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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian untuk menerapkan metode H-WEMA untuk melakukan 

prediksi resouruce E-Learning UMN, ada beberapa metode yang digunakan, antara 

lain. 

a. Studi Literatur  

Untuk memperdalam teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perlu 

mempelajarinya lebih lanjut melalui buku, e-book, jurnal, dan situs web. Teori-teori 

yang dipelajari mengenai resource yang dipakai dalam penelitian dan metode yang 

dipakai dalam penelitian. 

b. Pengumpulan Sampel 

Sampel yang digunakan berupa seluruh resource Moodle yang tersimpan pada 

database e-learning UMN dari data terlama hingga data terbaru. Untuk membaca 

data sampel tersebut dibutuhkan akses ke dalam database e-learning UMN, dan akses 

tersebut dapat diperoleh melalui permintaan resmi terhadap staff IT UMN dengan 

tujuan penelitian tugas akhir.  
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c. Analisis dan Perancangan Sistem 

Sebelum mengimplementasikan penelitian ini ke dalam sebuah aplikasi, 

dilakukan analisis sistem untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi sehingga 

menghasilkan suatu kebutuhan pada penelitian ini. 

Pada tahap perancangan sistem, hal yang dilakukan adalah merancang sistem 

dalam bentuk hierarki menu, flowchart, data flow diagram, database Schema, 

struktur tabel, struktur view dan tabel tambahan, dan entity relationship diagram, 

serta membuat mock up atau perancangan antarmuka aplikasi. 

d. Pemrograman Aplikasi 

Berdasarkan sampel data yang telah terkumpul dan sistem yang telah 

dirancang, maka penelitian mengenai pengembangan plug-in Moodle untuk prediksi 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN menggunakan metode H-WEMA dapat 

dilakukan. Terdapat fitur tambahan berupa implementasi metode MSE dan metode 

MAPE untuk mengukur tingkat error dari hasil pengimplementasian metode H-

WEMA dalam memprediksi resource Moodle e-learning. Sehingga diharapkan data 

yang dihasilkan (output) merupakan hasil prediksi berdasarkan metode H-WEMA, 

nilai error berdasarkan metode MSE, dan nilai error berdasarkan metode MAPE. 

Metode-metode tersebut diimplementasikan menggunakan aplikasi berbasis web, 

dengan bahasa pemrograman PHP. 

e. Evaluasi 

Tahap ini dilakukan dengan evaluasi atas aplikasi yang telah dibuat. Pada 

tahap ini dilakukan perubahan tampilan, kode program, dan yang lainnya jika 

diperlukan. Pada tahap ini juga dilakukan testing terhadap aplikasi, apakah hasil 
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prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN menggunakan implementasi 

metode H-WEMA sama dengan hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-

learning UMN menggunakan penghitungan rumus H-WEMA secara manual. Begitu 

juga dengan hasil implementasi metode MSE dan MAPE akan dibandingkan dengan 

hasil penghitungan metode MSE dan MAPE secara manual. 

f. Penulisan laporan 

Pada tahap akhir, semua hasil penelitian ditulis dalam sebuah laporan sebagai 

dokumentasi. Laporan ini juga berguna bagi peneliti lain yang nantinya ingin 

melanjutkan penelitian ini. 

3.2 Analisis dan Pengumpulan Sampel 

Sebelum mengimplementasikan penelitian ini ke dalam sebuah aplikasi,plug-

in report dilakukan analisis sistem untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi 

sehingga menghasilkan suatu kebutuhan pada penelitian ini. Menurut Gamaliel 

(2017), salah satu karyawan Universitas Multimedia Nusantara yang menjabat 

sebagai Network Administrator, salah satu permasalahan yang dialami oleh e-

learning UMN adalah mengetahui seberapa besar kapasitas storage yang dibutuhkan 

untuk beberapa periode ke depan dimana periode yang dipakai biasanya adalah 

periode per semester. Gamaliel (2017) juga mengatakan bahwa sebagian besar 

storage yang dialokasikan ke e-learning UMN, habis terpakai untuk menyimpan 

Moodle data, Moodle data adalah folder untuk menyimpan data/file resource Moodle 

yang di-upload atau dibuat oleh user. Menurut Gamaliel (2017), penuhnya storage 

yang dialokasikan ke e-learning UMN menyebabkan server mengalami down. 
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Dengan begitu, penanggulangan yang Gamaliel (2017) lakukan adalah memisahkan 

pengalokasian Moodle data ke storage yang berukuran 2TB dengan tujuan agar 

Moodle data dapat lebih mudah dimonitor dan untuk menanggulangi peningkatan 

pemakaian penyimpanan resource Moodle data yang sangat pesat. Penanggulangan 

lainnya yang Gamaliel (2017) lakukan adalah pada saat pemakaian Moodle data 

mencapai 75% dari ukuran storage, maka Gamaliel (2017) menginformasikan kepada 

dosen dan admin untuk menghapus data-data sampah. Jika penanggulangan tersebut 

tidak dapat menyelesaikan masalah, penanggulangan lain yang Gamaliel (2017) 

lakukan adalah menambahkan kapasitas storage yang dialokasikan ke dalam Moodle 

data. Gamaliel (2017) juga mengatakan bahwa penambahan kapasitas storage 

Moodle data harus cukup dan habis terpakai selama 5 tahun, karena jika lebih dari 5 

tahun maka dianggap penyusutan. Namun, Gamaliel (2017) juga mengatakan jika 

kapasitas storage Moodle data yang ditambahkan terlalu kecil maka dapat 

menyebabkan menambah biaya pengadaan storage tambahan dan proses perizinan 

pengadaan itu sendiri memakan waktu yang cukup lama. Untuk itu, strategi yang 

Gamaliel (2017) lakukan untuk menentukan berapa kapasitas storage Moodle data 

tambahan yang harus dialokasikan untuk beberapa periode ke depan adalah melipat-

gandakan jumlah kapasitas storage Moodle data yang telah penuh dengan jumlah 

periode ke depannya. Misalnya, kapasitas storage Moodle data sebesar 200GB telah 

habis terpakai dalam 1 semester, dengan begitu kapasitas storage Moodle data yang 

akan ditambahkan untuk 5 semester ke depan adalah sebesar 1TB (200GB x 5 

semester). Gamaliel  (2017) mengatakan, strategi tersebut tidak efisien, karena setelah 
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1 semester berjalan, kapasitas storage Moodle data yang terpakai masih berada pada 

kisaran 200GB.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan fitur yang dapat 

memprediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN dimana hasil prediksi 

tersebut digunakan sebagai jumlah kapasitas yang akan ditambahkan pada kapasitas 

storage Moodle data e-learning UMN. Fitur lainnya yang dibuat adalah fitur untuk 

memprediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN berdasarkan fakultas dan 

jurusan dengan tujuan untuk menganalisa fakultas dan jurusan apa yang memiliki 

data pemakaian resource Moodle e-learning UMN terbesar dan apa penyebabnya. 

Fitur lain yang dibutuhkan adalah fitur untuk membuat report prediksi pemakaian 

resource Moodle e-learning UMN, dengan tujuan untuk memudahkan user dalam 

membuat perijinan pengadaan storage Moodle data tambahan. Fitur lain yang 

dibutuhkan adalah fitur menambah, mengubah, dan menghapus jurusan dengan 

tujuan untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terdapat jurusan baru atau jurusan 

yang akan diganti. Fitur lain yang dibutuhkan adalah mengubah setting database 

server dengan tujuan untuk menanggulangi jika sewaktu-waktu terjadi perubahan 

database server. 

Sampel yang digunakan berupa seluruh resource Moodle yang tersimpan pada 

database e-learning UMN dari data terlama hingga data terbaru. Untuk membaca 

data sampel tersebut dibutuhkan akses ke dalam database e-learning UMN, dan akses 

tersebut dapat diperoleh melalui permintaan resmi terhadap staff IT UMN dengan 

tujuan penelitian tugas akhir. Resource Moodle yang dimaksud adalah beberapa tabel 

yang berada di database Moodle, sesuai dengan pengertian resource Moodle menurut 
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Moodle (2013). Beberapa tabel tersebut antara lain : tabel book (mdl_moodlebook), 

tabel file (mdl_moodlefile), tabel folder (mdl_moodlefolder), tabel IMS content 

package (mdl_moodleimscp), tabel label (mdl_moodlelabel), dan tabel URL 

(mdl_moodleurl). Data yang diambil adalah data kolom time modified dan bobot/size 

dari masing-masing record . Khusus untuk tabel file, bobot/size dari masing-masing 

record dijumlahkan dengan nilai yang terdapat pada kolom filesize pada masing-

masing record. 

Hasil rekap pengumpulan sampel per tanggal 13 Juli 2017 menunjukkan 

terdapat 11 record pada tabel mdl_moodlebook, 477.575 record pada tabel 

mdl_moodlefiles, 585 record pada tabel mdl_moodlefolder, 0 record pada tabel 

mdl_moodleimscp, 487 reocrd pada tabel mdl_moodleurl, dan 872 record pada tabel 

mdl_moodlelabel.  

3.3 Perancangan Sistem 

Secara garis besar, aplikasi yang dibuat berupa plug-in report Moodle yang  

berfungsi untuk menampilkan pemakaian dan prediksi pemakaian resource Moodle e-

learning UMN berdasarkan periode tertentu. Plug-in report ini bernama 

Predictability of Moodle Resource. Berdasarkan analisis dan pengumpulan sampel, 

fungsi pada aplikasi plug-in report ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Pada bagian 

pertama, fungsi untuk menampilkan data pemakaian resource Moodle e-learning 

UMN bersama dengan hasil penghitungan prediksinya berdasarkan periode tertentu, 

serta membuat report terhadap data pemakaian dan hasil penghitungan prediksi 

tersebut ke dalam format .pdf dan .xls. Pada bagian kedua, user dapat menambahkan, 
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mengubah, dan menghapus jurusan yang direpresentasikan sebagai group (fakultas) 

dan sub group (jurusan). Pada bagian ketiga, , user dapat melakukan perubahan 

setting pada koneksi database. 

Perancangan sistem dalam pengembangan plug-in Moodle untuk prediksi 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN menggunakan metode H-WEMA 

meliputi perancangan data flow diagram, entity relationship diagram, database 

schema, struktur tabel, struktur view dan tabel tambahan, hierarki menu, dan 

flowchart serta perancangan antarmuka. 

3.3.1 Data Flow Diagram (DFD) 

 

Pembuatan data flow diagram digunakan untuk menggambarkan pertukaran 

data antara proses-proses pada plug-in report Predictability of  Moodle resource dan 

pengguna, dimana pengguna pada plug-in report Predictability of  Moodle resource 

adalah admin.  
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Gambar 3.1 Data Flow Diagram Level 0  

Gambar 3.1 menunjukkan Data Flow Diagram Level 0 yang memiliki 1 buah 

entitas yaitu Admin, dan 1 buah  proses yaitu  proses  resource moodle prediction. 

Aliran data (data flow)  yang terdapat dalam data flow diagram level 0 antara lain 

berupa data input kategori periode prediksi (dimana terdapat 3 pilihan yaitu daily, 

monthly, dan yearly), data input pilihan format laporan (dimana terdapat 2 pilihan 

yaitu format .pdf atau format .xls), data input filter berdasarkan group (dimana 

pengguna dapat memilih pilihan filter berdasarkan group dan sub group berdasarkan 

data yang tersimpan pada majority.csv), data input indikator prediksi (terdiri dari 

periode WMA, alpha, dan beta), data input group baru (terdiri dari data group baru, 
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data sub group baru, data cohort dosen baru, dan data cohort mahasiswa baru), ID 

group yang ingin diedit, ID group yang ingin dihapus, data input edit koneksi server 

(terdiri dari server hostname , server username, dan server password),  data input 

periode prediksi (terdiri dari periode data awal, periode awal prediksi, dan periode 

akhir prediksi), data input jumlah data yang diprediksi, dan data input filter 

berdasarkan status user (dimana terdapat 3 pilihan yaitu filter berdasarkan dosen, 

berdasarkan mahasiswa, dan berdasarkan seluruh user). Data-data tersebut dapat di-

input oleh pengguna (admin) ke dalam form input yang telah disediakan oleh plug-in 

report Predictability of Moodle Resource.  

Data tersebut diproses oleh proses-proses yang terkandung di dalam resource 

moodle prediction sehingga menghasilkan data output berupa data pemakaian 

resource , hasil prediksi pemakaian resource, hasil penghitungan nilai MSE &MAPE, 

laporan hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN dalam format 

pdf. dan .xls, data group yang dipilih untuk diedit, notifikasi penambahan group baru 

berhasil/gagal, notifikasi edit group berhasil/gagal, notifikasi hapus group 

berhasil/gagal, notifikasi edit koneksi server berhasil/gagal, data group untuk filter 

hasil prediksi, data group untuk membuat group baru, data group yang diedit, data 

group yang dihapus, dan data group yang dipilih untuk diedit. 
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Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 

 

Gambar 3.2 menunjukkan Data Flow Diagram Level 1 yang memiliki 1 buah 

entitas yaitu Admin, dan 5 buah  proses. Proses pertama yaitu proses memprediksi 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang berfungsi untuk memprediksi 

data pemakaian resource Moodle e-learning UMN berdasarkan data yang diinput 

oleh pengguna (admin) dan dapat membuat laporannya (report) dalam format .pdf 

dan format .xls. Proses kedua adalah proses membuat group baru yang berfungsi agar 

admin dapat membuat data group jika terdapat fakultas atau jurusan baru di 

Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Proses ketiga adalah proses edit group 

yang berfungsi untuk mengubah data group yang telah tersimpan sebelumnya. Proses 
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kelima adalah proses hapus group yang berfungsi agar pengguna (admin) dapat 

menghapus data group yang telah tersimpan sebelumnya. Dan proses terakhir adalah 

proses edit server yang berfungsi untuk mengubah koneksi database yang terdiri dari 

hostname, username, dan password. 
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Gambar 3.3 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 pada proses  

memprediksi pemakaian resource yang memiliki 1 buah entitas yaitu Admin, dan 6 

buah  proses. proses pertama adalah proses menampilkan data group untuk filter hasil 

prediksi dimana data group tersebut dipilih oleh pengguna pada saat mengisi form 

input. Proses kedua adalah proses load data pemakaian resource. Pada proses ini, 

pengguna (admin) mengirimkan data berupa data input kategori periode prediksi, data 

input  filter berdasarkan group, data input periode prediksi, dan data input jumlah 

data yang diprediksi. Data input filter berdasarkan group, dan data periode prediksi 

kemudian dikirimkan sebagai parameter untuk load data pemakaian resource Moodle 

e-learning UMN. Data pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang telah di-

load kemudian dikirim ke pengguna (admin). Proses ketiga adalah proses prediksi 

data pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang berfungsi untuk 

memprediksi data pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang telah di-load 

pada proses sebelumnya. Hasil prediksi kemudian dikirimkan kepada pengguna 

(admin) Proses keempat adalah menghitung nilai MSE & MAPE dengan tujuan untuk 

menghasilkan nilai MSE &MAPE yang dihitung berdasarkan data pemakaian dan 

hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang telah didapatkan 

melalui proses sebelumnya. Hasil penghitungan MSE dan MAPE kemudian 

dikirimkan kepada pengguna (admin). Proses kelima adalah proses menghitung best 

alpha dan best beta dengan menggunakan data pemakaian resource Moodle e-

learning UMN yang didapatkan melalui proses pertama. Nilai best alpha dan best 

beta kemudian dikirimkan ke proses ketiga sebagai parameter. Proses keenam adalah 

proses membuat laporan yang berfungsi untuk merangkum data pemakaian dan hasil 
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prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN serta hasil penghitungan MSE 

dan MAPE ke dalam format .pdf dan .xls. 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram level 2 Proses Membuat Group Baru 

Gambar 3.4 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 pada proses membuat 

group baru yang memiliki 1 buah entitas yaitu Admin, dan 4 buah  proses. Proses 

pertama adalah proses menampilkan data group dimana data group tersebut dipilih 

oleh pengguna pada saat mengisi form input. Proses kedua adalah proses 

menambahkan data group yang berfungsi untuk menambahkan group baru 

berdasarkan data input baru yang dikirim oleh pengguna (admin), berhasil atau 

tidaknya proses penambahan group baru diinformasikan kepada pengguna melalui 

notifikasi. Proses ketiga adalah proses save data group baru yang berfungsi untuk 

menyimpan data group baru ke dalam tabel group (majority.csv). Proses keempat 

adalah proses create view baru dimana view tersebut digunakan untuk load data view 

baru tersebut. Proses ini berfungsi untuk membuat view baru berdasarkan data input 

group baru yang diinput oleh pengguna (admin) pada proses 1, dimana view tersebut 
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yang digunakan untuk me-load data pemakaian resource Moodle e-learning UMN 

berdasarkan filter group baru tersebut.  

 
Gambar 3.5 Data Flow Diagram level 2 Proses Edit Group 

  

Gambar 3.5 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 pada proses edit group 

yang memiliki 1 buah entitas yaitu Admin, dan 4 buah  proses. Proses pertama adalah 

proses menampilkan data group dimana data group tersebut dipilih oleh pengguna 

pada saat mengisi form input. Proses kedua adalah proses edit group berdasarkan ID 

group yang ingin di-edit. Pada proses ini, pengguna mengirimkan ID group yang 

ingin di-edit, lalu proses tersebut mengirimkan data group yang dipilih untuk di-edit 

yang berupa (data group, data sub group, data cohort dosen, dan data cohort 

mahasiswa). Setelah itu, pengguna mengubah data group yang diterima oleh 

pengguna (admin) tersebut dengan data group yang baru sesuai dengan data yang 

diinput oleh pengguna (admin). Setelah itu, berhasil atau tidaknya proses tersebut, 

diinformasikan kepada pengguna (admin) melalui notifikasi. Proses ketiga adalah 

proses menyimpan data group yang telah di-edit tersebut ke dalam tabel group 
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(majority.csv). Proses keempat adalah proses replace view group yang dipilih untuk 

diedit dengan view yang telah di-edit. 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram level 2 Proses Remove Group 

  

Gambar 3.6 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 pada proses remove 

group, yang memiliki 1 buah entitas yaitu Admin, dan 4 buah  proses. Proses pertama 

adalah proses menampilkan data group dimana data group tersebut dipilih oleh 

pengguna pada saat mengisi form input.  Proses kedua adalah proses hapus group 

berdasarkan ID group. Pada proses ini, pengguna mengirimkan ID group yang ingin 

dihapus. Berhasil atau tidaknya proses hapus group ini, diinformasikan kepada admin 

melalui notifikasi. Proses ketiga adalah hapus data group pada tabel group 

(majority.csv) berdasarkan ID group yang dipilih untuk dihapus. Proses keempat 

adalah melakukan  drop view berdasarkan ID group dengan cara drop view pada 

database Moodle berdasarkan ID group yang dipilih untuk dihapus. 
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Gambar 3.7 Data Flow Diagram level 2 Proses Update Server 

Gambar 3.7 menunjukkan Data Flow Diagram Level 2 pada proses update 

server yang memiliki 1 buah entitas yaitu Admin, dan 2 buah  proses. Proses pertama 

adalah proses edit koneksi server baru. Pada proses ini, pengguna (admin) 

mengirimkan data input edit koneksi server yang terdiri dari server hostname, server 

username, dan server password. Data tersebut kemudian disimpan pada server.xml 

melalui proses kedua yaitu proses save koneksi server baru. Berhasil atau tidaknya, 

diinformasikan kepada pengguna (admin) melalui notifikasi. 

3.3.2 Hierarki Menu 

 

Perancangan hierarki menu digunakan untuk merancang menu dan submenu 

yang dibuat pada sistem 

 
Gambar 3.8 Hierarki Menu Plug-in Report Predictability of Moodle Resource 
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Gambar 3.8 menunjukkan gambaran hierarki menu plug-in report 

Predictability of Moodle Resource. Hierarki menu yang dibuat meliputi menu Index 

yang terdiri dari menu Generate Prediction View, Quick Export, Create New Group, 

Edit or Remove Group, dan Server Setting. Menu Generate Prediction View 

berfungsi untuk menampilkan hasil prediksi resource Moodle e-learning UMN sesuai 

periode dan group yang ditentukan oleh pengguna (admin). Selain itu, di dalam menu 

Generate Prediction View, pengguna (admin) juga dapat menentukan periode WMA, 

alpha, dan beta sebagai indikator penguat hasil prediksi. Hasil prediksi ditampilkan 

dalam bentuk chart dan tabel, dimana hasil prediksi tersebut dapat di-export ke dalam 

format .pdf dan .xls. Menu Quick Export memiliki fungsi mirip dengan menu 

Generate Prediction View. Pada menu ini pengguna (admin) dapat menentukan 

periode, periode WMA, alpha dan beta yang digunakan sebagai indikator untuk 

melakukan prediksi resource Moodle e-learning UMN. Selain itu, pengguna (admin) 

juga dapat memilih lebih dari 1 group untuk mengklasifikasikan hasil prediksi 

menjadi per group dan langsung meng-export hasil prediksi tersebut ke dalam format 

.pdf dan .xls secara cepat. Menu Create New Group berfungsi untuk membuat group 

atau subgroup baru dimana pengguna (admin) juga harus menentukan cohort dosen 

dan cohort mahasiswa yang mewakili subgroup tersebut. Menu Edit or Remove 

Group berfungsi digunakan untuk menampilkan group, subgroup, beserta dengan 

cohort dosen, dan cohort mahasiswa masing-masing sub group. Pada masing-masing 

pilihan subgroup, terdapat tombol edit dan remove. Pengguna (admin) dapat menekan 

tombol edit dan mengisi form input yang tersedia untuk melakukan edit, dan dapat 
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melakukan remove dengan menekan tombol remove. Dan menu Server Setting 

digunakan agar pengguna (admin) dapat mengubah server database MySQL secara 

manual. 

3.3.3 Flowchart 

Perancangan flowchart digunakan untuk menyederhanakan rangkaian proses 

dalam menyelesaikan masalah.  

 
Gambar 3.9 Flowchart Menu 

  

 Gambar 3.9 menunjukkan Flowchart Menu. Langkah pertama adalah sistem 

menampilkan tampilan menu. Pada langkah kedua,  sistem memeriksa jika pengguna 
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(admin) memilih untuk menekan tombol Generate Prediction View, maka sistem 

menjalankan proses Generate Prediction View yang dijelaskan melalui Gambar 3.10. 

Jika pengguna (admin) memilih untuk menekan tombol Quick Export, maka sistem 

menjalankan proses Quick Export yang dijelaskan melalui Gambar 3.11. Jika 

pengguna (admin) memilih untuk menekan tombol Create New Group, maka sistem 

menjalankan proses Create New Group yang dijelaskan melalui Gambar 3.12. Jika 

pengguna (admin) memilih untuk menekan tombol Edit or Remove Group, maka 

sistem menjalankan proses Edit or Remove Group yang dijelaskan melalui Gambar 

3.13. Jika pengguna (admin) memilih untuk menekan tombol Setting Server, maka 

sistem menjalankan proses Setting Server yang dijelaskan melalui Gambar 3.14. 
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Gambar 3.10 Flowchart Generate Prediction View 

Gambar 3.10 menunjukkan Flowchart Generate Prediction View. Langkah 

pertama adalah sistem menampilkan form input Step 1 : Dates and Faculty yang 

terdiri dari input field yang berkaitan dengan periode dan fakultas (group). Input field 

yang bekaitan dengan periode dan fakultas (group) antara lain kategori periode 

prediksi, periode data awal, periode awal prediksi, periode akhir prediksi, group, dan 

subgroup. Langkah kedua adalah pengguna (admin) melakukan input data pada form 

input step 1 : Dates and Faculty. Langkah ketiga adalah sistem menampilkan form 
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input Step 2 : Data Count yang terdiri dari input field untuk memilih jumlah data 

yangdigunakan sebagai indikator melakukan prediksi. Langkah keempat adalah 

pengguna (admin) melakukan input data pada form input step 2 : Data Count.. 

Langkah kelima adalah me-load data pemakaian resource Moodle berdasarkan input 

pengguna yang dijelaskan pada Gambar 3.15. Langkah keenam adalah sistem 

menampilkan form input Step 3 : Prediction Indicator yang terdiri dari input field 

yang berkaitan dengan indikator prediksi. Input field yang bekaitan dengan indikator 

prediksi antara lain kategori status user, periode WMA, alpha, dan beta. Langkah 

ketujuh adalah pengguna (admin) melakukan input data pada form input step 3 : 

Prediction Indicator. Langkah kedelapan adalah jika pengguna (admin) menekan 

tombol Find Best, maka sistem menjalankan proses mencari best alpha dan best beta 

yang dijelaskan pada Gambar 3.16. Langkah kesembilan adalah sistem melakukan 

proses prediksi menggunakan metode H-WEMA yang dijelaskan pada Gambar 3.17. 

Langkah kesepuluh sistem melakukan proses menghitung nilai MSE dan MAPE yang 

dijelaskan pada Gambar 3.18. Langkah kesebelas adalah sistem menampilkan data 

pemakaian resource Moodle, hasil prediksi pemakaian resource Moodle, nilai MSE 

dan nilai MAPE dalam bentuk chart. Langkah kedua belas adalah sistem 

menampilkan data pemakaian resource Moodle, hasil prediksi pemakaian resource 

Moodle, nilai MSE dan nilai MAPE dalam bentuk tabel. Langkah ketiga belas adalah 

jika pengguna (admin) menekan tombol export to .pdf maka sistem melakukan proses 

export data pemakaian resource Moodle, hasil prediksi pemakaian resource Moodle, 

nilai MSE dan nilai MAPE dalam format .pdf. Jika pengguna (admin) menekan 

tombol export to .xls maka sistem melakukan proses export data pemakaian resource 
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Moodle, hasil prediksi pemakaian resource Moodle, nilai MSE dan nilai MAPE 

dalam format .xls. 

 
Gambar 3.11 Flowchart Quick Export 

Gambar 3.11 menunjukkan Flowchart Quick Export. Langkah pertama adalah 

pengguna (admin) melakukan input data pada form input Dates and Faculty tanpa 

memilih group dan sub group. Langkah kedua adalah pengguna (admin) melakukan 

input data pada form input Data Count.. Langkah ketiga adalah pengguna (admin) 

melakukan input data pada form input Prediction Indicator. Pada Quick Export, form 

input Predictoin Indicator dimodifikasi dengan menambahkan radio button untuk 
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memilih apakah prediksi yang dilakukan menggunakan best alpha dan best beta atau 

tidak. Jika pengguna (admin) memilih untuk tidak menggunakan best alpha dan best 

beta untuk melakukan prediksi, maka pengguna (admin) diharuskan untuk mengisi 

kolom alpha dan beta secara manual. Langkah keempat adalah pengguna (admin) 

melakukan input data pada form input export group dimana pengguna (admin) dapat 

memilih data dari group dan subgroup mana saja yang ingin diprediksikan. Langkah 

kelima adalah pengguna (admin) melakukan input data pada form input export to 

dimana pengguna (admin) dapat memilih format hasil export yang berupa .pdf atau 

.xls atau keduanya. Langkah keenam adalah me-load data pemakaian resource 

Moodle berdasarkan input pengguna yang dijelaskan pada Gambar 3.15. Langkah 

ketujuh adalah jika pengguna (admin) memilih untuk melakukan prediksi 

menggunakan best alpha dan best beta pada form input Prediction Indicator,  maka 

sistem menjalankan proses mencari best alpha dan best beta yang dijelaskan pada 

Gambar 3.16. Jika tidak, maka sistem menggunakan alpha dan beta yang telah 

diinput secara manual oleh pengguna (admin). Langkah kedelapan adalah sistem 

melakukan proses prediksi menggunakan metode H-WEMA yang dijelaskan pada 

Gambar 3.17. Langkah kesembilan sistem melakukan proses menghitung nilai MSE 

dan MAPE yang dijelaskan pada Gambar 3.18. Langkah kesepuluh adalah jika 

pengguna (admin) memilih opsi .pdf pada form input export to, maka sistem 

melakukan proses export data pemakaian resource Moodle, hasil prediksi pemakaian 

resource Moodle, nilai MSE dan nilai MAPE dalam format .pdf. Jika pengguna 

(admin) memilih opsi .xls pada form input export to, maka sistem melakukan proses 

export data pemakaian resource Moodle, hasil prediksi pemakaian resource Moodle, 
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nilai MSE dan nilai MAPE dalam format .xls. Jika pengguna (admin) memilih kedua 

opsi pada form input export to, maka sistem melakukan proses export data pemakaian 

resource Moodle, hasil prediksi pemakaian resource Moodle, nilai MSE dan nilai 

MAPE dalam format .pdf dan .xls secara sekaligus. Langkah kesebelas adalah sistem 

berulang kembali dari proses me-load data pemakaian resource Moodle berdasarkan 

input pengguna hingga proses akhir sesuai dengan jumlah group dan sbugroup yang 

dipilih pada form input export group.  

 
Gambar 3.12 Flowchart Create New Group  

Gambar 3.12 menunjukkan Flowchart Create New Group. Langkah pertama 

adalah sistem menampilkan form input yang terdiri dari input field yang berkaitan 

dengan menambahkan group dan subgroup baru. Input field yang bekaitan dengan 
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menambahkan group dan subgroup baru antara lain group, subgroup, cohort dosen, 

cohort mahasiswa. Langkah kedua adalah pengguna (admin) melakukan input data 

pada form input tersebut. Langkah ketiga adalah sistem menjalankan proses 

menambahkan group baru beserta dengan subgroup, cohort dosen, dan cohort 

mahasiswa ke dalam file majority.csv. Langkah keempat adalah sistem menjalankan 

proses membuat view baru pada database Moodle dimana view tersebut digunakan 

untuk me-load data group baru tersebut. Langkah kelima adalah sistem memeriksa 

apakah masih ada group dan subgroup yang ingin dibuat. Jika ada, maka sistem 

mengulang kembali prosesnya dari langkah ketiga.   

Gambar 3.13 Flowchart Edit or Remove Group 
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Gambar 3.13 menunjukkan Flowchart Edit or Remove Group. Langkah 

pertama adalah sistem menampilkan data group (yang terdiri dari group, subgroup, 

cohort dosen, dan cohort mahasiswa) yang diambil dari file majority.csv. Pada 

masing-masing data group yang ditampilkan, terdapat tombol untuk melakukan edit 

dan tombol untuk melakukan remove. Langkah kedua adalah pengguna (admin)  

memilih tombol edit atau remove pada data group yang ditampilkan. Jika pengguna 

(admin) memilih tombol edit, maka sistem menampilkan form input edit group dan 

pengguna dapat meng-edit data baru dengan memasukkan data group baru pada form 

input edit group, lalu sistem memasukkan data group baru tersebut ke dalam file 

majority.csv, serta me-replace view group pada database Moodle yang ingin di-edit 

dengan view group baru. Namun jika pengguna memilih tombol remove, maka sistem 

menghapus data group yang ingin dihapus tersebut pada majority.csv dan melakukan 

drop view yang ingin di-remove. 

Pengembangan Plug-In Moodle..., Jordy Jonathan, FTI, 2017



47 
 

 
Gambar 3.14 Flowchart Setting Server 

 

Gambar 3.14 menunjukkan Flowchart Setting Server. Langkah pertama 

adalah  sistem menampilkan form input setting server (yang terdiri dari hostname, 

username, password). Langkah kedua adalah pengguna (admin) memasukkan data 

setting server baru pada form input setting server. Langkah ketiga adalah melakukan 

set string untuk melakukan koneksi ke server database menggunakan data seting 

server yang baru diinput oleh pengguna (admin). Langkah keempat adalah sistem 

melakukan enkripsi pada password baru dan menyimpan data setting server yang 

berupa hostname, username, dan password pada file server.xml. 
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Gambar 3.15 Flowchart  Proses Me-load Data Pemakaian Resource Moodle 

Berdasarkan Input Pengguna 

 

Gambar 3.15 menunjukkan Flowchart me-load data pemakaian resource 

Moodle berdasarkan input pengguna. Langkah pertama adalah sistem melakukan set 

variabel awal berdasarkan input form input step 1 :Dates and Faculty dan form input 

step 2 : Data Count. Input field yang merupakan bagian dari form input step 1 : Dates 

and Faculty dan step 2 : Data Count telah dijelaskan sebelumnya pada bagian 

penjelasan Generate Prediction View. Langkah kedua adalah sistem melakukan 

proses load data koneksi dari file server.xml, dimana data koneksi tersebut adalah 

string yang digunakan untuk melakukan koneksi ke server database, yang terdiri dari 

hostname,username, dan password. Langkah ketiga adalah sistem melakukan 

dekripsi terhadap string password tersebut. Langkah keempat adalah sistem 

melakukan koneksi ke server database Moodle dengan menggunakan data koneksi 
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tersebut, lalu sistem melakukan load data pemakaian resource Moodle e-learning 

UMN dan menampung data tersebut ke dalam sebuah array yang bernama “data”. 

Langkah kelima adalah sistem melakukan pemeriksaan nilai dari variabel yang 

diinput oleh pengguna melalui input field “kategori periode prediksi” yang berada 

pada input form step 1. Jika nilai dari variabel tersebut adalah “daily” maka sistem 

melakukan pengelompokkan data yang tersimpan dalam array “data” berdasarkan 

tanggal dan menyimpannya kembali dalam array “data”. Jika nilai dari variabel 

tersebut adalah “monthly” maka sistem melakukan pengelompokkan data yang 

tersimpan dalam array “data” berdasarkan bulan dan menyimpannya kembali dalam 

array “data”. Dan jika nilai dari variabel tersebut adalah “yearly” maka sistem 

melakukan pengelompokkan data yang tersimpan dalam array “data” berdasarkan 

tahun dan menyimpannya kembali dalam array “data”. 
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Gambar 3.16 Flowchart Melakukan Proses Mencari Best Alpha dan Best Beta 

Gambar 3.16 menunjukkan Flowchart melakukan proses mencari best alpha 

dan best beta. Langkah pertama adalah  sistem melakukan set variabel alpha dengan 

nilai 0 dan set  variabel beta dengan nilai 0. Langkah kedua adalah sistem melakukan 

pemeriksaan pernyataan apakah nilai alpha lebih kecil sama dengan dari 1. Jika 

pernyataan tersebut benar, maka sistem melakukan langkah ketiga yaitu proses 

prediksi menggunakan metode H-WEMA yang dijelaskan pada Gambar 3.17. 

Langkah keempat adalah sistem melakukan proses penghitungan nilai MSE dan 

MAPE yang dijelaskan pada Gambar 3.18. Langkah kelima adalah sistem melakukan 
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proses set nilai hasil penghitungan MSE ke dalam variabel MSE dan set nilai hasil 

penghitungan MAPE ke dalam variabel MAPE. Langkah keenam adalah sistem 

melakukan pemeriksaan jika alpha dan beta bernilai 0 , maka sistem menyatakan 

bahwa ini merupakan perulangan pertama. Sehingga, sistem melakukan proses set 

variabel bestMse dengan nilai variabel MSE, set variabel bestMape dengan nilai 

variabel MAPE, set variabel bestAlpha dengan nilai variabel alpha, dan set variabel 

bestBeta dengan nilai variabel beta. Jika nilai alpha dan beta tidak bernilai 0, maka 

sistem menyatakan bahwa ini bukan perulangan pertama. Sehingga, sistem 

melakukan perbandingan apakah nilai hasil penghitungan MSE lebih kecil 

dibandingkan nilai bestMse dan apakah nilai hasil penghitungan MAPE lebih kecil 

dibandingkan nilai bestMape. Jika kedua pernyataan tersebut benar, maka sistem 

melakukan proses set variabel bestMse dengan nilai variabel MSE, set variabel 

bestMape dengan nilai variabel MAPE, set variabel bestAlpha dengan nilai variabel 

alpha, dan set variabel bestBeta dengan nilai variabel beta. Langkah ketujuh adalah 

sistem menambahkan nilai beta dengan 0,01 . Lalu sistem melakukan pengecekkan 

apakah nilai beta lebih kecil sama dengan 1. Jika pernyataan tersebut benar, maka 

sistem mengulang kembali prosesnya pada langkah ketiga. Jika pernyataan tersebut 

tidak benar, maka sistem menambahkan nilai alpha dengan 0,01 dan me-set nilai beta 

dengan nilai 0, lalu sistem mengulang prosesnya pada langkah ke-2. Proses selesai 

saat nilai alpha lebih besar dari 1. 
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Gambar 3.17 Flowchart Proses Prediksi Menggunakan Metode H-WEMA  

Gambar 3.17 menunjukkan Flowchart proses prediksi menggunakan metode 

H-WEMA. Langkah pertama adalah  sistem melakukan set variabel berdasarkan input 

form step 3 : Prediction Indicator. .Input field yang merupakan bagian dari form input 

step 3 :Prediction Indicator telah dijelaskan sebelumnya pada bagian penjelasan 

Generate Prediction View. Sistem juga melakukan proses set variabel perulangan 

dengan nilai 0. Tahap kedua adalah sistem melakukan pemeriksaan apakah nilai 

variabel perulangan memiliki nilai lebih kecil daripada jumlah data yang berada pada 
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array “data”. Jika pernyataan tersebut benar, maka sistem melakukan proses 

pemeriksaan apakah perulangan lebih besar sama dengan nilai variabel periodeWMA 

(berasal dari input field Periode WMA) yang dikurangi 1. Jika pernyataan tersebut 

tidak benar, maka nilai perulangan ditambahkan dengan nilai 1, dan sistem 

melakukan pengulangan kembali pada langkah kedua. Namun jika pernyataan 

tersebut benar, maka sistem melakukan prediksi dengan metode WMA dengan 

menggunakan data yang terdapat pada array data pada nilai index yang sama dengan 

nilai perulangan (data[perulangan]). Tahap ketiga adalah sistem melakukan 

pemeriksaan apakah nilai perulangan lebih besar sama dengan nilai variabel 

periodeWMA. Jika pernyataan tersebut tidak benar, maka nilai perulangan 

ditambahkan dengan nilai 1, dan sistem berulang kembali pada langkah kedua. 

Namun jika pernyataan tersebut benar, maka sistem menjalankan proses prediksi 

menggunakan metode Double Exponential Smoothing dengan menggunakan hasil 

prediksi menggunakan metode WMA yang telah dijelaskan sebelumnya. Langkah 

keempat adalah menyimpan (push) hasil prediksi tersebut ke dalam array yang 

bernama array “forecast”. Selanjutnya, sistem menambahkan nilai perulangan dengan 

nilai 1, lalu berulang kembali pada langkah kedua. Jika nilai variabel perulangan 

lebih besar sama dengan jumlah data pada array “data”, maka sistem mengembalikan 

array ”forecast”. 
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Gambar 3.18 Flowchart Proses Menghitung Nilai MSE dan MAPE  

Gambar 3.18 menunjukkan Flowchart proses menghitung nilai MSE dan 

MAPE. Langkah pertama adalah  sistem melakukan set variabel MSE dengan nilai 0, 

set variabel MAPE dengan nilai 0, dan set variabel perulangan dengan nilai 0. 

Langkah kedua adalah sistem melakukan pengecekan apakah nilai perulangan lebih 

kecil dibandingkan jumlah data pada array “forecast”. Jika pernyataan tersebut benar, 

maka sistem melakukan set nilai variabel error dengan nilai selisih antara nilai array 

“forecast” pada index perulangan (forecast[perulangan]) dan nilai array “data” pada 

index perulangan yang ditambahkan dengan periodeWMA (data[perulangan + 

periodeWMA]). Langkah ketiga adalah sistem menambahkan nilai variabel MSE 

dengan nilai variabel error yang dikuadratkan. Langkah keempat adalah sistem 

menambahkan nilai variabel MAPE dengan nilai variabel error yang diabsolutkan, 
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dibagi dengan data[perulangan+periodeWMA], dan dikali dengan 100. Setelah itu 

sistem menambahkan nilai perulangan dengna nilai 1. Selanjutnya, sistem melakukan 

perulangan kembali pada langkah kedua. Jika pernyataan pada langkah kedua tidak 

benar, maka sistem melakukan proses set nilai variabel MSE dengan nilai variabel 

MSE yang dibagi dengan jumlah data yang terdapat pada array “forecast”, dan 

melakukan set nilai variabel MAPE dengan nilai variabel MAPE yang dibagi dengan 

jumlah data yang terdapat pada array “forecast”. Sistem kemudian mengembalikan 

nilai variabel MSE dan nilai variabel MAPE tersebut. 

3.3.4 Database Schema 

 

Database schema akan menjelaskan hubungan antar tabel pada database yang 

digunakan dalam plug-in report Predictability of Moodle Resource. 
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Gambar 3.19 Database Schema Plug-in Report Predictability of Moodle Resource 
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 Gambar 3.19 menunjukkan Database Schema dari database yang digunakan 

dalam plug-in report Predictability of Moodle Resource. Pada gambar tersebut 

menunjukkan terdapat 12 tabel bawaan Moodle yang digunakan pada plug-in report 

Predictability of Moodle Resource, dimana terdapat beberapa hubungan yang dimiliki 

tabel-tabel tersebut.  

3.3.5 Struktur Tabel 

 

Perancangan struktur tabel digunakan untuk menjelaskan tabel yang 

digunakan dalam proses membangun plug-in report Predictability of Moodle 

Resource. Struktur tabel pada plug-in report  

Predictability of Moodle Resource terdiri dari 12 tabel yaitu tabel 

mdl_moodlebook, tabel mdl_moodlefiles, tabel mdl_moodlefolder, tabel 

mdl_moodleimscp, tabel mdl_moodlelabel, tabel mdl_moodleurl, tabel 

mdl_moodlecourse, tabel mdl_moodlecontext, tabel mdl_moodlerole_assignments, 

tabel mdl_moodlecohort, tabel mdl_moodle_members, tabel mdl_moodleuser. 

A. Tabel mdl_moodlebook 

Primary key: Id 

Foreign key: Course 

Tabel 3.1 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlebook. Tabel ini menyimpan 

data resource book yang dibuat oleh dosen atau pengajar. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk merepresentasikan 

berapa jumlah data resource book yang dibuat oleh dosen atau pengajar pada periode 

tertentu. Hanya ada 3 kolom pada tabel mdl_moodlebook yang dipakai dalam plug-in 
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report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk 

merepresentasikan tiap book yang dibuat, kolom Course untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodlebook dengan tabel mdl_moodlecourse, dan Timemodified untuk 

mendapatkan waktu terakhir kali book di-modifiy.  

Tabel 3.1 Struktur Tabel mdl_moodlebook 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari buku 

Course Bigint(10)) Berisi informasi ID course dimana buku dibuat 

Name Varchar(255) Nama buku 

Intro Longtext Informasi deskripsi buku 

Introformat Smallint(4) Informasi format intro 

Numbering Smallint(4) Informasi ada atau tidaknya numbering 

Navstyle Smallint(4) Informasi ada atau tidaknya navstyle 

Customtitles Tinyint(2) Informasi ada atau tidaknya customtitles 

Revision Bigint(10) Waktu buku direvisi 

Timecreated Bigint(10) Waktu buku terakhir kali di-modifiy 

Timemodified Bigint(10) Waktu buku di-modify 

 

B. Tabel mdl_moodlefiles 

Primary key: Id 

Foreign key: Userid 

Tabel 3.2 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlefiles. Tabel ini menyimpan 

data resource files yang dibuat oleh dosen atau pengajar dan mahasiswa. Dalam plug-

in report Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk 

merepresentasikan berapa jumlah data resource files yang dibuat atau di-upload oleh 

dosen atau pengajar dan mahasiswa pada periode tertentu. Hanya ada 3 kolom pada 

tabel mdl_moodlebook yang dipakai dalam plug-in report Predictability of Resource 

Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk merepresentasikan tiap files yang 

dibuat, kolom Userid untuk menghubungkan tabel mdl_moodlefiles dengan tabel 
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mdl_moodleuser, dan Timemodified untuk mendapatkan waktu terakhir kali files di-

modifiy. 

Tabel 3.2 Struktur Tabel mdl_moodlefiles 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari file 

Contenthash Varchar(40) Hasil hash dari konten file 

Pathnamehash Varchar(40) Hasil hash dari path penyimpanan file 

Contextid Bigint(10) Informasi ID context 

Component Varchar(100) Informasi jenis file 

Filearea Varchar(50) Informasi area tempat file disimpan 

Itemid Bigint(10) Informasi ID item 

Filepath Varchar(255) Informasi path penyimpanan file 

Filename Varchar(255) Nama file 

Userid Bigint(10) ID file 

Filesize Bigint(10) Ukuran file 

Mimetype Varchar(100) Informasi mimetype dari file 

Status Bigint(10) Status ada atau tidaknya file tersebut 

Source Longtext Informasi source dari file 

Author Varchar(255) User pengunggah file 

License Varchar(255) Informasi hak cipta yang melindungi file 

Timecreated Bigint(10) Waktu file dibuat 

Timemodified Bigint(10) Waktu file terakhir kali di-edit 

Sortorder Bigint(10) Informasi sortorder pada file 

Referencefileid Bigint(10) Informasi ID reference file 

 

C. Tabel mdl_moodlefolder 

Primary key: Id 

Foreign key: Course 

Tabel 3.3 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlefolder. Tabel ini 

menyimpan data resource folder yang dibuat oleh dosen atau pengajar. Dalam plug-in 

report Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk 

merepresentasikan berapa jumlah data resource folder yang dibuat oleh dosen atau 

pengajar pada periode tertentu. Hanya ada 3 kolom pada tabel mdl_moodlefolder 

yang dipakai dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID 

yang digunakan untuk merepresentasikan tiap folder yang dibuat, kolom Course 
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untuk menghubungkan tabel mdl_moodlefolder dengan tabel mdl_moodlecourse, dan 

Timemodified untuk mendapatkan waktu terakhir kali folder di-modifiy. 

Tabel 3.3 Struktur Tabel mdl_moodlefolder 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari folder 

Course Bigint(10)) Berisi informasi ID course  dimana folder dibuat 

Name Varchar(255) Nama folder 

Intro Longtext Informasi deskripsi folder 

Introformat Smallint(4) Informasi format intro 

Numbering Smallint(4) Informasi ada atau tidaknya numbering 

Navstyle Smallint(4) Informasi ada atau tidaknya navstyle 

Customtitles Tinyint(2) Informasi ada atau tidaknya customtitles 

Revision Bigint(10) Informasi revisi folder 

Timecreated Bigint(10) Waktu folder dibuat 

Timemodified Bigint(10) Waktu folder di-modify 

 

D. Tabel mdl_moodleimscp 

Primary key: Id 

Foreign key: Course 

Tabel 3.4 menunjukkan struktur tabel mdl_moodleimscp. Tabel ini menyimpan 

data resource IMSCP yang dibuat oleh dosen atau pengajar. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle ,tabel ini digunakan untuk merepresentasikan 

berapa jumlah data resource IMSCP yang dibuat oleh dosen atau pengajar pada 

periode tertentu. Hanya ada 3 kolom pada tabel mdl_moodleimscp yang dipakai 

dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang 

digunakan untuk merepresentasikan tiap IMSCP yang dibuat, kolom Course untuk 

menghubungkan tabel mdl_moodleimscp dengan tabel mdl_moodlecourse, dan 

Timemodified untuk mendapatkan waktu terakhir kali IMSCP di-modifiy. 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel mdl_moodleimscp 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari imscp 

Course Bigint(10)) Berisi informasi ID course dimana imscp 

dibuat 

Name Varchar(255) Nama imscp 

Intro Longtext Informasi deskripsi imscp 

Introformat Smallint(4) Informasi format intro 

Reivision Bigint(10) Informasi revisi imscp 

Keepold Bigint(10) Informasi keepold imscp 

Structure Longtext Informasi struktur imscp 

Timemodified Bigint(10) Waktu imscp di-modify 

 

E. Tabel mdl_moodlelabel 

Primary key: Id 

Foreign key: Course 

Tabel 3.5 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlelabel. Tabel ini menyimpan 

data resource label yang dibuat oleh dosen atau pengajar. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle , tabel ini digunakan untuk merepresentasikan 

berapa jumlah data resource label yang dibuat oleh dosen atau pengajar pada periode 

tertentu. Hanya ada 3 kolom pada tabel mdl_ moodlelabel yang dipakai dalam plug-in 

report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk 

merepresentasikan tiap label yang dibuat, kolom Course untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodlelabel dengan tabel mdl_moodlecourse, dan Timemodified untuk 

mendapatkan waktu terakhir kali label di-modifiy. 
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Tabel 3.5 Struktur Tabel mdl_moodlelabel 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari label 

Course Bigint(10)) Berisi informasi ID course dimana label dibuat 

Name Varchar(255) Nama label 

intro Longtext Informasi deskripsi label 

timemodified Bigint(10) Waktu label di-modify 

 

F. Tabel mdl_moodleurl 

Primary key: Id 

Foreign key: Course 

Tabel 3.6 menunjukkan struktur tabel mdl_moodleurl. Tabel ini menyimpan data 

resource URL yang dibuat oleh dosen atau pengajar. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle , tabel ini digunakan untuk merepresentasikan 

berapa jumlah data resource URL yang dibuat oleh dosen atau pengajar pada periode 

tertentu. Hanya ada 3 kolom pada tabel mdl_moodleurl yang dipakai dalam plug-in 

report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk 

merepresentasikan tiap URL yang dibuat, kolom Course untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodleurl dengan tabel mdl_moodlecourse, dan Timemodified untuk 

mendapatkan waktu terakhir kali URL di-modifiy. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel mdl_moodleurl 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari URL 

Course Bigint(10)) Berisi informasi ID course URL 

Name Varchar(255) Nama URL 

Intro Longtext Informasi deskripsi URL 

Introformat Smallint(4) Informasi format intro 

Externalurl Longtext URL yang menuju ke suatu website 

Display Smallint(4) Informasi display URL 

Displayoptions Longtext Informasi options display URL 

Parameters Longtext Informasi parameter URL 

Timemodified Bigint(10) Waktu buku di-modify 
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G. Tabel mdl_moodlecourse 

Primary key: Id 

Tabel 3.7 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlcourse. Tabel ini menyimpan 

informasi course (mata pelajaran) yang diajarkan di Universitas Multimedia 

Nusantara (UMN). Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, tabel ini 

digunakan untuk menghubungkan tabel mdl_moodlebook, mdl_moodlefolder, 

mdl_moodleimscp, mdl_moodlelabel, dan mdl_moodleurl dengan tabel 

mdl_moodlecontext . Hanya ada 1 kolom pada tabel mdl_moodleurl yang dipakai 

dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang 

digunakan sebagai penghubung relasi antara tabel-tabel yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel mdl_course 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID course 

Category Bigint(10) Informasi ID cateogory dari course 

Sortorder Bigint(10) Informasi sortorder course 

Fullname Varchar(254) Nama lengkap course 

Shortname Varchar(255) Nama singkat course 

Idnumber Varchar(100) Informasi nomor ID 

Summary Longtext Informasi summary course 

Summaryformat Tinyint(2) Informasi format summary course 

Format Varchar(21) Informasi format course 

Showgrades Tinyint(2) Informasi tampilkan grades atau tidak 

Newsitems Mediumint(5) Informasi newsitems 
Startdate Bigint(10) Informasi waktu course dijalankan 

Marker Bigint(10) Informasi marker 

Maxbytes Bigint(10) Informasi maxbytes 

Legacyfiles Smallint(4) Informasi file lama 

Showreports Smallint(4) Informasi tampilkan reports atau tidak 

Visible Tinyint(1) Informasi course ditampilkan atau tidak 

Visibleold Tinyint(1) Informasi terakhir kali course ditampilkan atau 

tidak 

Groupmode Smallint(4) Informasi group mode 

Groupmodeforce Small(4) Informasi group mode force 
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Tabel 3.7 Struktur Tabel mdl_course (Lanjutan) 
Kolom Tipe Keterangan 

Defaultgroupingid Bigint(10) Informasi ID grouping secara default 

Lang Varchar(30) Informasi bahasa 

Calendartype Varchar(30) Informasi tipe kalender 

Theme Varchar(50) Informasi theme suatu course 

Timecreated Bigint(10) Waktu kapan course dibuat 

Timemodified Bigint(10) Waktu kapan course di-modifiy 

Requested Tinyint(1) Informasi apakah course di-request sebelumnya 

Enablecompletion Tinyint(1) Informasi apakah completion diaktifkan 

Completionnotifiy Tinyint(1) Informasi apakah ada notifikasi mengenai 

completion 

Cacherev Bigint(10) Informasi waktu cache disimpan 

 

H. Tabel mdl_moodlecontext 

Primary key: Id 

Foreign key: Instanceid 

Tabel 3.8 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlecontext. Tabel ini menyimpan 

informasi dimana setiap context memiliki peran. Dalam plug-in report Predictability 

of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodlecourse dengan tabel mdl_moodlerole_assignments dan tabel 

mdl_moodlecohort. Hanya ada 2 kolom pada tabel mdl_moodleurl yang dipakai 

dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang 

digunakan untuk merepresentasikan tiap context, dan kolom Instanceid untuk 

menghubungkan tabel mdl_moodlecontext dengan tabel mdl_moodlecourse. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel mdl_moodlecontext 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID context 

Contextlevel Bigint(10) Informasi ID context level 

Instanceid Bigint(10) Nama buku 

Path Varchar(255) Informasi path dari suatu context 

Depth Tinyint(2) Informasi seberapa dalam path 
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I. Tabel mdl_moodlerole_assignments 

Primary key: Id 

Foreign key: Contextid, Roleid, dan Userid 

Tabel 3.9 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlerole_assignments. Tabel ini 

menyimpan informasi peran yang dimiliki oleh masing-masing user. Dalam plug-in 

report Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk mendapatkan 

data context yang memiliki peran sebagai dosen atau pengajar saja. Hanya ada 4 

kolom pada tabel mdl_moodlerole_assignments yang dipakai dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk 

merepresentasikan tiap role assignments,  kolom Contextid untuk menghubungkan 

tabel mdl_moodlecontext dengan tabel mdl_moodlerole_assignments, kolom Roleid 

untuk menyaring data context agar data context yang diambil hanya data yang 

memiliki peran sebagai dosen atau pengajar saja, dan kolom userid untuk 

menghubungkan tabel mdl_moodlerole_assignments dengan tabel mdl_moodleuser. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel mdl_moodlerole_assignments 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari role assignments 

Roleid Bigint(10)) Berisi informasi ID role 

Contextid Bigint(10) Berisi informasi ID context 

Userid Bigint(10) Berisi informasi ID user 

Timemodified Bigint(10) Waktu kapan role assignments di-modifiy 

Modifierid Bigint(10) Berisi informasi ID modifier 

Component Varchar(100) Informasi jenis role assignments 

Itemid Bigint(10) Berisi informasi ID Item 

Sortorder Bigint(10) Informasi sortorder pada role assignments 
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J. Tabel mdl_moodlecohort 

Primary key: Id 

Tabel 3.10 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlecohort. Tabel ini menyimpan 

informasi cohort yang dimiliki oleh masing-masing user. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk mendapatkan data 

resource Moodle e-learning UMN yang dibuat atau di-upload oleh user yang 

memiliki cohort tertentu. Hanya ada 2 kolom pada tabel mdl_moodlecohort yang 

dipakai dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang 

digunakan untuk merepresentasikan tiap role assignments, dan kolom Name yang 

digunakan untuk mendapatkan data resource Moodle e-learning UMN menggunakan 

nama cohort. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel mdl_moodlecohort 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari cohort 

Contextid Bigint(10)) Berisi informasi ID context 

Name Varchar(255) Nama cohort 

Idnumber Varchar(100) Informasi nomor ID 

Description Longtext Informasi deskripsi cohort 

Descriptionformat Tinyint(2) Informasi format dari cohort 

Visible Tinyint(1) Informasi cohort ditampilkan atau tidak 

Component Varchar(100) Informasi jenis cohort 

Timecreated Bigint(10) Waktu cohort dibuat 

Timemodified Bigint(10) Waktu cohort di-modify 

 

K. Tabel mdl_moodlecohort_members 

Primary key: Id 

Foreign key: Cohortid dan Userid 

Tabel 3.11 menunjukkan struktur tabel mdl_moodlecohort_members. Tabel ini 

menyimpan informasi cohort dan user-user yang memiliki cohort tersebut. Dalam 
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plug-in report Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk 

menghubungkan tabel mdl_moodlecohort dengan mdl_moodleuser. Hanya ada 3 

kolom pada tabel mdl_moodlecohort_members yang dipakai dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk 

merepresentasikan tiap cohort members, kolom Cohortid yang digunakan untuk 

menghubungkan tabel mdl_moodlecohort dengan tabel mdl_moodlecohort_members, 

dan kolom Userid yang digunakan untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodlecohort_members dengan tabel mdl_moodleuser. 

Tabel 3.11 Struktur Tabel mdl_moodlecohort_members 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari cohort members 

Cohortid Bigint(10)) Berisi informasi ID cohort 

Userid Bigint(10) Berisi informasi ID user pemilik cohort 

Timeadded Bigint(10) Waktu cohort member ditambahkan 

 

L. Tabel mdl_moodleuser 

Primary key: Id 

Tabel 3.12 menunjukkan struktur tabel mdl_moodleuser. Tabel ini menyimpan 

informasi user-user yang terdaftar dalam e-learning. Dalam plug-in report 

Predictability of Resource Moodle, tabel ini digunakan untuk menghubungkan tabel 

mdl_moodlerole_assignments dengan tabel mdl_moodlecohort. Hanya ada 1 kolom 

pada tabel mdl_moodleuser yang dipakai dalam plug-in report Predictability of 

Resource Moodle, yaitu kolom ID yang digunakan untuk merepresentasikan tiap user. 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel mdl_moodleuser 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Bigint(10) Informasi ID dari buku 

Auth Varchar(20) Informasi cara autentikasi user 

Confirmed Tinyint(1) Informasi apakah user sudah di-confirm atau 

tidak 

Policyagreed Tinyint(1) Informasi user sudah memenuhi policy agree 

atau tidak 
Deleted Tinyint(1) Informasi status user apakah dihapus atau tidak 

Suspended Tinyint(1) Informasi status user apakah ditahan atau tidak 

Mnethostid Bigint(10) Informasi ID Mnet 

Username Varchar(100) Berisi Username 

Password Varchar(255) Password User 

Idnumber Varchar(255) Informasi nomor ID 

Kolom Tipe Keterangan 

Firstname Varchar(100) Nama depan user 

Lastname Varchar(100) Nama belakang user 

Email Varchar(100) Email user 

Emailstop Tinyint(1) Informasi stop email 

Icq Varachar(15) Informasi akun Icq user 

Skype Varchar(50) Informasi akun Skype user 

Yahoo Varchar(50) Informasi akun Yahoo user 

Aim Varchar(50) Informasi akun Aim user 

msn Varchar(50) Informasi akun MSN user 

Phone1 Varchar(20) Nomor telepon user 1 

Phone2 Varchar(20) Nomor telepon user 2 

Institution Varchar(255) Informasi institusi user 

Department Varchar(255) Informasi department 

Address Varchar(255) Alamat domisili user 

City Varchar(120) Kota domisili user 

County Varchar(2) Negara domisili user  

Lang Varchar(30) Bahasa user 

Calendartype Varchar(30) Informasi kalender user 

Theme Varchar(50) Informasi tema user 

Timezone Varchar(100) Informasi timezone user 

Firstaccess Bigint(10) Waktu pertama kali user mengakses akun 

Lastaccess Bigint(10) Waktu terakhir kali user mengakses akun 

Lastlogin Bigint(10) Waktu terakhir kali user login 

Currentlogin Bigint(10) Waktu terakhir kali user terlihat beraktivitas dalam 

e-learning 

Lastip Varchar(45) IP yang terakhir kali digunakan oleh user untuk 

mengakses e-learning 

Secret Varchar(15) Informasi tambahan user 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel mdl_moodleuser (Lanjutan) 
Kolom Tipe Keterangan 

Picture Bigint(10) Informasi ada atau tidaknya gambar yang 

mendeskripsikan user 

url Varchar(255) Informasi URL user 

Description Longtext Deskripsi user 

Descriptionformat Tinyint(2) Informasi format deskripsi 

Mailformat Tinyint(1) Informasi format mail 

Maildigest Tinyint(1) Informasi mail subscribtion 

Maildisplay Tinyint(2) Informasi apakah mail ingin ditampilkan atau 

tidak 

Autosubscribe Tinyint(1) Informasi subscribe mail otomatis 

Trackforums Tinyint(1) Informasi track forum 

Timecreated Bigint(10) Waktu pertama kali user dibuat 

Timemodified Bigint(10) Waktu pertama kali user di-modify 

Trustbitmask Bigint(10) Informasi trustbitmask 

Imagealt Varchar(255) Informasi imagealt 

Lastnamephonetic Varchar(255) Informasi lastnamephonetic 

Firstnamephonetic Varchar(255) Informasi firstnamephonetic 

Middlename Varchar(255) Nama tengah user 

Alternatename Varchar(255) Nama alternatif user 

 

3.3.6 Struktur View dan Tabel Tambahan 

Perancangan struktur view digunakan untuk menjelaskan view yang  

digunakan dalam proses membangun sistem plug-in report Predictability of Moodle 

Resource. Struktur view pada plug-in report Predictability of Moodle Resource terdiri 

dari 5 view yaitu view vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlebook, view vw_[id-

group]_[status-user]_mdl_moodlefiles, view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodlefolder, view vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodleimscp, view 

vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlelabel, dan view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodleurl. View baru dibuat setiap kali terdapat group baru yang dibuat. 

Pembuatan view disesuaikan pula dengan cohort dosen dan cohort mahasiswa yang 

diinput oleh pengguna (admin) pada saat pembuatan group baru. Misalnya, pada saat 

pengguna (admin) melakukan pembuatan group baru, pengguna (admin) 

memasukkan string “dosen_ti” pada kolom cohort dosen, maka view hanya me-load 
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data pemakaian resource Moodle e-learning UMN yang di-upload oleh user yang 

memiliki cohort sebagai “dosen_ti” saja. Nama view juga otomatis disesuaikan 

dengan kegunaan dari view tersebut. Misalnya view tersebut digunakan untuk me-

load data pemakaian resource Moodle files e-learning UMN berdasarkan dosen 

jurusan teknik informatika (id = 1), sehingga nama view yang dibuat adalah 

“vw_1_dosen_mdl_moodlefiles”. Masing-masing view hanya memiliki 2 kolom, 

yaitu kolom Date dan kolom Size. Kolom dengan nama “Size” merupakan nama 

kolom secara default, namun dalam implementasinya nama kolom Size disesuaikan 

dengan ID group dan status user. Sama seperti penamaan view yang telah dijelaskan 

sebelumnya, penamaan kolom Size tergantung kegunaan dari view tersebut. Misalnya 

view tersebut digunakan untuk me-load data pemakaian resource Moodle files e-

learning UMN berdasarkan dosen jurusan teknik informatika saja, sehingga nama 

kolom Size diubah menjadi “DosenTISizeFiles”. Informasi ID group (id-group) dapat 

ditemukan pada tabel group (majority.csv), sehingga untuk melakukan pemanggilan 

nama view, harus disesuaikan dengan ID group yang tersimpan pada tabel group. 

Masing-masing view tidak memiliki primary key, tetapi memiliki foreign key yaitu 

kolom Date. 

A. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlebook 

Tabel 3.13 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodlebook. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, 

view ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle book e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  
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Tabel 3.13 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlebook 
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource book 

 

B. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlefiles 

Tabel 3.14 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodlefiles. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, 

view ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle files e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  

Tabel 3.14 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlefiles 
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource files 

 

C. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlefolder 

Tabel 3.15 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodlefolder. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, 

view ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle folder e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  

Tabel 3.15 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlefolder  
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource folder 

 

D. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodleimscp 

Tabel 3.16 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodleimscp. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, 

view ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle imscp e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  
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Tabel 3.16 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodleimscp 
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource imscp 

 

E. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlelabel 

Tabel 3.17 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodlelabel. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, 

view ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle label e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  

Tabel 3.17 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodlelabel 
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource label 

 

F. View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodleurl 

Tabel 3.18 menunjukkan struktur view vw_[id-group]_[status-

user]_mdl_moodleurl. Dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, view 

ini digunakan untuk melakukan load data pemakaian resource Moodle URL e-

learning UMN berdasarkan cohort yang ditentukan.  

Tabel 3.18 Struktur View vw_[id-group]_[status-user]_mdl_moodleurl 
Kolom Tipe Keterangan 

Date Varchar(10) Tanggal saat data di-modify 

Size Decimal(55,4) Akumulasi pemakaian resource url 

 

Struktur tabel tambahan pada plug-in report Predictability of Moodle 

Resource terdiri dari 1 tabel tambahan yaitu tabel data group yang tersimpan dalam 

majority.csv. 

Tabel 3.19 menunjukkan struktur tabel majority.csv. Tabel ini menyimpan 

informasi group, sub-group , beserta cohort dosen dan cohort mahasiswa yang 
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didaftarkan oleh pengguna (admin). Dalam plug-in report Predictability of Resource 

Moodle, tabel ini digunakan agar pengguna (admin) dapat melakukan prediksi sesuai 

cohort yang tentukan. Terdapat 5 kolom pada tabel mdl_moodleuser yang dipakai 

dalam plug-in report Predictability of Resource Moodle, yaitu kolom ID yang 

digunakan untuk merepresentasikan tiap group, kolom group digunakan untuk 

menyimpan informasi group (misanlya nama fakultas : ICT), kolom sub group 

digunakan untuk menyimpan informasi subgroup (misalnya nama jurusan : Teknik 

Informatika), kolom cohort dosen digunakan untuk menyimpan informasi cohort 

dosen dari subgroup (misalnya dosen_TI), dan kolom cohort mahasiswa digunakan 

untuk menyimpan informasi cohort mahasiswa dari sub group (misalnya 

mahasiswa_TI). 

Tabel 3.19 Struktur Tabel majority.csv 
Kolom Tipe Keterangan 

Id Varchar(255) Id group 

Group Varchar(255) Informasi group (faculty) 

Subgroup Varchar(255) Informasi sub group (majority) 

Cohort dosen Varchar(255) Informasi cohort dosen 

Cohort 

mahasiswa 

Varchar(255) Informasi cohort mahasiswa 

 

3.3.7 Perancangan antarmuka 

Perancangan antarmuka berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai 

antarmuka atau interface dari sistem yang dibangun. Perancangan antarmuka pada 

sistem ini terdiri dari tiga belas bagian yaitu rancangan antarmuka halaman index, 

rancangan antarmuka halaman Generate Prediction View Step 1 : Dates and Faculty, 

rancangan antarmuka halaman Generate Prediction View Step 2 : Data Count, 

rancangan antarmuka halaman Generate Prediction View Step 3 : Prediction 
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Indicator, rancangan antarmuka halaman Generate Prediction View Result, 

rancangan antarmuka halaman Quick Export, rancangan antarmuka halaman Create 

New Group, rancangan antarmuka halaman Edit or Remove Group, rancangan 

antarmuka Modal Edit Group, rancangan antarmuka Modal Remove Group, 

rancangan antarmuka halaman Setting Server, rancangan antarmuka halaman Export 

to PDF, dan rancangan antarmuka halaman Export to XLS. Bagian menubar, navbar, 

dan footer merupakan bagian yang berasal dari e-learning UMN sendiri (bawaan). 
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Gambar 3.20 Rancangan Antarmuka Halaman Index 

Gambar 3.20 menunjukkan rancangan antarmuka halaman index. Pada 

rancangan antarmuka halaman index. Terdapat judul halaman pada bagian atas 

antarmuka. Terdapat lima buah tombol dimana masing-masing tombol memiliki 

destinasi tersendiri apabila ditekan. Kelima tombol tersebut antara lain tombol 

Generate Prediction View, tombol Quick Export, tombol Create New Group, tombol 
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Edir or Remove Group, tombol Setting Server. Apabila tombol Generate Prediction 

View ditekan, maka sistem kemudian menuju ke halaman Generate Prediction View 

Step 1 : Dates and Faculty yang dijelaskan pada Gambar 3.21. Apabila tombol Quick 

Export ditekan, maka sistem kemudian menuju ke halaman Quick Export yang 

dijelaskan pada Gambar 3.25. Apabila tombol Create New Group ditekan, maka 

sistem kemudian menuju ke halaman Create New Group yang dijelaskan pada 

Gambar 3.26. Apabila tombol Edit or Remove Group ditekan, maka sistem kemudian 

menuju ke halaman Edit or Remove Group yang dijelaskan pada Gambar 3.27. 

Apabila tombol Setting Server ditekan, maka sistem kemudian menuju ke halaman 

Setting Server yang dijelaskan pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.21 Rancangan Antarmuka Halaman Generate Prediction View Step 1 : 

Dates and Faculty 

 

Gambar 3.21 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Generate 

Prediction View Step 1 : Dates and Faculty. Pada rancangan antarmuka halaman 

Generate Prediction View Step 1 : Dates and Faculty, terdapat judul halaman pada 

bagian atas antarmuka, form input yang berkaitan dengan dates and faculty, dan 

tombol back, serta tombol next.  Apabila pengguna (admin) menekan tombol next, 
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maka sistem kemudian menuju ke halaman Generate Prediction View Step 2 : Data 

Count  yang dijelaskan pada Gambar 3.22. Sistem baru dapat berpindah ke halaman 

Generate Prediction View Step 2 : Data Count apabila pengguna (admin) telah 

melengkapi seluruh form input Step 1 : dates and faculty sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang telah dijabarkan oleh informasi yang berada pada logo information. 

 

 

 
Gambar 3.22 Rancangan Antarmuka Halaman Generate Prediction View Step 2 :Data 

Count 
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Gambar 3.22 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Generate 

Prediction View Step 2 : Data Count. Pada rancangan antarmuka halaman Generate 

Prediction View Step 2 : Data Count, terdapat judul halaman pada bagian atas 

antarmuka, form input yang berkaitan dengan data count, dan tombol back, serta 

tombol next.  Apabila pengguna (admin) menekan tombol back, maka sistem 

kemudian menuju ke halaman Generate Prediction View Step 1 : Dates and Faculty. 

Apabila pengguna (admin) menekan tombol next, maka sistem kemudian menuju ke 

halaman Generate Prediction View Step 3 : Prediction Indicator  yang dijelaskan 

pada Gambar 3.23. Sistem baru dapat berpindah ke halaman Generate Prediction 

View Step 3 : Prediction Indicator, apabila pengguna (admin) telah melengkapi form 

input Step 2 : Data Count sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijabarkan 

oleh informasi yang berada pada logo information. 
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Gambar 3.23 Rancangan Antarmuka Halaman Generate Prediction View Step 3 : 

Prediction Indicator 

  

Gambar 3.23 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Generate 

Prediction View Step 3 : Prediction Indicator. Pada rancangan antarmuka halaman 

Generate Prediction View Step 3 : Prediction Indicator, terdapat judul halaman pada 

bagian atas antarmuka, form input yang berkaitan dengan prediction indicator, 

tombol find best, tombol generate, dan tombol back, serta tombol next.  Apabila 

pengguna (admin) menekan tombol back, maka sistem kemudian menuju ke halaman 
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Generate Prediction View Step 2 : Data Count. Apabila pengguna (admin) menekan 

tombol find best , maka sistem kemudian melakukan pencarian best alpha dan best 

beta lalu meletakkan best alpha dan best beta tersebut ke dalam input field alpha dan 

input field beta. Apabila pengguna (admin) menekan tombol Generate, maka sistem 

kemudian menuju ke halaman Generate Prediction View Result  yang dijelaskan pada 

Gambar 3.24. Sistem baru dapat berpindah ke halaman Generate Prediction Result, 

apabila pengguna (admin) telah melengkapi form input Step 3 : Prediction Indicator 

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijabarkan oleh informasi yang berada 

pada logo information. 
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Gambar 3.24 Rancangan Antarmuka Halaman Generate Prediction View Result 
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Gambar 3.24 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Generate 

Prediction View Result. Apabila pengguna (admin) menekan tombol generate pada 

halaman Generate Prediction View Step 3 : Prediction Indicator, maka sistem 

menampilkan hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN dalam 

bentuk chart dan tabel, serta hasil penghitungan MSE dan MAPE. Terdapat pula 

input field search pada tabel hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning 

UMN untuk mempermudah pencarian data hasil prediksi pemakaian resource Moodle 

e-learning UMN. Terdapat pula tombol export to PDF dan tombol export to XLS.  

Apabila pengguna (admin) menekan melakukan click pada salah satu bar chart, maka 

informasi lengkap mengenai chart tersebut akan muncul pada bagian tabel. 

Informasi-informasi lengkap yang dapat dilihat pada tabel adalah informasi 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN oleh dosen dan mahasiswa, hasil 

prediksi resource Moodle e-learning UMN, dan error. Informasi lengkap tersebut 

hanya dapat dilihat apabila pengguna melakukan click pada salah satu baris tabel 

tersebut. Apabila pengguna (admin) menekan tombol export to PDF , maka sistem 

akan melakukan export hasil prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN 

dalam format .pdf yang akan dijabarkan pada Gambar  3.31. Apabila pengguna 

(admin) menekan tombol export to XLS, maka sistem akan melakukan export hasil 

prediksi pemakaian resource Moodle e-learning UMN ke dalam format .xls yang 

dijelaskan pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.25 Rancangan Antarmuka Halaman Quick Export 

  

Gambar 3.25 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Quick Export. Pada 

rancangan antarmuka halaman Quick Export, terdapat judul halaman pada bagian atas 

antarmuka, form input quick export yang berkaitan dengan dates and faculty, data 

count dan prediction indicator, serta tombol export now.  Apabila pengguna (admin) 

menekan tombol Export Now, maka sistem melakukan export hasil prediksi 

pemakaian resource Moodle e-learning UMN secara cepat. Sistem baru dapat 

melakukan export apabila pengguna (admin) telah melengkapi seluruh form input 
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quick export sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah dijabarkan oleh informasi 

yang berada pada logo information. Hasil export berupa halaman yang dijelaskan 

pada Gambar 3.31 dan Gambar 3.32. 

 
Gambar 3.26 Rancangan Antarmuka Halaman Create New Group 

Gambar 3.26 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Create New 

Group. Pada rancangan antarmuka halaman Create New Group, terdapat judul 

halaman pada bagian atas antarmuka, form input create new group, tombol click to 
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add new sub-group, serta tombol Submit.  Apabila radio button  existing group 

menunjukkan nilai yes, maka sistem akan menghilangkan kolom input new group dan 

menampilkan group-group dari majority.csv. Apabila tombol click to add new sub-

group ditekan, maka sistem menambahkan kolom input sub-group(s). Apabila tombol 

submit ditekan, maka sistem menyimpan group dan subgroup baru sesuai dengan 

data yang telah diinput oleh pengguna (admin). Group dan subgroup baru akan 

berhasil disimpan apabila pengguna (admin) telah melengkapi kolom group dan 

subgroup. 

 
Gambar 3.27 Rancangan Antarmuka Halaman Edit or Remove Group 

 

Pengembangan Plug-In Moodle..., Jordy Jonathan, FTI, 2017



 

87 

Gambar 3.27 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Edit or Remove 

Group. Pada rancangan antarmuka halaman Edit or Remove Group, terdapat judul 

halaman pada bagian atas antarmuka, tabel informasi group dan subgroup, serta 

tombol edit dan remove pada masing-masing group dan subgroup. Apabila salah satu 

tombol edit ditekan, maka sistem akan menampilkan Modal Edit Group yang 

dijelaskan pada Gambar 3.28. Apabila salah satu tombol remove ditekan, maka sistem 

akan menampilkan Modal Remove Group yang dijelaskan pada Gambar 3.29. 

 

 
Gambar 3.28 Rancangan Antarmuka Modal Edit Group 
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Gambar 3.28 menunjukkan rancangan antarmuka Modal Edit Group. Pada 

rancangan antarmuka Modal Edit Group, terdapat judul modal pada bagian atas, form 

input yang telah berisi informasi group dan subgroup sebelum di-edit, dan tombol 

update. Apabila tombol update ditekan, maka sistem akan melakukan edit pada data 

group dan subgroup tersebut yang kemudian disimpan kembali pada majority.csv. 

Input field (kolom input) ID tidak dapat di-edit. 

 
Gambar 3.29 Rancangan Antarmuka Modal Remove Group 
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Gambar 3.29 menunjukkan rancangan antarmuka Modal Remove Group. Pada 

rancangan antarmuka Modal Remove Group, terdapat judul modal pada bagian atas, 

kata pertanyaan apakah anda yakin untuk menghapus data group dan subgroup 

tersebut, dan tombol yes serta tombol no. Apabila pengguna menekan tombol yes , 

maka data group dan subgroup tersebut akan dihapus dari majority.csv. Apabila 

pengguna menekan tombol no, maka sistem akan menutup modal. 

 
Gambar 3.30 Rancangan Antarmuka Halaman Setting Server 

 

  

Pengembangan Plug-In Moodle..., Jordy Jonathan, FTI, 2017



 

90 

Gambar 3.30 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Setting Server. 

Pada rancangan antarmuka halaman Setting Server, terdapat judul halaman pada 

bagian atas, form input setting server yang terdiri dari hostname, username, dan 

password, serta tombol update. Apabila pengguna menekan tombol update , maka 

sistem akan mengganti data koneksi yang digunakan server database , dengan 

menggunakan data yang baru diinput oleh pengguna pada form input setting server. 

 

 
Gambar 3.31 Rancangan Antarmuka Halaman Export to PDF 
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Gambar 3.31 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Export to PDF. 

Pada rancangan antarmuka halaman Export to PDF, terdapat judul halaman pada 

bagian atas, start date, end date, alpha, beta, group, subgroup, prediction result 

chart, prediction result table, hasil penghitungan MSE, dan hasil penghitungan 

MAPE.  

 
Gambar 3.32 Rancangan Antarmuka Halaman Export to XLS 

 

Gambar 3.32 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Export to XLS. 

Pada rancangan antarmuka halaman Export to XLS, terdapat judul halaman pada 

bagian atas, start date, end date, alpha, beta, group, subgroup, dan prediction result 

table.  
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