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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metodologi 

 Untuk mendukung kelancaran penelitian ini, maka metodologi yang akan 

gunakan adalah sebagai berikut. 

a. Studi literatur 

Dalam studi literatur, penelitian dimulai dengan melakukan studi kepustakaan 

dalam bentuk jurnal, artikel serta referensi-referensi lain yang berhubungan 

dengan push notification, scrum, algoritma priority scheduling, dan hybrid 

application. 

b. Perancangan aplikasi 

Perancangan aplikasi dilakukan dengan merancang tampilan dan fitur yang akan 

disediakan dalam aplikasi. Perancangan alur kerja dalam bentuk flowchart, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur tabel dan 

tampilan antar muka. 

c. Pembangunan aplikasi 

Pembuatan aplikasi dilakukan berdasarkan rancangan yang sudah dibuat 

mengenai aplikasi dengan menggunaan Framework Ionic untuk aplikasi mobile 

dan Framework Laravel untuk backend database. 

d. Pengujian aplikasi  

Pengujian aplikasi yang telah dibuat dilakukan dengan menggunakan metode 

black-box. Selain itu, juga dilakukan uji coba dengan responden yang akan 

beperan sebagai user. Akan digunakan proportionate stratified random 

sampling, dengan jumlah keseluruhan sampel dihitung dengan menggunakan 
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rumus Slovin. Jumlah populasi didapat dari jumlah anggota kepanitiaan dari 

himpunan-himpunan program studi di Universitas Multimedia Nusantara.  

e. Evaluasi  

Setelah uji coba, dilakukan evaluasi dengan melakukan analisis dari hasil 

pengujian sistem yang sudah dilakukan dengan meminta responden mengisi 

kuesioner System Usability Scale. Akan didapatkan feedback dari responden.  

3.2 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data terdiri dari dua fase. Fase pertama yaitu pengumpulan 

data untuk studi pendahuluan dengan memberikan kuesioner kepada ketua 

himpunan Universitas Multimedia Nusantara dan melakukan sesi wawancara 

dengan pihak Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara. Kuesioner terdiri 

dari 2 bagian, yaitu kuesioner dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. 

Kuesioner ini dibuat untuk mengetahui informasi dasar mengenai bagaimana cara 

kerja kegiatan kepanitiaan dalam himpunan yang ada di Universitas Multimedia 

Nusantara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui peran Kemahasiswaan dalam 

kegiatan kepanitiaan di himpunan dan untuk mendukung informasi yang didapat 

dari kuesioner.  

Fase kedua dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada anggota 

kepanitiaan dan melakukan wawancara kepada ketua himpunan, supervisi fakultas 

dan staff kemahasiswaan UMN. 

3.3 Analisis Scrum  

 Dalam aplikasi ini, digunakan aktifitas product backlog, sprint goal, sprint 

backlog, daily scrum serta taskboard, dan burndown chart. Istilah product backlog, 

sprint goal, sprint backlog kemudian diadaptasikan dalam aplikasi ini berdasarkan 
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hasil kuesioner yang dilakukan ke ketua himpunan Universitas Multimedia 

Nusantara.  

 

a) Product Backlog  

Berdasarkan Schwaber dan Sutherland (2011), product backlog 

adalah sebuah rincian kegiatan yang pasti dilakukan oleh tim dan dalam 

urutan prioritas. Dalam pertanyaan kuesioner pada lampiran nomor 3 bagian 

dua nomor dua, dijabarkan satu bagian tabel yang didapatkan dalam bab 

proposal kepanitiaan UMN yang merincikan kegiatan yang harus dilakukan 

dalam kegiatan kepanitiaan tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, disetujui 

bahwa rincian kegiatan tersebut adalah rincian garis besar kegiatan yang 

harus dilakukan dalam kepanitiaan tersebut. Maka dari itu, nama product 

backlog kemudian diadaptasi menjadi garis besar kegiatan kepanitiaan.    

b) Sprint 

Berdasarkan Rubin (2013), di dalam Scrum, pekerjaan yang 

dilakukan dalam sebuah iterasi atau siklus hingga satu bulan disebut sebagai 

sprint. Iterasi tersebut adalah timebox. Timebox digunakan untuk 

menentukan panjang sprint. Sprint adalah timebox satu bulan atau kurang di 

mana tim scrum akan menyelesaikan sprint goal (scruminc.com, tanpa 

tahun). Timebox ini kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi dengan nama 

rentang waktu.  

c) Sprint Goal  

Berdasarkan Rubin (2013) sprint goal merupakan hal-hal apa yang 

seharusnya dicapai berdasarkan product backlog yang dipilih. Dalam 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ang, Rahma Febryani, FTI UMN, 2018



30 

   

pertanyaan kuesioner pada lampiran nomor 3 bagian dua nomor empat, 

dijabarkan contoh pekerjaan yang harus dicapai setiap tim divisi kepanitiaan 

dari sebuah item garis besar kegiatan kepanitiaan. Berdasarkan hasil 

kuesioner, disetujui bahwa kegiatan yang tertera dalam garis besar kegiatan 

akan dibagi ke dalam pekerjaan yang harus dicapai untuk setiap tim divisi, 

maka sprint goal kemudian akan diadaptasi menjadi goal dalam aplikasi.  

d) Sprint Backlog  

Berdasarkan Rubin (2013), Sprint Backlog mendeskripsikan 

bagaimana tim akan mengerjakan sub item dari product backlog yang telah 

dipilih dalam bentuk task-task yang lebih detail.  

 

Gambar 3.1 Contoh Ilustrasi Sprint Backlog (Rubin, 2013) 

Dalam kuesioner nomor lima, dijabarkan pertanyaan apakah untuk 

setiap kegiatan yang telah ditentukan akan lebih didetailkan menjadi 

tugas/pekerjaan/task yang harus dikerjakan oleh setiap anggota. 

Berdasarkan hasil kuesioner, disetujui bahwa akan didetailkan 

tugas/pekerjaan/task untuk setiap anggota, sehingga sprint backlog 

kemudian akan diadaptasi menjadi task dalam aplikasi.  

e) Daily Scrum  
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Menurut Sutherland dan Schwaber (2011) daily scrum merupakan 

kesempatan bagi tim untuk menyinkronkan pekerjaan setiap anggota dan 

saling melaporkan hambatan yang dialami. Berdasarkan Rubin (2013), daily 

scrum dilakukan dengan menjawab tiga pertanyaan. Dengan dijawabnya 

pertanyaan ini, dapat dimengerti gambaran besar tentang apa yang sedang 

terjadi, bagaimana kemajuannya ke arah tujuan sprint, modifikasi apa pun 

yang ingin dilakukan terhadap rencana untuk pekerjaan hari yang akan 

datang, dan masalah apa yang perlu ditangani. Berdasarkan Rubin (2013), 

tiga pertanyaan tersebut adalah  

o Apa yang sudah dicapai sejak daily scrum kemarin? 

o Apa yang akan dikerjakan hingga daily scrum berikutnya? 

o Apa hambatan atau kesulitan yang menghalangi dalam membuat 

progress? 

Dalam aplikasi, pertanyaan ini kemudian akan diadaptasikan menjadi  

o Apa yang sudah di capai sejak daily report kemarin? 

o Apa yang akan dikerjakan hingga daily report berikutnya? 

o Apa hambatan atau kesulitan yang menghalangi dalam membuat 

progress? 

f) Task Board 

Berdasarkan Rubin (2013), task board adalah cara sederhana tapi 

kuat untuk mengkomunikasikan kemajuan sprint. Secara formal, task board 

menunjukkan perubahan dari sprint backlog seiring dengan berjalannya 

waktu. Dalam task board, ditampilkan task yang harus dikerjakan untuk 

menyelesaikan product backlog yang sudah dipilih. Pada awalnya, semua 
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task akan masuk dalam kolom “to do”. Task masuk ke dalam kolom “in 

progress” ketika task ini sedang dikerjakan. Ketika task selesai dikerjakan, 

task akan masuk ke kolom “completed”.  

g) Burndown Chart  

Berdasarkan Stellman dan Greene (2015), burndown chart adalah 

sebuah cara bagi siapapun untuk melihat bagaimana progress dari sprint. 

Tujuan dari burndown chart adalah untuk memberikan informasi dengan 

cara yang mudah dipahami (Cervone, 2011). Burndown chart menunjukkan 

total banyaknya pekerjaan yang masih belum diselesaikan agar bisa 

mencapai sprint goal yang sudah ditentukan dalam sprint yang sedang 

berjalan (Rubin, 2013).  

3.3 Perancangan Aplikasi  

Metode perancangan aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode prosedural. Proses perancangan yang digunakan adalah Data Flow 

Diagram, Flowchart, Entity Relation Diagram, struktur tabel dan perancangan 

tampilan antar muka.  

3.3.1 Data Flow Diagram  

Data Flow Diagram ini menggambarkan alur data berdasarkan notasi 

Yourdon. DFD tersusun dalam bentuk context diagram, DFD level 1, DFD level 2, 

dan DFD level 3. DFD level 1 menggambarkan detail dari context diagram. DFD 

level 2 menggambarkan detail dari beberapa proses yang ada di DFD level 1. DFD 

level 3 menggambarkan detail dari proses yang ada di DFD level 2.  

Gambar 3.2 adalah context diagram dari alur data aplikasi. Terdapat entitas 

admin dan mahasiswa. Data store yang digunakan adalah data store user, 
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mempunyaiAkses, himpunan, catatan, daily report, userMengikutiKepanitiaan, 

kepanitiaan, garisBesarKegiatan, goal, task, assignedTo dan divisi. 

Gambar 3.3 adalah DFD level 1 yang menggambarkan detail context 

diagram. DFD berisi proses register, proses login, proses mengelola user, proses 

mengelola profile, proses mengelola kepanitiaan, dan proses mengelola kegiatan 

kepanitiaan. Selain proses register dan proses login, proses lain memiliki detail 

DFD level 2 pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, Gambar 3.6, dan Gambar 3.7.  
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Gambar 3.2 Context Diagram  

mahasiswa admin 

0 
Kegiatan Kepanitiaan Mahasiswa 
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Gambar 3.3 DFD Level 1 
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Gambar 3.4 DFD level 2 Proses Mengelola User  

Gambar 3.4 merupakan DFD level 2 proses mengelola user yang terdiri dari 

proses mengelola user staff UMN, proses mengelola user mahasiswa dan proses 

mengelola himpunan. Ketiga proses ini terhubung dengan entitas admin. Proses 

mengelola user staff UMN terhubung dengan data store mempunyaiAkses dan 

memiliki detail DFD level 3 pada Gambar 3.8. Proses mengelola user mahasiswa 

terhubung dengan data store mempunyaiAkses dan memiliki detail DFD level 3 

pada Gambar 3.9. Proses mengelola himpunan terhubung dengan data store 

himpunan dan memiliki detail DFD level 3 pada Gambar 3.10.  
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G a m b a r  3 . 5  D F D  L e v e l  2  P r o s e s  M e n g e l o l a  P r o f i l e   
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G a m b a r  3 . 6  D F D  L e v e l  2  P r o s e s  M e n g e l o l a  K e p a n i t i a a n  
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Gambar 3.6 merupakan DFD level 2 proses mengelola profile. DFD level 2 

ini terdiri dari proses melihat profile, proses mengganti password, dan proses 

mengganti nama. Ketiga proses ini terhubung dengan data store user serta entitas 

admin, mahasiswa, dan user. Proses ini tidak memiliki DFD level 3.  

Gambar 3.7 merupakan DFD level 2 proses mengelola kepanitiaan. DFD 

level 2 ini terdiri dari proses melihat kepanitiaan, proses menambahkan kepanitiaan, 

proses meng-edit kepanitiaan dan proses menghapus kepanitiaan. Proses melihat 

kepanitiaan terhubung dengan entitas admin dan mahasiswa. Proses menambah, 

meng-edit dan menghapus kepanitiaan terhubung dengan entitas mahasiswa. 

Keempat proses terhubung dengan data store kepanitiaan dan 

userMengikutiKepanitiaan. 
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Gambar 3.7 DFD Level 2 Proses Mengelola Kegiatan Kepanitiaan 
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Gambar 3.7 merupakan DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. 

Terdapat proses mengelola chart, proses mengelola daily report, proses mengelola 

divisi dan keanggotaan, proses mengelola garis besar kegiatan, proses mengelola 

goal dan task, proses mengelola rentang waktu dan status, proses mengelola export 

PDF, proses melihat burndown chart, dan proses melihat priority schedule. Proses 

melihat burndown chart terhubung dengan entitas mahasiswa serta terhubung 

dengan data store goal dan data store task. Proses melihat priority schedule 

terhubung dengan entitas mahasiswa, data store user dan data store task. Proses 

melakukan export pdf memiliki entitas admin dan mahasiswa serta terhubung 

dengan data store garis besar kegiatan, goal, dan task. Proses selain proses melihat 

burndown chart, proses melihat priority schedule dan proses melakukan export pdf 

memiliki DFD level 3 pada Gambar 3.11, Gambar 3.12, Gambar 3.13, Gambar 

3.14, Gambar 3.15, Gambar 3.16, dan Gambar 3.17. 
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Gambar 3.8 DFD level 3 Proses Mengelola User Staff UMN 

Gambar 3.8 merupakan DFD level 3 proses mengelola user admin staff 

UMN dari DFD level 2 proses mengelola user. DFD level 3 ini memiliki empat 

proses, yaitu proses melihat, menambah, meng-edit, dan menghapus staff UMN 

yang terdaftar sebagai user admin. Keempat proses ini terhubung dengan entitas 

admin dan data store mempunyaiAkses.  
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Gambar 3.9 DFD Level 3 Proses Mengelola User Mahasiswa UMN 

Gambar 3.9 merupakan DFD level 3 proses mengelola user mahasiswa 

UMN dari DFD level 2 proses mengelola user. DFD level 3 ini memiliki empat 

proses, yaitu proses melihat akses user mahasiswa, proses menambah akses user 

mahasiswa, proses meng-edit akses user mahasiswa, dan proses menghapus akses 

user mahasiswa. Keempat proses ini terhubung dengan entitas admin dan data store 

mempunyaiAkses. 
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Gambar 3.10 DFD Level 3 Proses Mengelola Himpunan 

Gambar 3.10 merupakan DFD level 3 proses mengelola himpunan dari DFD 

level 2 proses mengelola user. DFD level 3 ini memiliki empat proses, yaitu proses 

melihat list himpunan, proses menambah himpunan, proses meng-edit himpunan, 

dan proses menghapus himpunan. Keempat proses ini terhubung dengan entitas 

admin dan data store himpunan. 
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Gambar 3.11 DFD Level 3 Proses Mengelola Catatan 
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G a m b a r  3 . 1 2  D F D  L e v e l  3  P r o s e s  M e n g e l o l a  D a i l y  R e p o r t  
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Gambar 3.11 merupakan DFD level 3 proses mengelola catatan dari DFD 

level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 ini memiliki empat 

proses, yaitu proses melihat catatan, proses menambah catatan, proses meng-edit 

catatan, dan proses menghapus catatan. Keempat proses ini terhubung dengan data 

store catatan. Proses melihat catatan terhubung dengan entitas admin dan 

mahasiswa. Proses menambah, meng-edit, dan menghapus catatan terhubung 

dengan entitas mahasiswa.  

Gambar 3.12 merupakan DFD level 3 proses mengelola daily report dari 

DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 ini memiliki 

empat proses, yaitu proses melihat daily report, proses menambah daily report, 

proses meng-edit daily report, dan proses menghapus daily report. Keempat proses 

ini terhubung dengan data store daily report. Proses melihat daily report. Proses 

melihat daily report terhubung dengan entitas admin dan mahasiswa. Proses 

menambah daily report, meng-edit daily report, dan menghapus daily report 

terhubung dengan entitas mahasiswa. Proses mengelola daily report ini digunakan 

dalam aplikasi sebagai bagian dari aktifitas daily report Scrum.  

 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ang, Rahma Febryani, FTI UMN, 2018



48 

   

 

 

Gambar 3.13 DFD Level 3 Proses Mengelola Divisi Dan Keanggotaan 

Gambar 3.13 merupakan DFD level 3 proses mengelola divisi dan 

keanggotaan dari DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 

ini memiliki delapan proses. Proses melihat anggota, proses menambah anggota, 

proses meng-edit anggota, dan proses menghapus anggota terhubung dengan data 

store userMengikutiKepanitiaan. Proses melihat divisi, proses menambah divisi, 

proses meng-edit divisi, dan proses menghapus divisi terhubung dengan data store 

divisi. Proses melihat anggota dan proses melihat divisi terhubung dengan entitas 

admin dan mahasiswa. Proses menambah anggota, proses meng-edit anggota, 
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proses menghapus anggota, proses menambah divisi, proses meng-edit divisi dan 

proses menghapus divisi terhubung dengan entitas mahasiswa.  

 

Gambar 3.14 DFD Level 3 Proses Mengelola Garis Besar Kegiatan 

Gambar 3.14 merupakan DFD level 3 proses mengelola garis besar kegiatan 

dari DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 ini memiliki 

empat proses, yaitu proses melihat garis besar kegiatan, proses menambah garis 

besar kegiatan, proses meng-edit garis besar kegiatan, dan proses menghapus garis 

besar kegiatan. Keempat proses ini terhubung dengan data store 
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garisBesarKegiatan. Proses melihat garis besar kegiatan terhubung dengan entitas 

admin dan mahasiswa. Proses menambah, meng-edit, dan menghapus garis besar 

kegiatan terhubung dengan entitas mahasiswa. Proses mengelola garis besar 

kegiatan ini diperlukan dalam aplikasi sebagai bagian dari aktifitas product backlog 

SCRUM. 
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G a m b a r  3 . 1 5  D F D  L e v e l  3  P r o s e s  M e n g e l o l a  G o a l  d a n  T a s k
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Gambar 3.15 merupakan DFD level 3 proses mengelola goal dan task dari 

DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 ini memiliki 

sembilan proses. Proses melihat goal, proses menambah goal, proses meng-edit 

goal dan proses menghapus goal terhubung dengan data store goal. Proses melihat 

task, proses menambah task, proses meng-edit task, proses menghapus task, dan 

proses melihat taskboard terhubung dengan data store task. Proses melihat 

taskboard terhubung dengan data store goal dan task. Proses melihat goal dan 

proses melihat task terhubung dengan entitas admin dan mahasiswa. Proses 

menambah goal, menambah task, meng-edit goal, meng-edit task, menghapus goal 

dan menghapus task terhubung dengan entitas mahasiswa. Proses mengelola goal 

ini merupakan bagian dari aktifitas sprint goal SCRUM dan proses mengelola task 

merupakan bentuk bagian dari aktifitas sprint backlog SCRUM.  

 

Gambar 3.16 DFD Level 3 Proses Mengelola Rentang Waktu dan Status 

Gambar 3.16 merupakan DFD level 3 proses mengelola rentang waktu dan 

status dari DFD level 2 proses mengelola kegiatan kepanitiaan. DFD level 3 ini 

memiliki dua proses. Proses mengatur rentang waktu terhubung dengan entitas 

mahasiswa dan data store rentang waktu. Proses mengatur status kepanitiaan 

terhubung dengan entitas mahasiswa dan data store kepanitiaan. Proses mengelola 

rentang waktu merupakan implementasi dari aktifitas sprint SCRUM.  
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3.3.2 Entity Relation Diagram  

Gambar 3.17 menunjukkan relasi dari setiap tabel yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini. Terdapat entitas user, status, himpunan, kepanitiaan, divisi, 

garis besar kegiatan, goal, task, catatan dan daily report. Di dalam ERD ini, terdapat 

relasi ‘user mengikuti kepanitiaan’, relasi ‘mempunyai akses’, dan relasi 

assignedTo. 

Entitas user memiliki lima hubungan, yaitu hubungan many to many dengan 

entitas status dan entitas himpunan yang menghasilkan relasi ‘mempunyai akses’, 

hubungan many to many dengan entitas status, entitas kepanitiaan, dan entitas divisi 

yang menghasilkan relasi ‘user mengikuti kepanitiaan’, hubungan many to many 

dengan entitas task, hubungan one to many dengan entitas catatan, hubungan one 

to many dengan entitas daily report.  

Entitas status memiliki dua hubungan, yaitu hubungan many to many 

dengan entitas user dan entitas himpunan yang menghasilkan relasi ‘mempunyai 

akses’dan hubungan many to many dengan entitas user, entitas kepanitiaan dan 

entitas divisi yang menghasilkan relasi ‘user mengikuti kepanitiaan’. 

Entitas himpunan memiliki dua hubungan, yaitu hubungan many to many 

dengan entitas user dan entitas status yang menghasilkan relasi ‘mempunyai 

akses’dan hubungan one to many dengan entitas kepanitiaan.  

Entitas kepanitiaan memiliki empat hubungan, yaitu hubungan many to one 

dengan entitas himpunan, hubungan one to many dengan entitas divisi, hubungan 

one to many dengan entitas garis besar kegiatan, dan hubungan many to many 

dengan entitas user, entitas status, entitas kepanitiaan dan entitas divisi yang 

menghasilkan relasi ‘user mengikuti kepanitiaan’. 
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Entitas divisi memiliki lima hubungan, yaitu hubungan many to one dengan 

kepanitiaan, hubungan one to many dengan entitas goal, hubungan one to many 

dengan entitas daily report, hubungan one to many dengan entitas catatan, dan 

hubungan many to many dengan entitas status, entitas kepanitiaan dan entitas user.  

Entitas garis besar kegiatan memiliki dua hubungan, yaitu hubungan many 

to one dengan entitas kepanitiaan dan hubungan one to many dengan entitas goal.  

Entitas goal memiliki tiga hubungan, yaitu hubungan many to one dengan 

entitas divisi, hubungan one to many dengan entitas task, hubungan many to one 

dengan entitas garis besar kegiatan.  

Entitas daily report memiliki dua hubungan, yaitu hubungan many to one 

dengan entitas user dan hubungan many to one dengan entitas divisi.  

Entitas catatan memilki dua hubungan, yaitu hubungan many to one dengan 

entitas user dan hubungan many to one dengan entitas divisi. 

Entitas task memiliki dua hubungan, yaitu hubungan many to many dengan 

entitas user yang menghasilkan relasi assignedTo dan hubungan many to one 

dengan entitas goal. 
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Gambar 3.17 Entity Relationship Diagram 
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3.3.3. Flowchart 

Gambar 3.18 menunjukkan alur flowchart dari aplikasi ini. Ketika seorang 

user ingin masuk ke dalam aplikasi akan muncul sebuah halaman berisi form untuk 

melakukan login, pilihan user baru, dan pilihan lupa password. Jika user sudah 

pernah terdaftar dalam aplikasi, user bisa memasukkan email UMN dan password. 

Jika login berhasil, maka akan dilakukan proses untuk mendapatkan token baru dari 

FCM, agar dapat menerima push notification. Jika token berhasil didapat, maka 

token ini akan disimpan ke dalam tabel user dalam database. 

Kemudian dicek, apakah user memiliki hak akses dalam tabel 

mempunyaiAkses, kemudian akan dicek juga apakah status user adalah staff UMN 

atau mahasiswa. Status ini ditentukan dari perbedaan email umn.ac.id dengan 

student.umn.ac.id. User mahasiswa memiliki lima tipe privilege, yaitu sebagai 

ketua himpunan, supervisi fakultas, ketua kepanitiaan, koordinator, dan anggota 

kepanitiaan. 

Jika user adalah mahasiswa dan tidak terdaftar sebagai ketua himpunan atau 

supervisi fakultas dalam tabel mempunyaiAkses, maka user hanya bisa memilih 

salah satu kepanitiaan, memilih menu profile, menu bantuan dan logout. Jika user 

adalah ketua himpunan atau supervisi, maka user bisa mengakses pilihan tambahan 

untuk mengelola kepanitiaan.  

Jika user adalah staff UMN dan terdaftar dalam tabel mempunyaiAkses 

sebagai admin, maka user akan bisa mengakses menu list admin, menu list 

himpunan UMN dan menu list supervisi fakultas UMN selain memilih salah satu 

kepanitiaan, menu profile, menu bantuan dan logout.  
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Gambar 3.18 Flowchart Kegiatan Kepanitiaan 
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Gambar 3.19 Flowchart Register  

Gambar 3.19 menunjukkan alur flowchart untuk melakukan registrasi user 

baru pada aplikasi. Setelah user memasukkan data yang diperlukan untuk registrasi, 

dilakukan pengecekan untuk memastikan email yang digunakan belum terdaftar 

sebagai user. Jika belum, maka akan dilakukan proses penambahan user baru. Jika 

email sudah terdaftar, maka user akan diarahkan kembali ke halaman registrasi.  
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Gambar 3.20 Flowchart Lupa Password 

 Gambar 3.20 menunjukkan flowchart ketika user memilih pilihan lupa 

password. User perlu mengisi email user, kemudian jika email yang dimaksudkan 

ada sebagai user, maka akan dilakukan proses pembuatan random password dan 

kemudian dikirimkan ke email user.  
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Gambar 3.21, Gambar 3.22, dan Gambar 3.23 merupakan alur proses dari 

proses mengelola user pada DFD level 2 di Gambar 3.4. Gambar 3.21 merupakan 

alur flowchart untuk DFD level 3 mengelola user staff UMN pada Gambar 3.8. 

Gambar 3.21 menjelaskan alur untuk mengelola staff UMN yang menjadi admin 

dalam aplikasi. Staff UMN yang sudah terdaftar sebagai admin bisa menambahkan 

dan menghapus staff UMN lain sebagai admin. Admin dapat melihat list kepanitiaan 

sesuai dengan himpunan yang didaftarkan.  

Gambar 3.22 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 mengelola user 

mahasiswa UMN pada Gambar 3.9. Gambar 3.22 menjelaskan alur untuk 

mengelola hak akses mahasiswa sebagai ketua himpunan dan supervisi fakultas. 

Dengan memasukkan mahasiswa di sini, mahasiswa akan bisa mengakses seluruh 

kepanitiaan aktif dalam himpunan yang telah dipilih.  

Gambar 3.23 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 mengelola 

himpunan UMN pada Gambar 3.10.  Gambar 3.23 menjelaskan alur untuk 

mengelola himpunan yang ada di UMN. Admin bisa menambahkan, meng-edit dan 

menghapus himpunan yang ada. Dalam himpunan ini juga akan terdaftar 

mahasiswa yang sedang menjadi ketua himpunan aktif. Dengan terdaftarnya 

mahasiswa tersebut sebagai ketua himpunan aktif dalam himpunan tersebut, 

mahasiswa tersebut akan bisa mengakses seluruh kepanitiaan aktif dari 

himpunannya. Jika mahasiswa didaftarkan sebagai ketua himpunan yang baru, 

maka dikirimkan notifikasi ke mahasiswa tersebut.  
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Gambar 3.24 merupakan alur flowchart proses mengelola kepanitiaan DFD 

level 2 pada Gambar 3.6. Gambar 3.24 menjelaskan alur untuk mengelola 

kepanitiaan yang ada di setiap himpunan. Pengelolaan kepanitiaan ini hanya bisa 

diakses oleh mahasiswa yang terdaftar sebagai ketua himpunan aktif dalam 

himpunan. Jika user memilih menambah kegiatan kepanitiaan, akan muncul sebuah 

form yang dapat diisi untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam membuat 

sebuah kegiatan kepanitiaan baru. Kepanitiaan baru bisa dibuat jika user yang 

didaftarkan sebagai ketua kepanitiaan sudah terdaftar sebagai user dalam database 

aplikasi. Jika belum terdaftar, maka kepanitiaan tidak bisa dibuat. Jika kepanitiaan 

baru berhasil dibuat, akan dikirim notifikasi kepada user yang ditunjuk sebagai 

ketua kepanitiaan.  

Jika user memilih untuk meng-edit kepanitiaan yang telah ada, maka akan 

muncul form untuk mengubah detail kepanitiaan tersebut. Jika user ingin 

menghapus kepanitiaan tersebut, maka akan terjadi proses penghapusan data dalam 

database. Jika user adalah supervisi fakultas, user bisa melakukan proses edit, 

namun tidak bisa melakukan proses tambah dan hapus.  

 

 

 

 

 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ang, Rahma Febryani, FTI UMN, 2018



66 

   

 

 

Gambar 3.25 Flowchart Mengelola Profile 

Gambar 3.25 merupakan alur flowchart untuk DFD level 2 proses 

mengelola profile pada Gambar 3.5. Gambar 3.25 menjelaskan flowchart untuk 

mengelola profile. Semua user bisa mengubah nama dan mengubah password yang 

sedang digunakan untuk proses login.
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Gambar 3.26 Flowchart Menu Kegiatan Kepanitiaan 
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Gambar 3.26 merupakan alur flowchart untuk DFD level 2 proses 

mengelola kegiatan kepanitiaan pada Gambar 3.7. Gambar 3.26 menjelaskan alur 

detail dari menu kegiatan kepanitiaan. Menu ini muncul setelah user memilih salah 

satu kepanitiaan yang tertera pada halaman utama aplikasi. Menu ini berisi segala 

aktivitas dan informasi mengenai kepanitiaan yang dipilih. 

Ketika user masuk ke dalam menu ini, akan dicek, apakah tanggal hari ini 

sudah melewati tanggal rentang waktu akhir dari kepanitiaan yang dipilih. Jika iya 

dan user adalah ketua kepanitiaan tersebut, maka user akan diarahkan ke form 

penggantian rentang waktu kepanitiaan tersebut. Jika user bukanlah ketua 

kepanitiaan dari kepanitiaan tersebut, maka akan muncul alert box yang berisi 

informasi untuk menghubungi ketua kepanitiaan yang bersangkutan untuk 

memperbaharui rentang waktu kepanitiaan. Alur ini merupakan detail dari proses 

6.6.1 dari DFD level 3 mengelola rentang waktu dan status pada Gambar 3.16. 

Dalam menu kegiatan kepanitiaan ini, terdapat tiga menu yang bisa diakses 

oleh seluruh user, yaitu menu home, menu daily report dan menu divisi lain. Menu 

personal, priority task, dan divisiku hanya bisa diakses oleh anggota kepanitiaan, 

koordinator dan ketua kepanitiaan.  

Menu home berisi sub-menu list divisi dan anggota kepanitiaan, sub-menu 

list garis besar kegiatan kepanitiaan, sub-menu list catatan dan sub-menu export 

sebagai pdf. Jika user adalah ketua kepanitiaan, maka akan ada tambahan sub-menu 

set rentang waktu dan set status kepanitiaan. Sub-menu list divisi dan anggota 

kepanitiaan akan berisi divisi-divisi yang ada dalam kepanitiaan beserta dengan 

anggota-anggota setiap divisi tersebut. Proses mengelola list divisi dan anggota 

kepanitiaan akan dijabarkan pada Gambar 3.27. Sub-menu list garis besar kegiatan 
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kepanitiaan akan berisi list item garis besar kegiatan yang diadakan dalam 

kepanitiaan tersebut. Garis besar kegiatan kepanitiaan ini diadaptasi dari aktifitas 

Scrum product backlog. Proses mengelola list garis besar kegiatan kepanitiaan ini 

dijabarkan pada Gambar 3.28. Sub-menu catatan akan berisi catatan umum dari 

kepanitiaan tersebut. Proses mengelola catatan akan dijabarkan pada Gambar 3.29. 

Jika user memilih pilihan export pdf, akan ditampilkan pilihan untuk meng-export 

list garis besar kegiatan kepanitiaan, goal kepanitiaan, task kepanitiaan dan task 

personal. Data yang di-export adalah semua data yang berhubungan dengan menu 

yang dipilih dari kepanitiaan terkait. Sub-menu set rentang waktu menampilkan 

form untuk mengatur rentang waktu yang akan digunakan dalam kepanitiaan 

tersebut. Rentang waktu yang dimasukkan oleh ketua digunakan untuk menentukan 

kapan tanggal sprint dimulai dan kapan sprint selesai disebut juga sebagai timebox. 

Timebox ini digunakan sebagai durasi dari pengerjaan sprint backlog/task agar 

dapat mencapai sprint goal/goal yang sudah ditentukan dari item sprint backlog/list 

garis besar kegiatan untuk durasi tersebut. Sub-menu set status kepanitiaan 

menampilkan form untuk mengatur status dari kepanitiaan tersebut, apakah sudah 

selesai atau belum. Jika kepanitiaan sudah diatur sebagai sudah selesai, maka akan 

dikirimkan notifikasi bahwa kepanitiaan secara resmi telah selesai.  

Menu daily report akan berisi list daily scrum dari anggota kepanitiaan. 

Proses mengelola daily report akan dijabarkan pada Gambar 3.30. Jika user adalah 

admin, ketua himpunan dan supervisi fakultas, menu divisi lain akan berupa sebuah 

menu yang berisi list divisi-divisi lain yang ada dalam kepanitiaan tersebut, 

sedangkan jika user adalah ketua kepanitiaan, koordinator atau anggota kepanitiaan, 

list divisi lain ini akan berada di dalam side menu.  
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Dengan memilih salah satu divisi yang ditampilkan di side menu atau di 

dalam menu divisi lain, akan ditampilkan pilihan menu goal dan task divisi, menu 

task board divisi, menu burndown chart divisi, dan catatan divisi. Informasi yang 

nantinya akan ditampilkan dari pilihan-pilihan di atas adalah informasi mengenai 

divisi yang dipilih tersebut. Memilih menu goal dan task pekerjaan divisi akan 

menampilkan list goal dan task pekerjaan dari divisi tersebut. Memilih menu task 

board divisi akan menampilkan seluruh task aktif dari divisi tersebut dalam bentuk 

task board. Memilih menu burndown chart akan menampilkan chart dari total task 

yang belum terselesaikan dalam divisi tersebut. Memilih menu catatan divisi akan 

berlanjut ke halaman catatan, namun hanya catatan dari divisi itu saja yang akan 

muncul. 

Menu personal berisi halaman task board dari task yang harus dikerjakan 

dalam rentang sprint tersebut. Task board ini merupakan salah satu bentuk 

information radiator untuk aktifitas Scrum. Task board ini hanya akan muncul jika 

user adalah user ketua kepanitiaan, user koordinator atau user anggota kepanitiaan. 

Pada task board, akan ada item task pekerjaan user, ketika salah satu item ditekan, 

maka akan muncul detail dari item task itu. Dari situ, user bisa meng-edit status dan 

bobot waktu dari item tersebut. Bobot waktu tersebut yang akan digunakan dalam 

burndown chart.  

Dalam menu divisiku akan ada sub-menu goal dan task divisi, taskboard 

divisi, burndown chart dan catatan divisi. Jika user memilih goal dan task divisi, 

user akan masuk ke dalam halaman goal dan task yang akan menjabarkan goal dan 

pekerjaan yang harus dilakukan oleh divisi user. Jika user memilih halaman task 

board divisi, user akan melihat task yang harus dilakukan oleh divisi dalam bentuk 
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task board, dan langsung terlihat task mana yang sudah selesai, sedang progress 

dan sudah selesai dikerjakan. Jika user memilih burndown chart, user bisa melihat 

progress total task divisi yang masih belum selesai. Jika user memilih catatan 

divisi, user bisa melihat catatan – catatan dalam divisi user.  

Menu priority task akan berisi halaman yang menampilkan data task yang 

harus diselesaikan oleh user akan diambil beserta dengan rentang waktu yang telah 

ditentukan oleh ketua kepanitiaan dan rata-rata jam kerja yang bisa user berikan 

untuk menyelesaikan task tersebut setiap harinya. Data-data ini kemudian akan 

diolah dengan menggunakan algoritma priority scheduling berbasis shortest job 

first, sehingga dari list berbagai task yang harus user kerjakan, user akan 

mengetahui task yang harus user kerjakan per harinya. 
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Gambar 3.27 Flowchart Mengelola List Divisi dan Anggota Kepanitiaan
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Gambar 3.27 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 proses 

mengelola divisi dan keanggotaan pada Gambar 3.13. Gambar 3.27 menjelaskan 

alur untuk pengelolaan divisi dan anggota dalam kepanitiaan. Dalam proses ini, 

hanya user ketua kepanitiaan yang dapat melakukan proses tambah, edit dan hapus 

divisi dan anggota kepanitiaan. Jika berhasil dilakukan penambahan anggota dalam 

kepanitiaan, akan dikirimkan notifikasi ke user yang baru saja dimasukkan sebagai 

anggota kepanitiaan.  

Gambar 3.28 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 proses 

mengelola garis besar kegiatan pada Gambar 3.14. Gambar 3.28 menjelaskan alur 

untuk pengelolaan garis besar kegiatan dalam kepanitiaan. Dalam proses ini, 

terdapat pilihan menambahkan, meng-edit dan menghapus item garis besar kegiatan 

kepanitiaan yang hanya dapat dilakukan oleh user ketua himpunan dan user ketua 

kepanitiaan. User supervisi fakultas hanya bisa meng-edit garis besar kegiatan 

kepanitian. User lain hanya akan bisa melihat list item garis besar kegiatan dan jika 

ditekan salah satu item kegiatan tersebut, akan muncul list goal beserta detail 

pekerjaan dari item tersebut.  
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Gambar 3.29 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 proses 

mengelola cacatan pada Gambar 3.11. Gambar 3.29 menjelaskan alur untuk 

mengelola catatan dalam aplikasi. Catatan dalam aplikasi ini dibagi menjadi dua 

jenis, yaitu catatan publik yang diakses melalui side menu dan juga catatan untuk 

setiap divisi masing-masing. Hanya user ketua kepanitiaan, koordinator dan 

anggota panitia yang bisa menambahkan, meng-edit, dan menghapus catatan.   

Gambar 3.30 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 proses 

mengelola daily report pada Gambar 3.12. Gambar 3.30 menjelaskan alur untuk 

mengelola daily report. Daily report ini merupakan bagian dari aktifitas Daily 

Scrum. Dalam menu daily report, user ketua kepanitiaan, user koordinator dan user 

anggota panitia bisa memberikan report terbaru berdasarkan pertanyaan yang telah 

ditentukan oleh Scrum. Report ini akan terbagi dalam divisi user masing-masing. 

User ketua kepanitiaan, koordinator dan anggota panitia bisa menambahkan, meng-

edit dan menghapus report tersebut. Sedangkan untuk user lain hanya bisa melihat 

report yang di masukkan di kepanitiaan tersebut.   
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Gambar 3.31 merupakan alur flowchart untuk DFD level 3 proses 

mengelola goal dan task pada Gambar 3.15. Gambar 3.31 menjelaskan alur 

pengelolaan goal dan task divisi. User koordinator bisa menambahkan, meng-edit 

dan menghapus goal divisi, dan setelah memilih salah satu goal, user juga bisa 

menambahkan, meng-edit dan menghapus task yang harus dikerjakan oleh anggota-

anggota divisinya. Jika user koordinator menambahkan suatu task ke anggotanya, 

maka akan dikirimkan sebuah notifikasi kepada anggota bahwa anggota tersebut 

mendapatkan sebuah task dari koordinatornya. User ketua himpunan dan supervisi 

fakultas bisa meng-edit goal dan task divisi. 

Gambar 3.32 menunjukkan flowchart proses priority ketika user memilih 

menu priority task user. Data task yang harus dikerjakan user, rata-rata jam kerja 

user, tanggal awal dimulainya timebox sprint dan tanggal akhir timebox sprint 

selesai dimasukkan. Kemudian data task diurutkan sesuai dengan urutan 

prioritasnya. Setelah itu, dicek, jika ada task dengan prioritas yang sama, maka akan 

digunakan shortest job first untuk menentukan task mana yang akan dikerjakan 

terlebih dahulu. Jika data task sudah terurutkan, kemudian akan dibagi task yang 

harus user kerjakan setiap harinya berdasarkan rata-rata jam kerja user. Jika bobot 

task lebih besar daripada sisa jam dalam hari itu, maka selisih bobot akan 

dilanjutkan keesokan harinya dan seterusnya hingga task habis.  

3.3.4 Struktur Tabel   

 Berikut merupakan struktur tabel dari database yang akan digunakan dalam 

aplikasi ini.  

Nama Tabel : status 

Fungsi  : menyimpan tipe user  
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Primary Key : id  

Foreign Key : -  

Tabel 3.1 Struktur Tabel Status 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

namastatus varchar 12 Nama status  

 

Nama Tabel : himpunan 

Fungsi  : menyimpan nama himpunan 

Primary Key : id  

Foreign Key : -  

Tabel 3.2 Struktur Tabel Himpunan 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment  

namahimpunan varchar 15 Nama himpunan 

 

Nama Tabel : kepanitiaan 

Fungsi  : menyimpan data kegiatan kepanitiaan 

Primary Key : id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.3 Struktur Tabel Kepanitiaan 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

namakepanitiaan varchar 50 Nama kepanitiaan 

status varchar 13 Status kepanitiaan  

rentangAwal date  Pengaturan tanggal awal sprint 

rentangAkhir date  Pengaturan tanggal akhir sprint 

dates date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : mempunyaiAkses 
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Fungsi :menyimpan data akses admin, ketua himpunan dan supervisi  

fakultas 

Primary Key : - 

Foreign Key : - 

Tabel 3.4 Struktur Tabel MempunyaiAkses  

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

idHimpunan 
int 5 

Foreign key dari id Tabel 

Himpunan 

idUser int 5 Foreign key dari id Tabel User 

idStatus int 5 Foreign key dari id Tabel Status 

 

Nama Tabel : user 

Fungsi  : menyimpan data user 

Primary Key : id  

Foreign Key : - 

Tabel 3.5 Struktur Tabel User 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

nama varchar 50 Nama user 

password varchar 150 Password yang digunakan user 

status varchar 15 Status user  

email varchar 50 Email user 

remember_token varchar 150 Token login user 

tokenPush varchar 150 Token push notification  

avgjamkerja 
int 2 

Jam pengerjaan task setiap 

harinya 

 

Nama Tabel : divisi 

Fungsi  : menyimpan data divisi dalam kepanitiaan 

Primary Key : id  

Foreign Key : idKepanitiaan 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel Divisi 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

namadivisi varchar 20 Nama divisi  

idKepanitiaan int 5 Foreign key dari id Tabel 

Kepanitiaan 

Nama Tabel : userMengikutiKepanitiaan 

Fungsi  : menyimpan data anggota kepanitiaan  

Primary Key : - 

Foreign Key : idKepanitiaan, idUser, idStatus, idDivisi 

Tabel 3.7 Struktur Tabel UserMengikutiKepanitiaan 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

idKepanitiaan int 5 Foreign key dari id Tabel 

Kepanitiaan 

idUser int 5 Foreign key dari id Tabel User 

idStatus int 5 Foreign key dari id Tabel Status 

idDivisi int 5 Foreign key dari id Tabel Divisi 

 

Nama Tabel : catatan 

Fungsi  : menyimpan data catatan kepanitiaan  

Primary Key : id  

Foreign Key : idUser, idDivisi 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Catatan 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 7 auto increment 

judul varchar 50 Judul dari catatan  

isi catatan  text 1000 Konten catatan  

idUser int 5 Foreign key dari id Tabel User 

idDivisi int 5 Foreign key dari id Tabel 

Divisi 

dates date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : dailyreport 

Fungsi  : menyimpan data daily report kepanitiaan   
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Primary Key : id  

Foreign Key : idUser, idDivisi 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Daily Report 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

isiDS1 varchar 255 Konten pertanyaan pertama 

isiDS2  varchar 255 Konten pertanyaan kedua  

isiDS3 varchar 255 Konten pertanyaan ketiga  

idUser int 5 Foreign key dari id Tabel User 

idDivisi int 5 Foreign key dari id Tabel Divisi 

Dates Date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : garisBesarKegiatan 

Fungsi  : menyimpan data garis besar kegiatan kepanitiaan  

Primary Key : id  

Foreign Key : idKepanitiaan 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Garis Besar Kegiatan 

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

keterangan varchar 255 Konten garis besar kegiatan 

bobot int 5 Bobot kegiatan dalam jam 

idKepanitiaan int 5 Foreign key dari id Tabel 

Kepanitiaan 

Dates date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : goal 

Fungsi  : menyimpan data goal yang harus dicapai divisi   

Primary Key : id  

Foreign Key : idGarisBesar, idDivisi 
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Tabel 3.11 Struktur Tabel Goal  

Nama Kolom Tipe Data Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

keterangan varchar 255 Konten goal yang harus dicapai 

divisi 

idGarisBesar int 5 Foreign key dari id Tabel Garis 

Besar Kegiatan 

idDivisi int 5 Foreign key dari id Tabel Divisi 

Dates date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : task 

Fungsi  : menyimpan data pekerjaan untuk anggota kepanitiaan  

Primary Key : id  

Foreign Key : idGoal, idUser 

Tabel 3.12 Struktur Tabel Task 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Panjang Keterangan 

id int 5 auto increment 

judul  varchar 50 Judul dari konten 

task varchar 255 Pekerjaan yang perlu 

dikerjakan 

status varchar 10 Status dari task  

bobot int 5 Bobot pekerjaan dalam jam 

prioritas int 5 Tingkat prioritas  

idGoal int 5 Foreign key dari id Tabel Goal 

Divisi 

idUser Int 5 Foreign key dari id Tabel User 

dates date  Tanggal data dibuat 

 

Nama Tabel : assignedTo  

Fungsi  : menyimpan data task dan user yang bertanggung jawab 

Primary Key : - 

Foreign Key : idUser, idTask 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ang, Rahma Febryani, FTI UMN, 2018



87 

   

Tabel 3.13 Struktur Tabel AssignedTo 

Nama Kolom 
Tipe 

Data 
Panjang Keterangan 

idUser int 5 Foreign key dari id Tabel User 

idTask int 5 Foreign key dari id Tabel Task 

 

3.3.5 Perancangan Tampilan Antarmuka 

Standar tampilan antar muka untuk aplikasi ini dibuat untuk 

menggambarkan bagaimana tampilan aplikasi ini secara garis besar.  

 

Gambar 3.33 Halaman Login 

Gambar 3.33 menampilkan tampilan login dalam aplikasi. Pada saat user 

membuka aplikasi ini, tampilan yang akan muncul pertama kali adalah tampilan 

login. Dalam tampilan ini, user bisa login dengan memasukkan email UMN dan 

password, membuat akun baru, dan juga terdapat pilihan lupa password.  
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Gambar 3.34 Halaman Pendaftaran User Baru 

Gambar 3.34 merupakan tampilan ketika user belum mempunyai akun 

dalam aplikasi ini. User akan diminta untuk memasukkan email UMN, password 

yang akan digunakan, dan menginput kembali password yang akan digunakan. Jika 

kedua inputan password sudah sama dan email UMN yang digunakan belum 

terdaftar, maka user akan berhasil membuat akun dalam aplikasi ini.   

 

Gambar 3.35 Halaman Recover Password 
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Gambar 3.35 akan muncul ketika user memilih pilihan lupa password. User 

akan diminta untuk memasukkan email akun user yang digunakan dalam aplikasi 

ini. 

 

Gambar 3.36 Halaman Awal 

Gambar 3.36 menunjukkan tampilan setelah user berhasil login. Menu ini 

akan menampilkan list kegiatan kepanitiaan yang dilakukan oleh user. Jika user 

merupakan seorang ketua himpunan, akan ada tombol (+) dan tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ). 

Tombol (+) berfungsi untuk menambahkan kegiatan kepanitiaan baru dan tombol 

(᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan menghapus kegiatan kepanitiaan tersebut. 

Selain user tersebut, menu ini hanya akan menampilkan list kegiatan kepanitiaan 

saja tanpa ada tombol (+) dan ( ᛫ ᛫ ᛫ ). Ketika user menekan salah satu list kegiatan 

kepanitiaan tersebut, user akan masuk ke menu kegiatan kepanitiaan tersebut.  
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Gambar 3.37 Tampilan Tambah Kepanitiaan 

Gambar 3.37 menampilkan ketika user ketua himpunan menambahkan 

kegiatan kepanitiaan baru. User akan diminta untuk memasukkan nama kepanitiaan 

dan email dari akun yang akan menjadi ketua panitia dalam kegiatan kepanitiaan 

ini.  

 

Gambar 3.38 Side Menu User Mahasiswa 
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Gambar 3.38 menunjukkan tampilan side menu untuk user dengan email 

student. Jika user menekan nama atau email, user akan masuk ke dalam halaman 

profile. Jika user menekan bantuan, maka user akan masuk ke dalam halaman 

bantuan dan jika user menekan logout, maka user akan keluar dari aplikasi.  

 

 

Gambar 3.39 Halaman Profile 

Gambar 3.39 menampilkan halaman profile user. Dalam halaman ini, user 

bisa mengganti nama dan mengganti password yang digunakan user. Email tidak 

bisa diedit oleh user.  
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Gambar 3. 40 Tampilan Ganti Nama 

Gambar 3.40 menampilkan ketika user menekan nama dan akan muncul 

tampilan untuk mengubah nama yang digunakan user dalam aplikasi. 

 

Gambar 3.41 Halaman Ganti Password 

Gambar 3.41 menampilkan halaman ketika user ingin mengganti password 

yang digunakan. User harus memasukkan password yang mereka gunakan 

sekarang dan password baru yang akan digunakan. User harus mengisi kembali 
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password baru yang akan digunakan sebagai konfirmasi, jika isi password baru dan 

konfirmasi password berbeda, maka tombol OK akan dalam status disabled hingga 

isi kedua form tersebut sama. 

 

Gambar 3.42 Side Menu User Admin 

 Gambar 3.42 menunjukkan tampilan side menu untuk user admin. Jika user 

menekan list kemahasiswaan, user akan masuk ke dalam halaman list 

kemahasiswaan. Jika user menekan list dosen, user akan masuk ke dalam halaman 

list dosen. Jika user menekan list himpunan, user akan masuk ke dalam halaman 

list himpunan. Jika user menekan list supervisi fakultas, user akan masuk ke dalam 

halaman supervisi fakultas. Jika user menekan nama atau email, user akan masuk 

ke dalam halaman profile. Jika user menekan bantuan, maka user akan masuk ke 

dalam halaman bantuan dan jika user menekan logout, maka user akan keluar dari 

aplikasi. 
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Gambar 3.43 Halaman List Admin 

Gambar 3.43 menampilkan halaman yang menampilkan list user admin 

sekarang. Ada tombol (+) yang berfungsi untuk menambahkan user admin baru, 

tombol trash yang berfungsi untuk menghapus user.  

 

Gambar 3.44 Tampilan Tambah User Admin 

Gambar 3.44 menampilkan tampilan ketika akan ditambahkan user admin 

baru dalam aplikasi.  

.  
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Gambar 3.45 Halaman List Supervisi Fakultas 

Gambar 3.45 menampilkan halaman user supervisi fakultas. Ada tombol (+) 

pada pojok kanan atas untuk menambahkan user supervisi fakultas baru, tombol     

(᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan menghapus user supervisi fakultas tersebut. 

 

Gambar 3.46 Tampilan Tambah User Admin dan User Supervisi  

Fakultas 

Gambar 3.46 merupakan tampilan untuk penambahan user admin atau user 

supervisi fakultas. User juga bisa menambahkan lebih dari 1 himpunan.  
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Gambar 3.47 Halaman List Himpunan 

Gambar 3.47 menampilkan halaman list himpunan yang tedaftar dalam 

aplikasi. Ada tombol (+) pada pojok kanan atas untuk menambahkan himpunan 

baru, tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan menghapus himpunan tersebut.  

 

Gambar 3.48 Tampilan Tambah Himpunan 

Gambar 3.48 menampilkan tampilan jika akan ditambahkan himpunan baru. 

User harus mengisi nama himpunan yang baru beserta email dari ketua himpunan 

tersebut. 
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Gambar 3.49 Tampilan Menu Kegiatan Kepanitiaan 

Gambar 3.49 menunjukkan tampilan setelah user memilih salah satu list 

kepanitiaan. Dalam menu ini, terdapat side menu baru, sub-menu home, sub-menu 

personal, dan sub-menu daily report. Jika user bukan user ketua panitia, user 

koordinator panitia dan user anggota panitia, maka tampilan sub-menu home dan 

sub-menu personal akan kosong.  

 

Gambar 3.50 Halaman Menu Home  
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Gambar 3.50 menunjukkan halaman dari menu home. Ketika pilihan goal 

dan task divisi, task board divisi, burndown chart divisi dan catatan divisi maka 

akan muncul halaman terkait dari pilihan tersebut yang isinya akan sesuai dengan 

divisi dari user. Pilihan priority task user akan berisi schedule pekerjaan yang harus 

dilakukan user sesuai dengan urutan prioritasnya. Pilihan set rentang waktu dan 

status kepanitiaan hanya akan terlihat oleh user ketua kepanitiaan.  

 

Gambar 3.51 Halaman Menu Personal 

Gambar 3.51 menunjukkan tampilan menu personal. Dalam menu ini, akan 

terlihat tampilan pekerjaan yang harus dilakukan user dalam bentuk task board.  
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Gambar 3.52 Halaman Menu Daily Report  

Gambar 3.52 menunjukkan menu daily report dimana user bisa melihat 

berita report terbaru dari anggota kepanitiaan. Tombol (+) pada pojok kanan atas 

untuk menambahkan report baru dan tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan 

menghapus report. Dibagian atas, terdapat filter untuk memilih daily report per 

divisi.  

 

Gambar 3.53 Tampilan Side Menu dari Menu Kepanitiaan 
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Gambar 3.53 menunjukkan tampilan side menu baru jika user masuk ke 

dalam menu kepanitiaan. Di bagian atas side menu, terlihat nama, email dan status 

user dalam kepanitiaan tersebut. Side menu ini terbagi menjadi tiga, yaitu publik, 

divisi dan lainnya. 

Dalam section publik, terdapat empat pilihan. Jika user menekan list 

anggota kepanitiaan, user akan masuk ke dalam halaman list anggota kepanitiaan. 

Jika user menekan list garis besar kegiatan kepanitiaan, user akan masuk ke dalam 

halaman list garis besar kegiatan kepanitiaan Jika user menekan list divisi, user 

akan masuk ke dalam halaman list divisi dalam kepanitiaan tersebut. Jika user 

menekan catatan, user akan masuk ke dalam halaman catatan umum dalam 

kepanitiaan tersebut.  

Dalam section divisi, terdapat list divisi yang ada dalam kepanitiaan 

tersebut. Jika user menekan salah satu divisi, user akan masuk ke dalam halaman 

informasi mengenai divisi tersebut. 

Dalam section lainnya, terdapat tiga pilihan. Jika user menekan pilihan 

export sebagai PDF, user akan masuk ke dalam halaman export PDF. Jika user 

menekan bantuan, maka user akan masuk ke dalam halaman bantuan dan jika user 

menekan logout, maka user akan keluar dari aplikasi. 
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Gambar 3.54 Halaman List Anggota Kepanitiaan 

Gambar 3.54 menunjukkan halaman list anggota dalam kepanitiaan tersebut 

beserta jabatannya. Tombol (+) dan ( ᛫ ᛫ ᛫ ) hanya muncul jika user adalah user ketua 

kepanitiaan. Tombol (+) pada pojok kanan atas untuk menambahkan anggota 

kepanitiaan baru dan tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan menghapus 

anggota kepanitiaan tersebut. 

 

Gambar 3.55 Tampilan Tambah Anggota Kepanitiaan 
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Gambar 3.54 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan anggota 

kepanitiaan baru. Form jabatan akan berisi pilihan jabatan dalam kepanitiaan 

seperti koordinator dan anggota. Form divisi akan berisi pilihan divisi yang ada 

dalam kepanitiaan tersebut.  

 

Gambar 3.56 Halaman List Garis Besar Kegiatan Kepanitiaan 

Gambar 3.56 menampilkan halaman yang berisi list garis besar kegiatan 

kepanitiaan yang akan dilaksanakan dalam kepanitiaan tersebut. Tombol (+) dan 

(᛫᛫᛫) hanya muncul jika user adalah user ketua kepanitiaan dan user ketua 

himpunan. User supervisi fakultas hanya bisa melihat tombol (᛫᛫᛫). Tombol (+) pada 

pojok kanan atas untuk menambahkan garis besar kegiatan kepanitiaan baru dan 

tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit  dan menghapus garis besar kegiatan 

kepanitiaan. 
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Gambar 3.57 Tampilan Tambah Garis Besar Kegiatan Kepanitiaan 

Gambar 3.57 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan garis besar 

kegiatan yang baru.  

 

Gambar 3.58 Halaman List Divisi 

Gambar 3.58 menunjukkan halaman yang berisi divisi yang ada dalam 

kepanitiaan tersebut. Ketika salah satu divisi dipilih, maka user akan masuk ke 

dalam menu divisi dari divisi tersebut. Tombol (+) pada pojok kanan atas untuk 
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menambahkan divisi baru dan tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-edit dan 

menghapus divisi dalam kepanitiaan.  

. 

Gambar 3.59 Tampilan Tambah Divisi 

Gambar 3.59 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan divisi baru 

dalam kepanitiaan.  

 

Gambar 3.60 Halaman Catatan 
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Gambar 3.60 menampilkan halaman yang berisi catatan dalam kepanitiaan 

tersebut. Jenis catatan akan disesuaikan, apakah catatan publik atau catatan divisi. 

Tombol (+) pada pojok kanan atas untuk menambahkan catatan baru dan tombol 

(᛫᛫᛫) berfungsi untuk meng-edit dan menghapus catatan. 

 

Gambar 3.61 Tampilan Tambah Catatan 

Gambar 3.61 menunjukkan tampilan jika akan ditambahkan catatan baru.  

 

Gambar 3.62 Halaman Menu Divisi 
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Gambar 3.62 menunjukkan halaman setelah user menekan salah satu divisi 

dalam list divisi yang ada pada side menu. Dalam halaman ini, terdapat pilihan goal 

dan task divisi, task board divisi, burndown chart divisi, dan catatan divisi. Isi dari 

pilihan-pilihan ini akan sesuai dengan divisi yang telah dipilih.  

 

Gambar 3.63 Halaman Goal dan Task Divisi 

Gambar 3.63 menunjukan halaman dari goal dan task divisi dan berisi goal 

beserta task yang harus dikerjakan oleh divisi tersebut. Tombol (+) pada pojok 

kanan atas untuk menambahkan item baru dan tombol ( ᛫ ᛫ ᛫ ) berfungsi untuk meng-

edit  dan menghapus item. 
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Gambar 3.64 Tampilan Tambah Goal Divisi 

Gambar 3.64 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan goal baru 

dalam divisi.  

 

Gambar 3.65 Tampilan Tambah Task Divisi 
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Gambar 3.65 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan task baru 

dalam sebuah goal.  

 

Gambar 3.66 Halaman Task Board 

Gambar 3.66 menunjukkan halaman yang berisi task board dari divisi yang 

telah dipilih sebelumnya.  

 

Gambar 3.67 Halaman Burndown Chart 
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Gambar 3.67 menunjukkan halaman yang berisi burndown chart dari divisi 

yang telah dipilih sebelumnya.  

 

Gambar 3.68 Tampilan Tambah Daily Report 

Gambar 3.68 menunjukkan tampilan ketika akan ditambahkan report 

terbaru. Pertanyaan yang akan ditampilkan akan sesuai dengan ketentuan 

pertanyaan daily scrum.  

 

Gambar 3.69 Halaman Set Rentang Waktu 
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Gambar 3.69 menunjukkan tampilan ketika akan diaturnya rentang waktu 

yang akan digunakan dalam aplikasi ini.  

 

Gambar 3.70 Halaman Priority Task User 

Gambar 3.70 menampilkan halaman yang berisi schedule pekerjaan yang 

harus dilakukan user sesuai dengan urutan prioritasnya.  

 

Gambar 3.71 Halaman Bantuan 
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Gambar 3.71 menampilkan halaman yang berisi penjelasan mengenai 

aplikasi ini.  

 

Gambar 3.72 Halaman Export PDF 

Gambar 3.72 menampilkan halaman yang berisi pilihan yang dapat di-

export sebagai PDF.  

 

Gambar 3.73 Tampilan Set Status Kepanitiaan 
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Gambar 3.75 menunjukkan tampilan untuk menentukan status dari 

kepanitiaan tersebut. Tombol ini hanya akan terlihat bagi ketua panitia.  
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