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ABSTRACT

DESIGN AND DEVELOPMENT APPLICATION PKM IN UNIVERSITY OF
LAMPUNG USING RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) METHOD ON
FCM (FIREBASE CLOUD MESSAGING) ANDROID AND SMS GATEWAY

By:
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PKM (Student Creativity Program) is a program of Directorate of Research to
improve the quality of students. PKM at the University of Lampung already exists
and the participants continue to increase for each year. Information related to the
implementation of PKM at the University of Lampung has also been submitted by
the BAK (Bureau of Academic and Student Affairs) Unila through the website, but
according to the BAK that students are less active in visiting the website.
Applications that can provide reminders related to PKM information can help
students to obtain PKM information. PKM application that can provide this
reminder is developed using FCM (Firebase Cloude Messaging) and sms
gateway. FCM serves to provide android notifications. PKM application is also
developed using RUP (Rational Unified Process) with 4 phases of inception,
elaboration, construction and Transition. Inception is business modeling and
requirement, then in elaboration phase is analysis, design and implementation.
The processes performed in the construction phase are testing, analysis, design
and implementation, while the process in the transition phase is testing and
deployment. Tests conducted in this study using black box testing with a success
rate of 88%.

Keywords: android, education, fcm, gammu, mysql, php, pkm, sms gateway,
university of lampung.



ABSTRAK

RANCANG BANGUN APLIKASI PKM (PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA) DI UNIVERSITAS LAMPUNG MENGGUNAKAN

METODE RUP (RATIONAL UNIFIED PROCESS) PADA FCM (FIREBASE
CLOUD MESSAGING) ANDROID DAN SMS GATEWAY

Oleh:

Qonitati

PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) merupakan  program Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan qualitas pelajar.  PKM di
Universitas Lampung sudah ada dan pesertanya terus meningkat dari tahun ke
tahun. Informasi terkait pelaksanaan PKM di Universitas Lampung juga sudah
disampaikan oleh pihak BAK (Biro Akademik dan Kemahasiswaan) Unila
melalui website, namun menurut pihak BAK bahwa mahasiswa kurang aktif
dalam mengunjungi website. Aplikasi yang dapat memberikan reminder terkait
informasi PKM dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi PKM.
Aplikasi PKM yang dapat memberikan reminder ini dikembangkan menggunakan
FCM (Firebase Cloude Messaging) dan sms gateway. Aplikasi PKM ini juga
dikembangkan menggunakan metode RUP (Rational Unified Process) dengan 4
fase yaitu inception, elaboration, construction dan transition. Inception adalah
business modeling dan requirement, kemudian pada fase elaboration adalah
analysis, design dan  implementation.  Proses  yang  dilakukan  pada  fase
construction adalah testing,  analysis,  design dan implementation, sedangkan
proses  pada fase transition adalah testing dan deployment. Pengujian yang
dilakukan pada penelitian ini menggunakan black box testing dengan tingkat
keberhasilan yaitu 88%.

Kata Kunci: android, fcm, gammu, mysql, pendidikan, php, pkm, sms gateway,
universitas lampung.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) merupakan salah satu upaya yang

dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat untuk meningkatkan

mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar kelak dapat menjadi

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan/atau professional

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan,

teknologi dan/atau kesenian serta memperkaya budaya nasional (Tim Penyusun,

2015).

PKM di Universitas Lampung sudah banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa Unila

untuk menyalurkan ide kreatif mereka. Terbukti dari semakin meningkatnya

jumlah proposal yang diajukan pada tiga tahun terakhir, dilansir pada data yang

didapat dari Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung, tercatat

pada tahun 2013 berjumlah 139 proposal, pada tahun 2014 berjumlah 484

proposal dan pada tahun 2015 berjumlah 1696 proposal. PKM di Universits

Lampung sudah disosialisasikan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)

Universitas Lampung pada setiap fakultas yang ada di Universitas Lampung.

Pelatihan PKM di Universitas Lampung juga telah diberikan kepada mahasiswa

Bidik Misi dan mewajibkan mahasiswa Bidik Misi tersebut untuk membuat
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proposal PKM. Mahasiswa yang mengajukan PKM baik mahasiswa Bidik Misi

atau mahasiswa non Bidik Misi dapat mencari informasi PKM di website yang

telah disediakan oleh pihak BAK Unila yang dapat diakses melalui halaman

http://bak.unila.ac.id. Informasi yang diberikan berupa: tata cara pengiriman

proposal secara online, pengumuman pemenang PKM, batas waktu pendaftaran

dan pengunggahan dokumen PKM secara online serta buku panduan PKM.

Pihak BAK Unila sudah menyediakan website untuk memberikan layanan

informasi bagi mahasiswa yang mengajukan PKM, namun dalam pelaksanaannya

layanan informasi hanya menggunakan website masih belum efektif, karena

menurut pihak BAK Unila mahasiswa yang mengajukan PKM kurang aktif

dalam mengunjungi website untuk mencari informasi PKM. Informasi-informasi

tersebut sangat dibutuhkan oleh mahasiswa yang mengajukan PKM, karena

dengan informasi tersebut mahasiswa yang mengajukan PKM dengan mudah

dapat mengetahui jadwal pelaksanaan tahapan PKM, sehingga diharapkan bagi

mahasiswa yang mengajukan PKM tidak mengalami kegagalan dan keterlambatan

dalam meng-upload dokumen PKM yang diakibatkan karena kepadatan akses.

Chumairoh, dkk (2014) melakukan sebuah penelitian terkait tentang website

Unipdu Jombang yang belum cukup efektif dalam memberikan layanan informasi.

Penelitan ini dilakukan karena mahasiswa kurang aktif dalam mengunjungi

website tersebut untuk mencari informasi. Penelitian yang berjudul rancang

bangun aplikasi mobile pada platform android berbasis html5 studi kasus layanan

informasi website Unipdu Jombang dengan menggunakan teknologi Hybrid

Application dan Firebase Cloud Message (FCM) ini bertujuan agar mahasiswa
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dengan mudah mendapatkan informasi dari website Unipdu tanpa harus

berkunjung ke website secara langsung. Android pada saat ini banyak digunakan

oleh  masyarakat karena lebih mudah digunakan untuk melakukan aktivitas

sehari-hari. Penelitian Gartner pada tahun 2016 android merupakan sistem operasi

yang paling banyak digunakan pada saat ini. Perbandingan yang signifikan antara

Android (63%) dengan sistem operasi mobile terkenal lainnya, seperti: iOS (12%),

windows phone (15%), dan lainnya (10%). Android juga banyak digunakan oleh

pengembang perangkat lunak untuk membuat berbagai macam aplikasi, karena

android merupakan salah satu sistem operasi open source yang mendukung

perkembangan secara cepat.

Aplikasi android yang dapat memberikan layanan informasi saat ini bermanfaat

bagi pengguna android untuk mendapatkan informasi secara cepat, tidak

terkecuali bagi mahasiswa Universitas Lampung yang mengajukan PKM dan

menggunakan smartphone android. Aplikasi android yang dapat memberikan

reminder terkait informasi PKM sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang

mengajukan PKM dan memiliki smartphone android, untuk mempermudah

mahasiswa yang mengajukan PKM dan memiliki smartphone android

mendapatkan pemberitahuan informasi secara langsung dari perangkat android

pengguna. Aplikasi android yang dapat memberikan notifikasi terkait informasi

PKM tersebut dapat dikembangkan  menggunakan Firebase Cloud Messaging

(FCM). FCM pada android merupakan layanan yang membantu pengembang

mengirim data dari server untuk aplikasi android pada perangkat android. FCM

memungkinkan aplikasi android untuk mngirimkan pesan kepada server

untukmem broadcast sebuah notifikasi kepada seluruh client yang ada. Layanan
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FCM ini membutuhkan sebuah account Gmail untuk dapat menggunakan fasilitas

FCM yang dibutuhkan (Santoso, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Aziz, dkk

(2015) yang berjudul rancang bangun aplikasi sistem antrian untuk pasien pada

dokter umum berbasis android menggunakan teknologi Firebase Cloud

Messaging (FCM) dan SMS Gateway menghasilkan sebuah aplikasi android yang

dapat memberikan reminder berupa notifikasi pada android, selain itu untuk

mengatasi pengguna yang tidak menggunakan handphone android maka pengguna

mendapatkan pemberitahuan melalui sms pada sms gateway.

Aplikasi layanan Informasi PKM yang dikembangkan dengan menggunakan

Firebase Cloud Messaging (FCM) dan SMS Gateway ini diharapkan mampu

menyampaikan informasi secara langsung kepada mahasiswa yang mengajukan

PKM. Mahasiswa mendapatkan notifikasi dari aplikasi android pada perangkat

android dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki smartphone berbasis android

mendapatkan informasi melalui sms pada sms gateway.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana merancang

dan membangun aplikasi PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) di Universitas

Lampung menggunakan metode RUP (Rational Unified Process) pada FCM

(Firebase Cloud Messaging) android dan sms gateway yang dapat memudahkan

mahasiswa untuk memperoleh informasi terkait tahapan pelaksanaan PKM.
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1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah aplikasi yang dikembangkan dapat

memberikan notifikasi atau pemberitahuan terkait informasi PKM. Informasi

PKM tersebut yaitu: daftar pemenang PKM, tata cara pendaftaran secara online,

batas waktu pengunggahan dokumen PKM secara online, batas waktu

pengumpulan hardcopy dokumen PKM, jadwal tanda tangan kontrak, jadwal

monitoring dan evaluasi, buku panduan PKM serta jadwal pencairan dana.

1.4 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah membangun aplikasi layanan informasi PKM

berbasis android dan SMS Gateway menggunakan metode RUP (Rational Unified

Process) pada Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung.

1.5 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memudahkan mahasiswa yang mengajukan PKM untuk mendapatkan

informasi PKM,

2. memudahkan pihak BAK Unila dalam memberikan informasi PKM kepada

mahasiswa yang mengajukan PKM,

3. aplikasi dapat memberikan reminder berupa notifikasi pada android dan SMS

pada SMS Gateway,

4. aplikasi dapat digunakan oleh mahasiswa Universitas Lampung yang

mengajukan PKM dan operator layanan informasi PKM.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian PKM

PKM merupakan salah satu bentuk upaya yang ditempuh oleh Direktorat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M), Direktorat Pendidikan

Tinggi (Ditjen Dikti) dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Agar kelak dapat

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan atau

profesionl yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional.

PKM pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001, yaitu setelah dilaksanakan

program restrukturisasi di lingkungan Ditjen Dikti. Kegiatan pendidikan,

penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang selama ini sarat dengan

partisipasi mahasiswa, diintegrasikan ke dalam satu wahana yang diberi nama

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) (Rahayu, 2009).

PKM mempunyai tujuh bidang yang dapat diikuti oleh mahasiswa, yaitu: PKM-P,

PKM-K, PKM-M, PKM-T, PKM-KC, PKM-GT, dan PKM-AI. Secara ringkas

alur awal perjalanan 7 (tujuh) bidang PKM dan muaranya dapat dilihat pada

Gambar 1.
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Rekomendasi

KREATIVITAS
MAHASISWA

PROGRAM
KEGIATAN

PKM-P
PKM-K
PKM-M
PKM-T
PKM-KC
PKM-GT

PKM-AI

PIMNAS

e-proceeding

e-journal

JURNAL ILMIAH
TERAKREDITAS
I

Gambar 1 Bidang PKM dan muara kegiatannya

Seluruh bidang PKM bermuara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS),

kecuali PKM-AI, karena PKM-AI telah berwujud artikel ilmiah sehingga kurang

relevan didiskusikan dalam PIMNAS.

Tahapan PKM 5 bidang (PKM-P, PKM-K, (PKM-M, PKM-T, PKM-KC) dibagi

menjadi lima kegiatan, yaitu: pengusulan, desk evaluasi dan penetapan proposal

yang didanai, pelaksanaan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan PIMNAS.

Tahapan proses diawali dengan penyiapan proposal PKM oleh mahasiswa

bersama dosen pendamping di Perguruan Tinggi asal mahasiswa. Tahap ini

diharapkan setiap Perguruan Tinggi melakukan seleksi internal untuk memilih

proposal yang layak untuk diajukan ke Direktorat. Hal ini penting untuk dilakukan

agar setiap Perguruan Tinggi tidak hanya mengejar kuantitas proposal tetapi juga

menjaga kualitas proposal yang dikirim, karena proses ini untuk menentukan pada

kategori mana Perguruan Tinggi tersebut akan bersaing.
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Seorang mahasiswa hanya diperbolehkan mengajukan maksimum dua proposal

dengan ketentuan, menjadi ketua di satu proposal PKM 5 bidang dan atau menjadi

anggota di proposal PKM yang lain (5 bidang) atau menjadi anggota di dua

Proposal PKM 5 bidang. Ketentuan maksimum dua proposal juga berlaku untuk

PKM-KT (sebagai ketua dan anggota, atau keduanya sebagai anggota).

Pembimbing hanya diperbolehkan membimbing maksimal 10 proposal hibah di

semua jenis PKM (PKM 5 bidang dan PKM-KT).

Tahap selanjutnya adalah mengajukan proposal ke Direktorat secara online

dengan cara mengisi identitas pengusul dan mengunggah proposal ke SIM-

LITABMAS (simlitabmas.dikti.go.id) oleh operator bidang kemahasiswaan di

masing-masing Perguruan Tinggi asal mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa

melengkapi identitas dan mengunggah proposal setelah mendapatkan username

dan password dari operator melalui email. Tahapan PKM dapat dilihat pada

Gambar 2.
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3-8
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7
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8

PIMNAS

PELAKSANAAN KEGIATAN

MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PKM

LAPORAN AKHIR
PELAKSANAAN PKM

Laporan Kemajuan, Log Book,
Laporan Penggunaan Dana

EVALUASI HASIL
MONITORING

REKOMENDASI PIMNAS

DANA 30%

ARTIKEL PKM

MENGUNGGAH PROPOSAL

EVALUASI PROPOSAL PKM

JUDUL YANG LAYAK DIDANAI

PENUGASAN PKM
(Ditlitabmas ke Perguruan Tinggi)

PENETAPAN
REVIEWER

PENGUMUMAN

DANA 70%

DPRM

PERGURUAN TINGGI

MAHASISWA, DOSEN

PENDAMPING

WAKIL REKTOR BIDANG
KEMAHASISWAAN

EVALUASI HASIL
MONITORING

BULAN

9-10

8

Gambar 2 Aliran Tahapan Proses PKM 5 Bidang Sampai Penyelenggaraan
Pimnas

Khusus PKM-KT, waktu pengusulan adalah Februari s.d Maret. Selanjutnya

dilakukan penilaian pada bulan April s.d Mei, dan pengumuman hasil sebelum

PIMNAS pada bulan Agustus (Tim Penyusun, 2015).
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2.2 RUP (Rational Unified Process)

Rational Unified Process (RUP) merupakan suatu metode rekayasa perangkat

lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practises yang

terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat

lunak menggunakan metode RUP diperlukan beberapa tools untuk membantu

memodelkan perangkat lunak yang dirancang dan tools ini dinamakan Diagram

UML. Terdapat 8 diagram UML yang berfungsi untuk memodelkan perangkat

lunak yang dibangun diantaranya Use Case, Class Diagram, Activity Diagram,

dan Sequence Diagram.

RUP memiliki empat fase yang dilakukannya secara berurutan dan iteratif di mana

setiap iterasi dapat digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya.

1. Inception merupakan tahapan pemodelan proses bisnis sesuai dengan

kebutuhan dan mendefinisikan kebutuhan user yang akan dibuat.

2. Elaboration merupakan tahap yang lebih memfokuskan pada perencanaan

arsitektur sistem, dan mendeteksi apakah arsitektur yang dibuat diinginkan,

serta mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang buat. Tahap

ini lebih pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus

pada purwarupa sistem (prototype).

3. Construction merupakan tahap pengembangan komponen dan fitur-fitur

sistem. Tahap ini lebih pada implementasi dan pengujian sistem yang fokus

pada implementasi perangkat lunak pada kode program.

4. Transition merupakan tahap deployment atau instalasi sistem agar dapat

dimengerti oleh user. Aktifitas pada tahap ini termasuk pada pelatihan user,
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pemeliharaan, dan pengujian sistem apakah sudah memenuhi harapan user.

Tahapan metode RUP dapat dilihat pada Gambar 3. (Nugroho, 2010).

Gambar 3 Metode RUP

Alur kerja dalam RUP dibagi menjadi dua yaitu alur kerja utama dan alur kerja

pendukung. Alur kerja utama dalam RUP yaitu :

1. Bussiness modeling, pemodelam bisnis merupakan tahapan menetapkan

proses bisnis dari sistem yang akan dikembangkan. Proses bisnis

didokumentasikan ke dalam bussiness use case. Bussiness use case

merupakan analisis untuk memahami bagaimana bisnis harus mendukung

proses bisnis yang ada dalam organisasi.

2. Requirement, persyaratan merupakan alat untuk menentukan dan

menggambarkan kemampuan sistem. Identidifikasi aktor, menyatakan

pengguna dan sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang sedang

dikembangkan. Use case diidentifikasi dan dikembangkan sesuai dengan
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kebutuhan aktor. Use case dideskripsikan secara rinci untuk mengetahui

bagaimana sistem berinteraksi dengan aktor dan berfungsi sebagai benang

pemersatu siklus pengembangan sistem.

3. Analysis and Design, analisis dan desain bertujuan untuk membuat rancangan

sistem yang direalisasikan dalam bentuk implementasi. Hasil dari analisis dan

desain adalah model desain dan model analisis opsional. Model desain adalah

abstrak dari source code program sebagai acuan bagi programmer dalam

mengimplementasikan sebuah sistem.

4. Implementation, implementasi merupakan proses menerjemahkan desain ke

dalam pengembangan sistem. Implementasi bertujuan untuk melakukan

pengelompokkan kode, kelas dan objek, menguji komponen yang

dikembangkan, dan mengintegrasikan hasil dari pengembangan subsistem

menjadi sistem yang utuh.

5. Test, pengujian dilakukan untuk memastikan interaksi antarobjek,

memastikan kesatuan integrasi dari semua komponen perangkat lunak,

memastikan seluruh kebutuhan sudah diimplementasikan, dan

mengidentifikasi kekurangan pada perangkat lunak.

6. Deployment, penyebaran merupakan proses memproduksi rilis perangkat

lunak sehingga siap digunakan dan didistribusikan.

RUP juga mengenal alur kerja pendukung, adapun alur kerja pendukung dalam

RUP antara lain:

1. Project management, manajemen proyek mendefinisikan berbagai macam

strategi untuk bekerja dengan proses iterasi.
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2. Configuration and change management, mengendalikan perubahan pada

pengembangan dan memelihara integrasi hasil pengembangan dan aktifitas

manajemen.

3. Environment, mencakup seluruh kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan

untuk mengembangkan suatu sistem (Manalil, 2010).

2.3 Pengertian UML

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa pemodelan untuk sitem atau

perangkat lunak yang beparadigma atau berorientasi objek. Pemodelan (modeling)

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan

yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami.

Komponen-komponen perangkat lunak dapat digambarkan dalam bentuk-bentuk

geometri tertentu. Misalnya untuk menggambarkan suatu kelas (class) dalam

perangkat lunak, dapat digambarkkan dalam bentuk geometri empat-persegi-

panjang; untuk menggambarkan hubungan antar kelas (asosiasi), kita

menggunakan bentuk geometri garis lurus; demikian selanjutnya (Nugroho,

2010).

Proses analis dan desain ada beberapa hal yang penting, yaitu Use Case Diagram,

Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram beserta notasi yang

berhubungan dengannya diaantaranya adalah sebagai berikut.

1. Use Case Diagram (UCD) menjelaskan hal yang dilakukan pada sistem yang

dibangun dan siapa yang berinteraksi dengan sistem. UCD pada umumnya

tersusun dari elemen actor, use case, dependency, generalitation, dan
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association. Notasi yang digunakan dalam use case diagram ditunjukkan

pada Tabel 1.

Tabel 1 Notasi Use Case Diagram

Simbol Nama Keterangan

Actor Actor adalah pengguna
sistem. Actor tidak terbatas
hanya manusia saja, jika
sebuah sistem berkomunikasi
dengan aplikasi lain dan
membutuhkan input atau
memberikan output, maka
aplikasi tersebut juga bisa
dianggap sebagai actor.

Use Case Use case digambarkan
sebagai lingkaran elips
dengan nama use case
dituliskan didalam elips
tersebut.

Association Asosiasi digunakan untuk
menghubungkan suatu actor
dan use case. Asosiasi
digambarkan dengan sebuah
garis yang menghubungkan
antara Actor dengan Use
Case.

2. Activity Diagram merupakan bentuk khusus dari state machine yang

bertujuan memodelkan komputasi-komputasi dan aliran-aliran kerja yang

terjadi dalam sistem/perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Notasi

yang digunakan dalam actvity diagram ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Notasi Activity Diagram

Simbol Keterangan
Titik Awal

Titik Akhir

Use Case
Named
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Simbol Keterangan

Activity

Pilihan untuk mengambil Keputusan

Fork: digunakan untuk menunjukkan
kegiatan yang dilakukan secara parallel
atau untuk menggabungkan dua kegiatan
peralel menjadi satu.
Rake: menunjukkan adanya dekomposisi.

Tanda Waktu

Tanda Pengiriman

Tanda Penerimaan

Aliran akhir (Flow Final)

3. Sequence Diagram merupakan penjelasan secara detail urutan proses yang

dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case: interaksi yang

terjadi antar class, operasi yang digunakan, urutan antar operasi, dan

informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi. Pembuatan sequence

diagram merupakan aktivitas yang paling kritikal dari proses desain karena

artifak inilah yang menjadi pedoman dalam proses pemrograman nantinya

dan berisi aliran kontrol dari program. Notasi yang digunakan dalam

sequence diagram ditunjukkan pada Tabel 3.
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Tabel 3 Notasi Sequence Diagram

Simbol Nama Keterangan
Object Object merupakan instance dari sebuah

class dan dituliskan tersusun secara
horizontal. Digambarkan sebagai sebuah
class(kotak) dengan nama obyek
didalamnya yang diawali dengan sebuah
titik koma

Actor Actor juga dapat berkomunikasi dengan
object, maka actor juga dapat diurutkan
sebagai kolom. Simbol Actor sama
dengan simbol pada Actor Use Case
Diagram.

Lifeline Lifeline mengindikasikan keberadaan
sebuah object dalam basis waktu. Notasi
untuk Lifeline adalah garis putus-putus
vertikal yang ditarik dari sebuah obyek.

Activation Activation dinotasikan sebagai sebuah
kotak segi empat yang digambar pada
sebuah lifeline. Activation
mengindikasikan sebuah obyek yang akan
melakukan sebuah aksi.

Message Message, digambarkan dengan anak
panah horizontal antara Activation.
Message mengindikasikan komunikasi
antara object-object.

4. Class Diagram merupakan diagram yang selalu ada di pemodelan sistem

berorientasi obyek. Class diagram menunjukan hubungan antar class dalam

sistem yang sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi

untuk mencapai suatu tujuan. Class diagram umumnya tersusun dari elemen

Class, Interface, Dependency, Generalitation, dan Association. Notasi yang

digunakan dalam class diagram ditunjukan pada Tabel 4. (Hermawan, 2004).

Tabel 4 Notasi Class Diagram

Simbol Nama Keterangan
Class Class adalah blok–blok

pembangun pemrograman
berorientasi obyek.

message



17

Simbol Nama Keterangan
Class digambarkan
sebagai sebuah kotak
yang terbagi atas 3
bagian. Bagian atas
adalah bagian nama dari
class. Bagian tengah
mendefinisikan
property/atribut class.
Bagian yang paling akhir
mendefinisikan method
method dari sebuah class.

Assosiation Asosiasi: relationship
paling umum antara 2
class, dan dilambangkan
oleh sebuah garis yang
menghubungkan antara 2
class.
Garis ini bisa
melambangkan tipe-tipe
relationship dan juga
dapat menampilkan
hukum-hukum
multiplisitas pada sebuah
relationship (Contoh:
One-to-one, one-to-many,
many-to-many).

Composition Jika sebuah class tidak
bisa berdiri sendiri dan
harus merupakan bagian
dari class yang lain, maka
class itu memiliki relasi
Composition terhadap
class tempat dia
bergantung tersebut.
Sebuah relationship
composition digambarkan
sebagai garis dengan
ujung berbentuk jajaran
genjang berisi/solid.

Dependency Kadangkala sebuah class
menggunakan class yang
lain. Hal ini disebut
dependency. Umumnya
penggunaan dependency
untuk menunjukkan
operasi pada suatu class
yang menggunakan class

Site Config

+ sq1DNS : String
+Adminemail : String

1..n Owned by 1
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Simbol Nama Keterangan
yang lain. Sebuah
dependency
dilambangkan sebagai
sebuah panah bertitik-
titik.

Aggregation Aggregation
mengindikasikan
keseluruhan bagian
relationship dan biasanya
disebut sebagai relasi
“mempunyai sebuah”
atau “bagian dari”.
Sebuah aggregation
digambarkan
sebagai sebuah garis
dengan sebuah jajaran
genjang yang tidak
berisi/tidak solid.

Generalization Relasi generalization
sepadan dengan sebuah
relasi inheritance pada
konsep berorientasi
obyek. Generalization
dilambangkan dengan
sebuah panah dengan
kepala panah yang tidak
solid yang mengarah pada
kelas “parent”-
nya/induknya.

2.4 PHP

PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman berbasis web

yang sudah sering digunakan. Terdapat perbedaan antara web yang menggunakan

PHP dan web yang hanya sekedar menggunakan HTML saja. Hal tersebut dapat

dilihat pada proses saat web server memenuhi permintaan client untuk

menampilkan halaman web.

Pada halaman web yang hanya menggunakan HTML, server langsung

mengirimkan  halaman yang diminta oleh client dalam bentuk script HTML.
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Sedangkan pada web yang menggunakan PHP sebelum  server mengirimkan

script HTML kepada client, server membaca  terlebih dahulu script PHP yang ada

pada server tersebut kemudian  mengirimkan hasil dari script PHP tersebut kepada

client berupa HTML (Kadir, 2007).

2.5 Android

Android merupakan suatu software (perangkat lunak) yang digunakan pada

mobile device (perangkat berjalan) yang meliputi sistem operasi, middleware, dan

aplikasi inti. Android Standart Development Kit (SDK) menyediakan alat dan

Application Programming Interface (API) yang diperlukan untuk memulai

pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa

pemrograman Java, yaitu kode Java yang terkompilasi dengan data dan file

resources yang dibutuhkan aplikasi dan digabungkan oleh app tools menjadi

paket Android. File tersebut ditandai dengan ekstensi apk. File inilah yang

didistribusikan sebagai aplikasi dan diinstal pada perangkat mobile.

Aplikasi android dalam pengembangannya dapat menggunakan Eclipse. Eclipse

dapat digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak,

seperti dokumentasi, test perangkat lunak, dan pengembangan web. Eclipse pada

saat ini merupakan salah satu IDE favorit dikarenakan gratis dan open source,

yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini.

Selain itu, kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah

kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen

yang dinamakan plug-in (Safaat, 2012).
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2.6 SMS Gateway

SMS Gateway merupakan suatu alat yang fungsinya sebagai sebuah penghubung

atau jembatan antara aplikasi atau sistem dengan mobile phone. Pesan-

pesan SMS dikirim dari sebuah telepon genggam ke pusat pesan yaitu Short

Message Service Centre (SMSC), disini pesan disimpan dan dikirim selama

beberapa kali. Setelah sebuah waktu yang telah ditentukan, biasanya satu atau dua

hari, lalu pesan dihapus. Seorang pengguna bisa mendapatkan konfirmasi dari

pusat pesan ini (Ardana, 2004).

Gammu adalah suatu aplikasi atau software yang menjembatani pentransferan

data-data SMS dari handphone/mobile modem ke komputer dan sebaliknya.

Gammu meliputi aplikasi, script dan driver untuk mengelola bermacam-macam

fungsi pada telepon seluler dan perangkat sejenis. Gammu merupakan codebase

yang stabil dan sempurna serta mendukung banyak model yang tersedia di pasaran

dan menyediakan fungsi yang tidak tersedia pada proyek lain yang serupa.

Gammu sendiri bekerja dengan command line atau sebagai daemon, tetapi GUI

juga menulisnya dalam wxPython yang disebut dengan Wammu (Wahidin, 2010).

2.7 Firebase Cloud Messaging

Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk Android adalah layanan yang

memungkinkan untuk mengirim data/pesan dari server ke perangkat Android, atau

sebaliknya untuk menerima data/pesan dari perangkat ke server pada koneksi

yang sama. Layanan FCM menangani semua aspek antrian pesan dan pengiriman

ke target aplikasi Android yang berjalan pada perangkat target. FCM gratis tidak

peduli seberapa besar kebutuhan messaging dan tidak ada kuota.
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FCM mamiliki Cloud Connection Service (CCS) yang memungkinkan dapat

berkomunikasi dengan perangkat Android melalui koneksi XAMPP persisten.

Keuntungan utama dari CCS adalah kecepatan, dan kemampuan untuk menerima

pesan hulu (yaitu, pesan dari perangkat ke cloud). Bentuk dari arsitektur FCM

dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Arsitektur FCM

Gambar 4 menjelaskan bahwa, perangkat mobile harus mendapatkan ID dari FCM

dengan melakukan register (1) dan (2) terlebih dahulu. Kemudian, ID tersebut

akan disimpan pada server (3). Selanjutnya jika terdapat perubahan data pada

server atau dengan kata lain admin memposting informasi/pengumuman, dengan

segera server memberitahu FCM (a) untuk meneruskan informasi kepada

perangkat mobile berupa notifikasi (b). Cara kerja FCM ini yang menjadi landasan

dari pengembangan website Unipdu ke arah mobile android (Faisal, 2014).
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2.8 Web Service

Aplikasi mobile seperti facebook memiliki halaman yang berfungsi untuk login

atau halaman untuk menampilkan status-status yang ditulis. Proses login

melakukan pengecekan username dan password yang dimasukkan untuk

dicocokkan dengan data yang ada di database. Begitu juga pada halaman yang

ingin ditampilkan daftar status yang telah ditulis pada wall, maka perlu ada proses

untuk mengambil data tersebut pada database.

Proses pengambilan data tersebut tidak bisa dilakukan langsung dari aplikasi

mobile ke database server, layanan berbasis web (web service) yang berada pada

web server memiliki fungsi-fungsi yang bertugas untuk melakukan hal-hal

penting termasuk fungsi yang mengakses data pada database server atau fungsi

untuk ontetikasi user untuk proses login. Maka aplikasi mobile cukup mengakses

fungsi-fungsi pada layanan tersebut untuk melakukan proses-proses tersebut.

Keberadaan web service sebagai perantara mempunyai beberapa manfaat,

diantaranya adalah:

1. layanan ini dapat lebih mengamankan data pada database server, hal ini

dikarenakan database tidak langsung diakses oleh aplikasi,

2. layanan ini bukan hanya dapat diakses oleh aplikasi mobile, tapi juga dapat

diakses oleh aplikasi jenis lain seperti aplikasi web atau aplikasi desktop.

Selain itu layanan berbasis web ini akan dapat diakses dan dimanfaatkan pada

berbagai platform.

Ilustrasi cara kerja aplikasi mobile yang membutuhkan koneksi internet dapat

dilihat pada Gambar 5 (Faisal, 2014).
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Gambar 5 Aplikasi Mobile

2.9 Black Box Testing

Black box testing juga disebut pengujian tingkah laku yang memusat pada

kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik pengujian black box

memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya

menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Beberapa jenis

kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah fungsi tidak benar atau hilang,

kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur data (pengaksesan basis data),

kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan akhir program.

Equivalence Partitioning merupakan metode black boxtesting yang membagi

domain masukan dari program kedalam kelas-kelas sehingga test case dapat

diperoleh. Equivalence Partitioning berusaha untuk mendefinisikan kasus uji

yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus uji

yang harus dibuat. Kasus uji yang didesain untuk Equivalence Partitioning

berdasarkan pada evaluasi dari kelas ekuivalensi untuk kondisi masukan yang

menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat

berupa spesifikasi nilai numerik, kisaran nilai, kumpulan nilai yang berhubungan

atau kondisi boolean.



24

Ekuivalensi class dapat didefinisikan dengan panduan berikut :

1. jika kondisi input menspesifikasikan kisaran/range, maka didefinisikan 1

yang valid dan 2 yang invalid untuk equivalence class,

2. jika kondisi input memerlukan nilai yang spesifik, maka didefinisikan 1 yang

valid dan 2 yang invalid untuk equivalence class,

3. jika kondisi input menspesifikasikan anggota dari himpunan, maka

didefinisikan 1 yang valid dan 1 yang invalid untuk equivalence class,

4. jika kondisi input adalah boolean, maka didefinisikan 1 yang valid dan 1 yang

invalid untuk equivalence class(Pressman, 2007).
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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian merupakan gambaran dari tahapan penelitian yang

ditampilkan pada Gambar 6.

Deployment Workflow
- Installasi Aplikasi

Penyelesaian Laporan

Implementation Workflow
- Pembuatan Kode Program

Analysis and Design Workflow
- Perancangan UML
- Perancangan Antarmuka

Reqirement Workflow
- Kebutuhan Sistem

Test  Workflow
- Pengujian (Blackbox Testing)

P
E

N
G

E
M

B
A

N
G

A
N

 S
IS

T
E

M

Business Modeling Workflow
- Identifikasi Masalah
- Proses Bisnis Layanan Administrasi PKM Unila

Gambar 6 Diagram Alir Penelitian
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Metode RUP dalam pengembangan aplikasi PKM berbasis android dan sms

gateway terdiri dari beberapa workflow, yaitu: business modeling workflow,

requirement workflow, analysis and design workflow, implementation workflow

dan test workflow. Metode RUP dilakukan secara berurutan dan iterative dimana

setiap iterasi dapat digunakan untuk memperbaiki iterasi berikutnya.

3.1.1 Business Modeling Workflow

Business modeling workflow merupakan tahapan untuk mengidentifikasikan suatu

masalah dan menetapkan proses bisnis dari sistem yang dikembangkan.

Identifikasi masalah yang dilakukan yaitu identifikasi terhadap masalah yang

terjadi pada pelayanan informasi PKM yang ada di Universitas Lampung.

Permasalahan yang terjadi yaitu layanan informasi PKM yang disediakan oleh

pihak BAK Unila tidak dimanfaatkan dengan baik oleh mahasiswa Unila yang

mengajukan PKM, menurut pihak BAK Unila mahasiswa yang mengajukan PKM

kurang aktif dalam mengunjungi website untuk mencari informasi PKM.

Permasalahan yang ada diatas dapat diatasi dengan adannya pengembangan ke

arah aplikasi mobile berbaasis android yang dapat memberikan informasi PKM

untuk mahasiswa yang mengajukan PKM dan memiliki smartphone android.

Aplikasi android ini dilengkapi dengan fitur notifikasi yang menggunakan library

FCM (Firebase Cloud Messaging), dan bagi mahasiswa yang tidak memiliki

smartphone android pengembang akan memberikan layanan informasi PKM

melalui sms gateway, sehingga mahasiswa yang mengajukan PKM tidak harus

mengunjungi website secara langsung untuk mendapatkan informasi PKM.
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Proses bisnis pada pelayanan administrasi PKM di Universitas Lampung dapat

dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Pelayanan dan Seleksi PKM Universitas Lampung

Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Lampung adalah biro yang

memfasilitasi penelitian mahasiswa yang mengarah pada penemuan baru di

bidang ilmu, teknologi, dan kewirausahaan. Aktivitas pendukung biro akademik

dan kemahasiswaan yaitu pelayanan penerimaan dan seleksi PKM tingkat

PIMNAS.

3.1.2 Requirement Workflow

Requirement workflow merupakan tahapan yang digunakan untuk menganalisis

kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan untuk pembangunan aplikasi layanan

informasi PKM Universitas Lampung terdiri dari analisis kebutuhan fungsional

dan kebutuhan non fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang

berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem (Fatta, 2007).
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Kebutuhan fungsional dari aplikasi layanan informasi PKM Universitas Lampung

adalah sebagai berikut.

1. Apilikasi dapat menampilkan informasi terkait PKM di Universitas Lampung.

Informasi PKM yang ditampilkan, yaitu: daftar pemenang PKM, tata cara

pendaftaran secara online, batas waktu pengunggahan dokumen PKM secara

online, batas waktu pengumpulan hardcopy dokumen PKM, jadwal tanda tangan

kontrak, jadwal monitoring dan evaluasi, buku panduan PKM serta jadwal

pencairan dana.

2. Aplikasi dapat memberikan reminder kepada peserta berupa notifikasi pada

aplikasi android dan sms pada sms gateway.

Kebutuhan non–fungsional adalah batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan

sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi dan lain-

lain. Kebutuhan non-fungsional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Operasional

a. Peserta menggunakan aplikasi Android.

b. Versi android yang digunakan dari versi android 4.2 (ice cream sandwitch)

sampai versi android 6.0  (Marshmallow).

c. Administrator menggunakan website

d. Modem untuk sms gateway.

e. Pulsa untuk sms.

2. Keamanan

a. Aplikasi dilengkapi password untuk administrator dan peserta PKM.

b. Database hanya dapat dikelola oleh administrator.

3. Informasi
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a. Aplikasi dapat menginformasikan apabila password dan username yang

dimasukkan salah.

b. Aplikasi dapat menginformasikan apabila ada pemberitahuan dari

administrator terkait informasi pelaksanaan PKM.

c. Aplikasi dapat mengirim sms kode verifikasi registraasi.

4. Kinerja

Peserta akan mendapatkan notifikasi pada android dan bagi peserta yang tidak

memiliki smartphone android maka peserta mendapatkan reminder berupa sms.

3.1.3 Analysis and Design Workflow

Kegiatan yang dilakukan pada tahap analysis and design workflow yaitu

menganalisis kebutuhan dan melakukan perancangan awal sistem dan antarmuka

(interface). Perancangan atau desain sistem pada penelitian ini menggunakan

UML (Unified Modelling Language).

A. Perancangan UML (Unified Modelling Language)

Perancangan sistem atau desain sistem dilakukan dengan memodelkan

permasalahan dalam bentuk diagram-diagram UML sebagai berikut.

1. Use Case Diagram

Use case diagram dibawah ini menjelaskan fungsionalitas dari aplikasi PKM

berbasis android dan sms gateway di Universitas Lampung. Aplikasi ini terdiri

dari 2 pengguna yaitu peserta, dan administrator. Pengguna dapat melakukan 7

interaksi yang dapat dilihat pada Gambar 8.
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Gambar 8Use Case Diagram Aplikasi Layanan Informasi PKM pada BAK
Unila

2. Activity Diagram

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan aliran fungsionalitas

sistem. Activity diagram dari aplikasi layanan informasi PKM pada BAK Unila

yaitu sebagai berikut.

a. Activity Diagram Akses Menu Login

Menu login pada aplikasi layanan informasi PKM mengharuskan peserta untuk

memasukkan username dan password yang sudah didapatkan pada saat

melakukan registrasi di website PKM, Activity diagram login ditunjukkan pada

Gambar 9.

System

Akses Menu Login

Akses Menu Bantuan

Akses Menu Tentang

Akses Menu Peserta PKM

Akses Menu Halaman Utama

Akses Menu SMS Gateway

Akses Halaman Notifikasi

Peserta

Administrator
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Gambar 9 Activity Diagram Akses Menu Login

b. Activity Diagram Akses Menu Halaman Utama

Menu halaman utama adalah menu pertama yang ditampilkaan pada saat peserta

login aplikasi, pada halaman utama ini peserta dapat melihat daftar informasi

terbaru terkait PKM. Activity diagram dari menu halaman utama ini ditunjukkan

pada Gambar 10.

Gambar 10 Activity Diagram Akses Menu Login

Peserta Sistem FCM

Mengisi Username, Password

Pilih Aksi "Masuk"

Menampilkan Halaman Aktivasi

Mulai

Ya

Tidak

Menampilkan Menu Halaman Utama

Selesai

Mengirimkan token
Mengirimkan Token ke Database Server

Proses Sinkronasi Data

Peserta Sistem

Masuk Aplikasi Menampilkan Halaman Menu Utama

Mulai

Menampilkan Daftar Informasi Terbaru PKM

Selesai
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c. Activity Diagram Akses Menu Peserta PKM

Activity diagram menu peserta PKM ini diakses oleh peserta PKM, kegiatan pada

activity ini yaitu peserta dapat melihat daftar peserta yang mengikuti PKM di

Universitas Lampung. Activity akses menu peserta PKM ini ditunjukkan pada

Gambar 11.

Gambar 11 Activity Diagram Akses Menu Peserta PKM

d. Activity Diagram Akses Menu Bantuan

Activity diagram menu bantuan ini dapat digunakan bagi peserta untuk

memudahkan peserta mengikuti tahapan PKM yang ada di Universitas Lampung.

Activity diagram akses menu bantuan ditunjukkan pada Gambar 12.

Gambar 12 Activity Diagram Akses Menu Bantuan

Peserta Sistem

Masuk Menu Halaman Utama Menampilkan Menu Halaman Utama

Klik Menu "Peserta PKM"

Menampilkan Daftar Ketua Peserta PKM

Pilih Salah Satu Nama Ketua Kelompok

Menampilkan Detail Kelompok dari Nama yang dipilih

Mulai

Selesai

Peserta Sistem

Masuk Menu Halaman Utama Menampilkan Menu Halaman Utama

Pilih Menu "Tentang"

Menampilkan Halaman Menu "Tentang"

Mulai

Selesai
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e. Activity Diagram Akses Menu Tentang

Activity diagram akses menu tentang digunakan bagi peserta untuk mengetahui

tentang pengembang aplikasi ini. Activity diagram akses menu tentang

ditunjukkan pada Gambar 13.

Gambar 13 Activity Diagram Akses Menu Tentang

f. Activity Diagram Akses Menu SMS Gateway

Activity diagram menu sms gateway ini hanya dikelola oleh administrator. Menu

ini digunakan untuk mengirim sms gateway baik dikirim secara individu atau

mengirim pesan sesuai dengan grup PKM. Activity diagram akses menu sms

gateway ini ditunjukkan pada Gambar 14.

Gambar 14 Activity Diagram Akses Menu SMS Gateway

Peserta Sistem

Masuk Menu Halaman Utama Menampilkan Menu Halaman Utama

Pilih Menu "Tentang"

Menampilkan Halaman Menu "Tentang"

Mulai

Selesai

Administrator Sistem

Masuk Halaman Menu Utama Menampilkan Halaman Menu Utama

Pilih Menu SMS Gateway

Menampilkan Sub Menu SMS Gateway

Mulai

Selesai
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g. Activity Diagram Akses Menu Kontak

Halaman menu kontak ini termasuk dalam sub menu dari menu sms gateway,

halaman ini digunakan oleh administrator untuk mengirimkan sms kepada

masing-masing ketua kelompok peserta PKM. Activity diagram akses menu

kontak ini ditunjukkan pada Gambar 15.

Gambar 15 Activity Diagram Akses Menu Kontak

h. Activity Diagram Akses Menu SMS Grup

Halaman menu sms grup ini termasuk dalam sub menu dari menu sms gateway,

halaman ini digunakan oleh administrator untuk mengirimkan sms kepada

masing-masing ketua kelompok peserta PKM sesuai dengan grup PKM. Activity

diagram akses menu sms grup ini ditunjukkan pada Gambar 16.

Administrator Sistem

Pilih Menu SMS Gateway Menampilkan Sub Menu SMS Gateway

Pilih Sub Menu Kontak

Menampilkan Daftar Kontak Ketua Peserta PKM

Pilih Kontak untuk Kirim SMS

Menampilkan Halaman Kirim SMS

Ketik Pesan

Pilih Tombol Kirim Mengirm SMS

Mulai

Selesai
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Gambar 16 Activity Diagram Akses Menu SMS Grup

i. Activity Diagram Akses Halaman Notifikasi

Activity diagram halaman notifikasi diakses oleh administrator untuk mengirim

notifikasi dari web ke android. Activity diagram akses halaman notifikasi ini

ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 17 Activity Diagram Halaman Notifikasi

Administrator Sistem

Pilih Menu SMS Gateway Menampilkan Sub Menu SMS Gateway

Pilih Sub Menu  SMS Grup

Menampilkan Halaman SMS Grup

Pilih Grup Tujuan

Ketik Pesan

Pilih Tombol Kirim Mengirim Pesan

Mulai

Selesai

Administrator Sistem

Pilih Menu Informasi Menampilkan Sub Menu Informasi

Pilih Sub Menu Tambah Informasi

Tambahkan Informasi

Menyimpan Informasi

Menampilkan Halaman Notifikasi

Pilih Tombol Ok

Mengirim Notifikasi

Mulai

Selesai
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3. Sequence Diagram.

Sequence  Diagram merupakan  diagram  yang  menunjukan  bagaimana suatu

proses  berinteraksi  dengan  proses  lain  berdasarkan  urutan  tertentu. Sequence

Diagram dapat  memperlihatkan  aliran  data  dari  aplikasi  berdasarkan urutan

proses  yang  terjadi.

a. Sequence Diagram Akses Menu Login

Sequence diagram akses menu login menjelaskan tentang menu login yang

terdapat pada aplikasi PKM ini. Peserta harus login terlebih dahulu untuk dapat

masuk ke halaman utama, jika peserta sudah mempunyai login, maka peserta

harus memasukkan username dan password, sistem mengecek apakah username

dan password valid atau tidak valid, jika peserta sudah dapat login maka peserta

akan masuk pada halaman menu utama. Sequence diagram menu login ini

ditunjukkan pada Gambar 18.

Gambar 18 Sequence Diagram Akses Menu Login

Menu Loginsd

 : Peserta

Halaman Login DataLogin
HalamanUtama

1 : Menampilkan Halaman Login()

2 : Menampilkan Form Login

3 : Mengisi Username, Password()

4 : Mengisi Aksi Masuk()
5 : get Data Login()

6 : berhasil login sistem

7 : gagal login
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b. Sequence Diagram Akses Menu Halaman Utama

Sequence diagram akses menu halaman utama dapat diakses oleh peserta PKM,

peserta yang sudah login pada aplikasi akan dapat melihat kumpulan informasi

terbaru terkait PKM, disini peserta dapat melihat secara detail dari informasi

PKM. Sequence diagram menu halaman utama ini ditunjukkan pada Gambar 19.

Gambar 19 Sequence Diagram Akses Menu Halaman Utama

c. Sequence Diagram Akses Menu Peserta PKM

Sequence diagram akses menu peserta PKM diakses oleh peserta, pada menu ini

peserta dapat melihat daftar ketua kelompok dan detail kelompok dari ketua

kelompok yang dipilih. Sequence diagram menu peserta PKM ini ditunjukkan

pada Gambar 20.

Halaman Utamasd

 : Peserta

HalamanUtama DataInformasiPKM

1 : Membuka Aplikasi()

2 : Menampilkan Halaman Utama
3 : get DataInformasiPKM()

4 : Menampilkan Informasi Terbaru PKM

5 : Menampilkan Informasi PKM Terbaru
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Gambar 20 Sequence Diagram Akses Menu Pengumuman

d. Sequence Diagram Akses Menu Bantuan

Sequence diagram menampilkan bantuan menjelaskan tentang bagaimana

menampilkan halaman menu bantuan. Peserta harus masuk halaman utama,

kemudian pilih menu bantuan, maka aplikasi menampilkan halaman menu

bantuan. Sequence diagram akses menu bantuan ditunjukkan pada Gambar 21.

Peserta PKMsd

 : Peserta

HalamanPesertaPKM DataPesertaPKM

1 : Memilih Menu Peserta PKM()

2 : get DataPesertaPKM()

3 : Menampilkan Daftar Ketua PKM

4 : Menampilkan Daftar Ketua PKM
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Gambar 21 Sequence Diagram Akses Menu Bantuan

e. Sequence Diagram Akses Menu Tentang

Sequence diagram akses menu tentang menjelaskan tentang bagaimana

menampilkan menu tentang. Peserta harus masuk ke halaman utama, kemudian

pilih menu tentang, maka aplikasi menampilkan halaman menu tentang. Sequence

diagram akses menu tentang ditunjukkan pada Gambar 22.

Bantuansd

 : Peserta

HalamanBantuan DataBantuan

1 : Memilih Menu Bantuan()

2 : getMenuBantuan()

3 : Menampilkan Menu Bantuan

4 : Menampilkan Menu Bantuan
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Gambar 22 Sequence Diagram Akses Menu Tentang

f. Sequence Diagram Akses Menu SMS Gateway

Sequence diagram akses menu sms gateway diakses oleh administrator,

administrator dapat memilih menu sms gateway pada halaman website PKM,

pilih menu tulis pesan, pilih cari kontak atau pilih grup untuk mengirim sms,

masukkan isi sms kemudian kirimkan sms pada nomor handphone peserta PKM.

Sequence diagram akses menu sms gateway dapat dilihat pada Gambar 23.

Tentangsd

 : Peserta

HalamanTentang DataTentang

1 : Memilih Menu Tentang()

2 : getMenuTentang()

3 : Menampilkan Menu Tentang

4 : Menampilkan Menu Tentang
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Gambar 23 . Sequence Diagram Akses Menu Sms Gateway

g. Sequence Diagram Akses Halaman Notifikasi

Sequence diagram akses halaman notifikasi dikelola oleh administrator, untuk

memberikan notifikasi pada android administrator harus login pada web PKM,

kemudia pilih menu informasi dan tambahkan informasi, jika informasi telah

ditambahkan maka akan masuk ke halaman notifikasi, disini administrator dapat

memberikan notifikasi android dengan pilih tombol “ok”. Sequence diagram akses

halaman notifikasi ditunjukkan pada Gambar 24.

SMS Gatewaysd

 : Administrator

HalamanSMSGateway SubMenuKontak DatabaseSubMenuSMSGrup

1 : Memilih Menu SMS Gateway()

2 : Menampilkan Halaman Menu SMS Gateway()

3 : Menampilkan Sub Menu Halaman Menu SMS Gateway()
4 : Memilih Sub Menu Kontak()

5 : get DaftarKetuaPKM()

6 : Menampilkan Daftar Kontak Ketua Peserta PKM()

7 : Kirim SMS Gateway pada Ketua()

8 : Konfirmasi Berhasil()

9 : Memilih Sub Menu SMS Grup()

10 : Menampilkan Halaman Grup()
11 : get DataGrup()

12 : Tulis Pesan pada Grup Tujuan()

13 : Menampilkan Data Grup()

14 : Menampilkan Data Grup()

15 : Tulis Pesan dan Pilih Grup()

16 : Konfirmasi Berhasil()
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Gambar 24Sequence Diagram Akses Halaman Notifikasi

4. Class Diagram

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan objek

beserta hubungan satu sama lain. Class diagram pada aplikasi PKM pada BAK

Unila ditunjukkan pada Gambar 25.

Notifikasisd

 : Administrator

HalamanInformasi Database

1 : Memimlih Menu Informasi()

2 : Menampilkan Menu Informasi

3 : Memilih sub Menu Tambah Informasi()

4 : Msukkan Judul,isi,gambar Informasi()

5 : Klik Tombol Tambah Informasi()

6 : set DataInformasi()

7 : Menyimpan Informasi()

8 : Menampilkan Halaman Notifikasi

9 : Menampilkan Halaman Notifikasi
10 : Klik Tombol OK untuk Kirim Notifikasi()

11 : Notifikasi Berhasil Dikirim
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Gambar 25 Class Diagram Aplikasi PKM pada BAK Unila

B. Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah

tampilan (interface) sistem dibentuk. Aplikasi PKM pada BAK Unila dirancang

dengan tampilan yang user friendly, sehingga diharapkan dapat mempermudah

peserta dalam menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini mempunyai 13 layout atau

form yaitu.

1. Layout Splashsreen

Splashscreen adalah tampilan awal ketika pengguna menjalankan aplikasi.

Perancangan layout splash screen aplikasi PKM Center Unila disajikan pada

Gambar 26.

login

+id_login
+username
+password
+id_periode
+tahun

+lihat()

kelompok

+id_kelompok
+npm
+id_login
+keterangan
+no_telp
+email

pkm

+id_pkm
+id_kelompok
+id_progres
+id_pembimbing
+id_jenis_pkm
+id_prodi
+tahun
+judul
+dana_pengajuan
+dana_hibah

isi_informasi

+id_informasi
+id_gambar
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+tanggal
+label

isi_informasi_gambar

+id_informasi_gambar
+id_informasi
+gambar

token

+id_token
+token

outbox

+no_telp

mahasiswa

+npm
+nama
+id_prodi
+tempat_lahir
+tanggal_lahir
+prestasi
+riwayat_organisasi
+alamat
+no_hp
+email

laporan_progres

+id_laporan
+id_kelompok
+tahun
+id_progres
+nama_file
+status_laporan
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Gambar 26 Layout Splashscreen

2. Layout Aktivasi

Layout aktivasi ini digunakan untuk sinkronasi data peserta PKM, dalam layout

ini terdapat logo serta tombol “lanjut”. Layout aktivasi ini disajikan pada Gambar

27.

Gambar 27 Layout Aktivasi
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Gambar 29 Layout Halaman Utama

5. Sliding Menu

Sliding menu dapat dilihat pada halaman utama, dalam sliding menu ini terdapat 4

menu yaitu menu halaman utama, menu peserta PKM, menu bantuan, menu

tentang. Sliding menu ini ditunjukkan pada Gambar 30.

Gambar 30 Layout Sliding Menu
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6. Layout Detail Informasi

Layout detail informasi ini berisi tentang detail informasi yang telah dipilih pada

halaman utama. Layout detail informasi ini ditunjukkan pada Gambar 31.

Gambar 31 Layout Detail Informasi

7. Layout Peserta PKM

Layout peserta PKM ini berisi nama ketua kelompok peserta PKM dengan status

aktif mengikuti PKM pada tahun yang sedang berlangsung. Layout peserta PKM

ini ditunjukkan pada Gambar 33.

Gambar 32 Layout Menu Daftar Peserta PKM
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8. Layout Detail Kelompok PKM

Layout ini berisikan tentang detail kelompok dari peserta PKM, dalam layout ini

terdapat nama ketua kelompok, npm ketua kelompok, judul, progress, jenispkm,

nama pembimbing. Layout ini ditunukkan pada Gambar 33.

Gambar 33 Detail Peserta PKM

9. Layout Menu Bantuan

Layout bantuan ini digunakan untuk peserta melihat tahapan PKM di Universitas

Lampung. Layout ini ditunjukkan pada Gambar 34.

Gambar 34 Layout Menu Bantuan
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10. Layout Menu Tentang

Layout tentang ini berisikan tentang deskripsi singkat aplikasi. Layout ini

ditunjukkan pada Gambar 35.

Gambar 35 Layout Menu Tentang

11. Halaman Menu Kontak Peserta PKM

Halaman menu kontak peserta PKM ini berisi daftar nomor telepon dari

mahasiswa yang menjadi peserta PKM serta ketua kelompok PKM. Halaman

menu ini terdapat tombol kirim sms, yang nantinya digunakan untuk menuju

halaman kirim sms. Halaman menu kontak ini ditunjukkan pada Gambar 36.

Gambar 36 Halaman Kontak Peserta PKM
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12. Halaman Kirim SMS

Halaman krim sms ini diakses oleh administrator untuk mengirim sms kepada

masing-masing ketua kelompok dari peserta PKM yang telah dipilih, terdapat

nama dan nomr telepon dari ketua kelompok terpilih, serta terdapat teks area

untuk menulis isi pesan dan tombol untuk mengirim sms serta membatalkan sms.

Halaman kirim sms ini ditunjukkan pada Gambar 37.

Gambar 37 Halaman Kirim SMS

13. Halaman Kirim SMS Kelompok

Halaman kirim sms kelompok ini digunakan untuk mengirim kepada setiap

kelompok sesuai progress yang telah dilakukan. Halaman kirim sms kelompok ini

ditunjukkan pada Gambar 38.

Gambar 38 Halaman Kirim SMS Kelompok
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14. Halaman Notifikasi

Halaman notifikasi ini diakses oleh administrator untuk memberikan notifikasi

android kepada peserta PKM. Administrator dapat mengirim notifikasi ataupun

tidak dengan memilih tombol “ok” atau “batal”. Halaman notifikasi ini

ditunjukkan pada Gambar 39.

Gambar 39 Halaman Notifikasi

3.1.1 Implementation workflow

Implementation workflow merupakan proses pembuatan program (coding)

dilakukan pada tahap ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan bantuan

aplikasi Eclipse. Aplikasi ini dibuat dari beberapa class java yang menjelaskan

jalannya aplikasi khususnya pada fungsi aplikasi yang memberikan reminder

berupa notifikasi android serta sms pada sms gateway. Aplikasi layanan informasi

PKM ini menggunakan library API dari Firebase Cloud Messaging (FCM).

Aplikasi ini juga membutuhkan akses internet agar aplikasi mendapatkan

notifikasi dari server.
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3.1.2 Test Workflow

Test workflow merupakan proses pengujian sistem. Metode pengujian sistem yang

digunakan pada penelitian ini adalah pengujian Black Box dengan metode

Equivalence Partitioning (EP).

3.1.3 Deployment Workflow

Deployment workflow dilakukan proses peng-upload-an aplikasi layanan

informasi PKM pada sistem administrasi PKM.



 

 

 

 

 

 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan  dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Aplikasi  PKM Center Unila  telah  berhasil  dibangun menggunakan 

metode RUP dengan tingkat keberhasilan 88%.  

b. Aplikasi PKM dapat .digunakan untuk mahasiswa Universitas Lampung 

sebagai media informasi PKM ter-update di Universitas Lampung. 

c. Fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi PKM Center dapat berjalan 

dengan baik dan dapat digunakan untuk memberikan notifikasi berupa 

push notification pada android peserta PKM di Universitas Lampung. 

d. Sistem administrasi PKM telah berjalan dengan baik dan dapat digunakan 

untuk mengirim sms gateway pada setiap ketua kelompok peserta PKM. 

e. Firebaese Cloude Messaging telah berhasil diterapkan untuk memberikan 

notifikasi atau pemberitahuan terkait informasi PKM pada aplikasi 

android. 

f. SMS Gateway sebagai media untuk mengirimkan informasi PKM telah 

diterapkan kepada mahasiswa Universitas Lampung yang telah mengikuti 

PKM. 
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g. Pengujian user interface yang dilakukan, berdasarkan test case yang 

diberikan,  dapat  simpulkan  bahwa  tampilan  yang  disediakan  untuk 

pengguna (user) dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 

h. Pengujian fungsi menu aplikasi yang dilakukan, berdasarkan test case 

yang diberikan, dapat simpulkan bahwa fungsi dari masing-masing 

menuaplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan intruksi yang 

diberikan. 

 

5.2 Saran 

a. Aplikasi diharapkan menyediakan chat room pada aplikasi PKM Center 

Unila. 

b. Aplikasi  ini  nantinya  dapat  dikembangkan  sehingga  kompatibel  pada 

platform selain  android,  seperti  iOS,  BlackBerry  OS  ataupun  

Windows Phone. 

c. Fungsi notifikasi diharapkan dapat langsung terhubung pada detail 

informasi yang dituju. 
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