI). Peryataan yang digunakan 

berjumlah 20 dan dipilih berdasarkan penelitian yang sama. Rancangan 

pernyataan bisa dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Rancangan Pernyataan UTAUT 

No Pernyataan 

Performance Expectancy 

1 
Penggunaan sistem mempermudah dan mempersingkat waktu saya 

menyelesaikan tugas 

2 Penggunaan sistem meningkatkan produktivitas saya 

3 Sistem berguna untuk pekerjaan saya  

4 Fitur yang ada pada sistem lebih baik dari yang saya ekspektasikan 

5 Secara keseluruhan, pengalaman saya selama menggunakan sistem baik 

Effort Expectancy 

6 Belajar menggunakan sistem mudah bagi saya 

7 Interaksi saya dengan sistem jelas dan dapat dimengerti 

8 Sistem mudah digunakan 

9 Menggunakan sistem telah menjadi kebiasaaan saya 

Facilitating Conditions 

10 Saya memiliki sumber yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem 

11 Saya memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem 

12 
Penggunaan tombol dan sejenisnya konsisten dengan apa yang saya 

ketahui 

13 Data yang ditampilkan konsisten dengan penggunaan saya 

14 Saya suka dengan perubahan sistem yang dilakukan 

15 Perubahan sistem tidak mengganggu saya 

Social Influence 

16 
Jika saya mendengar adanya teknologi informasi baru, saya akan mencari 

cara untuk dapat mencobanya 

17 
Diantara rekan-rekan saya, saya biasanya adalah yang pertama mencoba 

hal baru 

18 Saya senang bereksperimen dengan teknologi baru 

19 Manajer saya mempromosikan penggunaan sistem 

20 Rekan-rekan kerja saya berpikir saya sebaiknya menggunakan sistem 
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