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ABSTRAK 

 
 

Andhika Rizqi Eka Putra, 2015. Sistem Pembimbingan Skripsi Online 

dengan Teknologi Push Pada Chatting Secara Real-Time Menggunakan 

Framework Codeigniter. Skripsi Program Studi Informatika / Ilmu 

Komputer, Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Universitas 

Brawijaya. Dosen Pembimbing : Edy Santoso, S.Si, M.Kom. dan Denny 

Sagita Rusdianto, S.Kom, M.Kom. 

 

Suatu permasalahan yang sering ditemukan dalam pembimbingan skripsi 

adalah tidak dapatnya dosen dan mahasiswa untuk hadir dan bertemu saat akan 

melakukan pembimbingan skripsi. Permasalahan seperti demikian tentunya akan 

menjadi permasalahan tersendiri bagi mahasiswa karena akan memperlambat 

pengerjaan skripsi mereka. Sehingga, untuk mempermudah pembimbingan skripsi 

diperlukanlah suatu sistem baru yang dapat melakukan bimbingan tanpa perlu 

bertemu dan tatap muka secara langsung sehingga akan menghemat waktu 

pengerjaan skripsi mahasiswa. Agar dapat memenuhi hal tersebut maka dibuatlah 

sistem pembimbingan skripsi yang dilakukan secara online. Online sendiri 

merupakan teknologi informasi terkini yang sesuai untuk memecahkan 

permasalahan ini.  

Teknologi yang digunakan adalah teknologi push chatting dimana 

nantinya digunakan untuk melakukan diskusi dan pembimbingan skripsi bagi 

mahasiswa dan dosen. Dan framework yang digunakan adalah framework 

codeigniter yang dapat membantu mengurangi kompleksitas desain arsitektur 

dalam pengembangan aplikasi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

diperoleh kesimpulan bahwa komplekitas prosedur dari sistem ini adalah rendah 

sehingga kerumitan perbaikan coding juga rendah, kemudian implementasi 

fungsionalitas dari sistem ini telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah 

didefinisikan dan juga waktu respon dari teknologi push chatting ini dapat 

dilakukan secara real-time. Hasil akhir yang didapatkan berupa sistem 

pembimbingan skripsi online yang dapat merepresentasikan pembimbingan 

skripsi sebagaimana mestinya dengan teknologi push pada chatting dengan rata-

rata waktu respon 1.705,37 ms. 

 

Kata Kunci: Bimbingan skripsi, online, push chatting 
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ABSTRACT 

 
 

Andhika Rizqi Eka Putra, 2015. Guidance Thesis Online System Using Push 

Chatting Technology In Real-Time Using Framework Codeigniter. Skripsi 

Program Studi Informatika / Ilmu Komputer, Program Teknologi Informasi 

dan Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing : Edy 

Santoso, S.Si, M.Kom. dan Denny Sagita Rusdianto, S.Kom, M.Kom. 

 

A problem that is often found in guiding thesis is no failure by faculty and 

students to attend and meet when going to guiding thesis. Problems such as would 

certainly be a problem for students because it will slow down the progress of their 

thesis. Thus, to facilitate the thesis requires the guidance of a new system that can 

perform the guidance without the need to meet and face to face directly thus 

saving processing time student thesis. In order to meet these conditions, they 

invented thesis guidance system are done online. Online itself is the latest 

information technology appropriate to solve this problem. 

The technology used is chatting push technology which will be used for 

discussion and guiding thesis for students and faculty. And the framework used is 

CodeIgniter framework that can help reduce the complexity of architectural 

design in application development. Based on the results of tests which have been 

carried out it is concluded that komplekitas procedure of this system is low so 

improvement coding complexity is also low, then the implementation of the 

functionality of the system has met the needs that have been defined as well as the 

response time of this push technology chats can be conducted in real -Time. The 

final result is obtained in the form of thesis online coaching system that can 

represent thesis guidance as appropriate to push the technology to chat with an 

average of 1705.37 ms response time. 

  

Keywords: Thesis guidance, online, push chatting 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada saat ini dunia perkuliahan merupakan salah satu jenjang pendidikan 

tertinggi yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. 

Dimana dalam jenjang pendidikan tertinggi ini semua mahasiswa akan diberikan 

materi-materi yang mencakup semua hal sesuai jurusan yang ditempuh oleh 

mahasiswa tersebut. Selain diberikan materi perkuliahan, mahasiswa-mahasiswa 

tersebut juga akan dibekali dengan soft skill, hard skill dan juga jiwa 

enterpreneurship yang tentunya akan mereka gunakan saat sudah memasuki dunia 

kerja. 

Model pembelajaran yang diterapkan di jenjang perkuliahan saat ini tentu 

besar pengaruhnya terhadap kesuksesan mahasiswa yang dididiknya. Dan metode 

pembelajaran yang paling umum ditemukan adalah dengan mengajarkan dan 

memberikan mahasiswa materi-materi perkuliahan. Sehingga disini peran dosen 

sangat diperlukan, dimana merekalah yang akan mendidik dan membimbing 

mahasiswa-mahasiswa tersebut dalam menjalankan perkuliahan 

Salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa agar bisa lulus dari 

jenjang perkuliahan adalah harus lulus skripsi dan memenuhi persyaratan jumlah 

SKS yang harus ditempuh. Jika mahasiswa tersebut lulus skripsi dan sudah 

diwisuda maka mahasiswa tersebut siap untuk masuk ke dunia kerja.  

Namun, dalam menjalankan skripsi tentu mahasiswa membutuhkan dosen 

pembimbing yang akan membimbingnya dalam mengerjakan skripsi. Dosen 

pembimbing ini akan selalu memberikan materi dan arahan kepada mahasiswa 

agar dapat menuntaskan skripsi dengan baik dan benar. Begitu juga mahasiswa 

akan terbantu dengan adanya dosen pembimbing. Bagi mahasiswa yang akan 

melakukan pembimbingan skripsi tentu harus melakukan tatap muka dengan 

dosen pembimbing. Sehingga materi dan arahan akan selalu dapat tersampaikan.  

Namun ada suatu permasalahan yang terkadang sering terjadi ketika 

mahasiswa tersebut hendak melakukan skripsi, yaitu dosen pembimbing 
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terkadang susah untuk ditemui atau bahkan dosen pembimbing tidak dapat hadir 

bertepatan saat mahasiswa akan melakukan pembimbingan. Hal ini tentunya akan 

menjadi suatu permasalahan bagi mahasiswa karena akan memperlambat 

pengerjaan skripsi mahasiswa tersebut. 

Pada umumnya untuk mengatasi permasalahan yang muncul tersebut, 

kebanyakan kampus menerapkan suatu sistem yang dapat menampilkan jadwal 

kehadiran dosen di kampus. Dengan sistem tersebut mahasiswa dapat mengetahui 

apakah dosen tersebut bisa ditemui atau tidak. Namun bisa saja pada sistem 

tersebut menampilkan jadwal kosong dosen di kampus, sedangkan dosen itu 

sendiri sedang tidak ada di ruang. Oleh karena itu, solusi seperti demikian masih 

belum tepat. 

 Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dibuat suatu sistem online 

pembimbingan skripsi yang dilakukan mahasiswa dan dosen pembimbing. 

Sehingga mahasiswa yang akan melakukan bimbingan akan lebih mudah karena 

sudah ada jadwal yang dikhususkan bagi mereka yang akan melakukan bimbingan 

dan bimbingan tersebut tidak diperlukan tatap muka secara langsung. Proses 

pembimbingan itu sendiri dilakukan dengan melakukan chatting antara 

mahasiswa dan dosen yang diterapkan dengan menggunakan teknologi push. 

Dimana teknologi push ini digunakan untuk mengambil data chatting mahasiswa 

dan dosen secara periodik dan otomatis sehingga kenyamanan dalam penggunaan 

sistem ini tercapai. 

Dalam pembuatan sistem pembimbingan skripsi online ini menggunakan 

beberapa bahasa pemrograman, diantaranya PHP: Hypertext Preprocessor, 

HyperText Markup Language ( HTML ), dan juga Javascript. Dan tentunya sistem 

pembimbingan skripsi online ini membutuhkan suatu database untuk menyimpan 

materi-materi dan file-file dokumentasi skripsi mahasiswa. Database yang 

digunakan untuk menyimpan data-data tersebut adalah database phpmyadmin. 

Selain itu juga dibutuhkan suatu framework yaitu framework codeigniter sebagai 

aplikasi open source dengan model MVC ( Model, View, Controller ) untuk 

membangun suatu website dinamis dengan menggunakan PHP. 

Hasil dari penelitian ini sendiri adalah berupa sistem pembimbingan 

skripsi yang bersifat online sehingga dapat merepresentasikan sistem 
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pembimbingan skripsi yang harus dilakukan dengan tatap muka secara langsung. 

Dan selain itu, setiap mahasiswa begitu juga dosen tetap dapat melakukan diskusi 

sebagaimana mestinya melalui fitur-fitur yang sudah disediakan dalam sistem 

pembimbingan skripsi ini. Sehingga proses pembimbingan yang bersifat online ini 

akan dapat meningkatkan efektifitas dari proses pembimbingan yang sedang 

berlangsung.  

Harapan dari pembuatan sistem ini adalah mahasiswa dan dosen dapat 

melakukan pembimbingan skripsi secara online dengan mudah yang dapat 

dilakukan sebagaimana mestinya pembimbingan skripsi dengan tatap muka. 

Sehingga mahasiswa dan dosen tidak perlu hadir di kampus dan melakukan tatap 

muka untuk melakukan proses bimbingan. 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang akan dikaji 

dalam penelitian skripsi ini, diantaranya : 

1. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat melakukan proses 

bimbingan antara mahasiswa dan dosen. 

2. Bagaimana merancang suatu sistem yang dapat merepresentasikan 

materi bimbingan dan dokumentasi skripsi yang sedang dibahas saat 

pembimbingan berlangsung. 

3. Bagaimana menerapkan suatu design pattern pada sistem yang 

dibangun. 

4. Bagaimana metode menguji coba respons dari teknologi push yang 

diterapkan pada sistem. 

1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Pembahasan difokuskan pada proses pembimbingan skripsi antara 

mahasiswa dan dosen. 

2. Pembahasan difokuskan pada pengembangan teknologi push yang 

digunakan pada chatting sebagai mediasi diskusi. 
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1.4  Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan, maka 

tujuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem 

pembimbingan skripsi online yang menggunakan teknologi push pada chatting 

secara real-time.  

1.5  Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini dapat dinilai dari berbagai sisi, yaitu manfaat 

bagi penulis sendiri serta mahasiswa dan dosen yang menggunakan sistem 

pembimbingan skripsi ini. 

1.5.1  Manfaat Bagi Penulis 

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk 

menggunakan dan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan yang telah 

didapatkan di kuliah bidang informatika ini dengan membuat suatu sistem baru 

yang dapat menguntungkan orang lain yang menggunakannya. 

1.5.2  Manfaat Bagi Mahasiswa 

Sistem pembimbingan skripsi online ini memudahkan mahasiswa agar 

tidak perlu hadir di kampus dan melakukan tatap muka dengan dosen pembimbing 

agar mereka bisa melakukan pembimbingan skripsi dengan dosen. 

1.5.3  Manfaat Bagi Dosen 

Sistem pembimbingan skripsi online ini memudahkan dosen agar tidak 

perlu hadir di kampus dan melakukan tatap muka dengan mahasiswa untuk 

membimbing skripsi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ditunjukkan untuk memberikan gambaran 

dan uraian dari penyusun tugas akhir secara garis besaryang meliputi beberapa 

bab sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB II : Kajian Pustaka dan Dasar Teori 

Pada bab ini, teori, temuan dan bahan penelitian sebelumnya yang 

diperoleh dari berbagai referensi yang dijadikan dasar melakukan 

penelitian yang diusulkan akan dibahas. 

 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam 

penelitian skripsi untuk skripsi sistem pembimbingan skripsi online 

dengan teknologi push pada chatting secara real-time 

menggunakan framework codeigniter ini.  

BAB IV : Analisis dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan seluruh analisis kebutuhan dan perancangan 

untuk skripsi sistem pembimbingan skripsi online dengan 

teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter ini. 

BAB V : Implementasi 

Bab ini menjelaskan implementasi dari perangkat lunak sesuai 

dengan perancangan sistem yang telah dibangun. 

BAB VI : Pengujian 

Bab ini menjelaskan tentang pengujian yang dilakukan terhadap 

sistem yang telah dibangun dan di implementasikan. 

BAB VII : Penutup 

Pada bagian ini berisi kesimpulan yang didasarkan atas pengujian 

dan analisis yang dilakukan dalam proses penelitian, serta saran-

saran dari hasil yang diperoleh yang diharapkan dapat bermanfaat 

dalam pengembangan selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

Sistem pembimbingan skripsi yang diberikan dari penelitian ini 

menerapkan sebuah teknologi yang tentunya digunakan di sebuah fitur dalam 

sistem ini. Diantaranya adalah  sistem pembimbingan skripsi ini berjalan secara 

online, kemudian sistem pembimbingan skripsi ini menerapkan teknologi  push 

yang diterapkan dalam sebuah fitur yaitu fitur chatting yang diterapkan dengan 

menggunakan framework codeiginiter. Sehingga pada bab ini akan dibahas semua 

rangkuman singkat yang komprehensif tentang semua materi terkait teknologi dan 

semua yang relevan dengan topik penelitian ini yang terdapat di dalam berbagai 

referensi.  

2.1  Design Pattern 

Design Pattern adalah sebuah solusi yang berulang-ulang untuk 

permasalahan yang dijumpai berulang kali didalam sebuah pengembangan 

aplikasi di dunia nyata. Pendekatan ini akan membuat sebuah gambaran tentang 

sebuah kumpulan pola dalam kode program dan membuat kategorisasi dari hal 

tersebut. Kategorisasi tersebut menghasilkan sebuah nama yaitu Design Pattern. 

Selain itu, sebuah design pattern bisa dibentuk dari kesamaan fungsi dan 

kebutuhan sistem. 

Secara singkat, design pattern adalah sebuah solusi untuk mengulang 

masalah design. Solusi ini telah dikembangkan, dikompile, dan disaring oleh 

programmer yang sebelumnya telah menghadapi masalah ini. 

2.2  Jenis-Jenis Design Pattern 

Design pattern sendiri memiliki beberapa jenis yang masing-masingnya 

memiliki arsitektur dan cara kerja yang berbeda.  

2.2.1  MVP 

MVP pattern ini membagi aplikasi menjadi tiga modul. 



7 

 

 

 

2.2.1.1 Modul Model 

Model ini merupakan satu set kelas yang menggambarkan logika bisnis 

dan data. Hal ini juga didefinisikan sebagai aturan bisnis untuk data dimana data 

tersebut dapat diubah dan dimanipulasi. 

2.2.1.2 Modul View 

View merupakan komponen UI seperti CSS, jQuery, html yang digunakan 

untuk menampilkan data yang diterima dari presenter sebagai hasil keluarannya. 

2.2.1.3 Modul Presenter 

Presenter menerima masukan dari pengguna melalui View, kemudian 

memproses data pengguna dengan bantuan Model dan mengembalikan hasilnya 

kembali ke View.  

2.2.2  MVVM 

MVVM pattern ini membagi aplikasi menjadi tiga modul. 

2.2.2.1 Modul Model 

Model ini merupakan satu set kelas yang menggambarkan logika bisnis 

dan data. Hal ini juga didefinisikan sebagai aturan bisnis untuk data dimana data 

tersebut dapat diubah dan dimanipulasi. 

2.2.2.2 Modul View 

View merupakan komponen UI seperti CSS, jQuery, html yang digunakan 

untuk menampilkan data yang diterima dari controller sebagai hasilnya. 

2.2.2.3 Modul View Model 

View Model digunakan untuk memanipulasi model sebagai akibat dari 

tindakan pada view, dan peristiwa pemicu lainnya. 

2.2.3  MVC 

Model, View, Controller (MVC) adalah sebuah aplikasi dengan 

memisahkan data dari tampilan dan cara memprosesnya. MVC ini adalah design 

pattern yang digunakan dalam pembuatan sistem skripsi online ini. Metode MVC 

membagi aplikasi menjadi tiga modul. 
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2.2.3.1 Modul Model 

Model, berfungsi sebagai pengelola perilaku dan data pada domain 

aplikasi, melakukan tanggapan terhadap permintaan informasi dan merespon 

instruksi untuk merubah suatu kondisi (state). 

2.2.3.2 Modul View 

View, menerjemahkan informasi yang berasal dari model ke dalam sebuah 

bentuk yang sesuai untuk berinteraksi dengan user. Biasanya berupa satu atau 

lebih elemen antarmuka user. 

2.2.3.3 Modul Controller 

Controller, menerima masukan dari user dan memicu respon dengan 

membuat pemanggilan ke objek-objek model. 

2.3  Kelebihan dan Kekurangan MVC 

Metode MVC yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian ini memiliki 

beberapa kelebihan, diantaranya : 

1. Bagian model memberikan penempatan detil data yang terpisah dan 

tidak diseba disebar di dalam keseluruhan aplikasi sehingga 

meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam proses pemeliharaan 

aplikasi. 

2. Pemisahan model juga membuat objek model dapat digunakan oleh 

aplikasi lain dengan kebutuhan yang sama (reuse). 

3. Pemisahan view memudahkan perakitan / intregasi dengan komponen 

aplikasi lainnya tanpa harus memperhatikan detil proses. Desainer 

hanya berkonsentrasi pada bentuk dan tampilan antarmuka pemakai 

(user interface). 

4. Pengunaan controller memungkinkan untuk perubahan proses tanpa 

harus mengganggu antarmuka pemakai. Detil proses disembunyikan 

oleh controller sehingga tidak mengganggu presentasi ke user maupun 

pengelolaan data / informasi (manajemen database). 
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Disamping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan, metode MVC ini 

sendiri juga memiliki beberapa kekurangan-kekurangan, diantaranya adalah: 

1. Peningkatan kompleksitas aplikasi karena arsitektur aplikasi yang 

terbagi menjadi tiga modul. 

2. Menimbulkan loosely coupled ( komponen aplikasi yang membuat / 

mengacu ke komponen lainnya dengan sedikit / tanpa informasi detil 

dari komponen yang diacu tersebut ).  

2.4  Pengertian Framework 

Dalam mengembangkan sebuah aplikasi web coding kerap kali muncul 

masalah-masalah yang sulit diantaranya seperti masalah dalam memanipulasi 

database. Memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa bahasa query 

database tidak mudah untuk digunakan. Dan salah satu cara untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan mengembangkan sebuah framework aplikasi web 

yang dirancang untuk mendukung pengembangan website dinamis, aplikasi web 

dan layanan web.  

Framework biasanya mengimplementasikan desain pola Model, View, 

Controller (MVC). MVC sendiri membagi aplikasi menjadi tiga modul yaitu 

Model, View dan Controller. Dimana modul-modul tersebut berisi class yang 

mendasari contoh yang akan digunakan dalam memanipulasi database. MVC 

sendiri dapat membantu untuk mengurangi kompleksitas dalam desain arsitektur 

dan meningkatkan fleksibilitas serta penggunaan kembali kode. 

Framework sendiri merupakan kerangka kerja yang dapat membantu 

pengembangan aplikasi dalam menangani suatu masalah pemrograman. 

Framework juga bisa diartikan sebagai kumpulan script yang dapat membantu 

pengembangan aplikasi dalam menangani suatu masalah pemrograman seperti 

koneksi ke database, pemanggilan variable dan file. Sehingga developer lebih 

fokus dan lebih cepat dalam membangun sebuah aplikasi. Rosmala (2011: 24). 

2.5 Arsitektur Framework 

Pola MVC membagi aplikasi menjadi tiga modul yaitu Model, View dan 

Controller. Pada gambar 2.1 digambarkan arsitektur framework PHP untuk 

manajemen database berdasarkan MVC. 
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Gambar 2.1 Arsitektur Framework 

Sumber : Supaartagorn (2011: 252) 

 

Pada modul model merupakan alur logika dan inti dari aplikasi yang akan 

dirancang. Ada beberapa kelas dalam model diantaranya adalah kelas connectDB 

yaitu kelas yang digunakan untuk melakukan koneksi ke database, selanjutnya 

adalah kelas insert, update, delete dan select. Kelas-kelas inilah yang akan 

digunakan untuk memanipulasi database. 

Sedangkan modul view adalah user interface, sehingga programmer dapat 

merancang tampilan dengan HTML, Cascading Style Sheet (CSS), Javascript dan 

lain-lain. Dan modul controller adalah modul yang menerapkan aliran kontrol 

antara modul view dan model. Modul ini berisi kode untuk menangani tindakan 

pengguna dan memanggil perubahan pada modul model. Supaartagorn (2011: 

251). 

Berdasarkan gambar 2.1, proses framework dapat dibagi menjadi enam 

langkah, yaitu : 

1. Seorang user mengirimkan permintaan ke controller. 

2. Controller menganalisis permintaan dari panggilan model. 

3. Model akan melakukan logika yang diperlukan dan menghubungkan 

ke database. 

4. Model mengirimkan hasilnya ke controller. 

5. Controller meneruskan permintaan ke view. 
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6. Permintaan selesai ketika hasilnya merespon user. 

2.6  Jenis-Jenis Framework 

Framework merupakan kerangka kerja yang dapat membantu 

pengembangan aplikasi dalam menangani suatu masalah pemrograman. Dan ada 

banyak jenis framework yang digunakan dalam membangun suatu aplikasi 

website. 

2.6.1  Laravel 

Laravel adalah sebuah framework website berbasis PHP yang sangat 

ekspresif dan juga memiliki sintaks yang elegan, yang bertujuan untuk 

mengurangi kesulitan setiap developer dalam menggunakannya, seperti otentikasi, 

routing dan cache. Laravel diciptakan untuk membantu developer membangun 

sebuah aplikasi yang kuat dan besar, dengan wadah kontrol inversi, migrasi sistem 

dan didukung oleh unit integrasi. 

2.6.2 YII 

Yii adalah sebuah framework PHP yang berkinerja tinggi dan memiliki 

dukungan terhadap caching yang kuat dan secara eksplisit dirancang untuk 

mampu bekerja secara efisien dengan AJAX. Yii sangat mementingkan sebuah 

tingkat keamanan dalam pengkodean, maka dari itu framework ini sangat protektif 

terhadap validasi inputan, output fitering, SQL Injection dan Cross site scripting. 

2.6.3 Codeigniter 

Metode MVC adalah sebuah arsitektur yang dapat diimplementasikan 

secara bebas dengan atau tanpa bahasa pemrograman berorientasi objek. Sehingga 

metode MVC dapat diimplementasikan ke dalam sebuah framework. Pada 

penelitian ini digunakanlah sebuah framework yaitu codeigniter. 

Codeigniter sendiri merupakan sebuah framework pemrograman web 

dengan menggunakan bahasa PHP. Framework ini ditulis dengan menggunakan 

bahasa php versi 4 dan versi 5 oleh Rick Ellislab yang menjadi CEO Ellislab, Inc 

dan dipublikasikan dengan lisensi di bawah Apache / BSD Open Source. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa codeigniter adalah framework php dan 

open source. 
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2.6.3.1 Kelebihan dan Kekurangan Framework Codeigniter 

Framework codeigniter memiliki beberapa kelebihan-kelebihan yang 

tentunya dapat dirasakan manfaatnya. Berikut adalah kelebihan-kelebihan 

codeigniter, diantaranya : 

1. Gratis, sesuai dengan semangat open source untuk dapat digunakan 

dan dikembangkan secara bersama-bersama. 

2. Ditulis dengan menggunakan bahasa php versi 4 dan versi 5 sehingga 

mendukung pemrograman dengan bahasa php. 

3. Menggunakan metode MVC sehingga dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi secara efisien dan dinamis serta lebih 

memudahkan dalam melakukan pemeliharaan aplikasi. 

4. Menggunakan URL ( Uniform Resource Locator ) yang sederhana, 

bersih dan SEF ( Source Engine Friendly ). 

5. Memiliki paket library yang lengkap, mendukung fungsi-fungsi 

database, html, web, e-mail, session, pagination dan lain-lain. 

6. Bersifat portable dan dapat dijalankan pada berbagai platform yang 

mendukung bahasa pemrograman php. 

Disamping kelebihan-kelebihan yang telah diuraikan diatas, framework 

codeigniter ini juga memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu : 

1. Longgar dalam penerapan aturan MVC, sehingga pemrograman masih 

diberikan kesempatan untuk melanggar kaidah-kaidah MVC. 

2. Tidak mendukung konsep ORM ( Object Relational Model ) dimana 

pemrogram tidak perlu menuliskan atau mengetahui sintaks bahasa 

SQL. 

3. Masih berada di bawah koordinasi Ellislab, Inc, sehingga update core 

engine-nya lebih lama daripada framework open source lainnya. 

4. Sebagai framework open source, codeigniter tidak menyediakan 

dukungan secara khusus kecuali melalui forum penggun 

 



13 

 

 

 

2.6.3.2 Mekanisme dan Struktur Framework Codeigniter 

Prinsip kerja utama framework codeigniter terletak pada file index.php 

yang diletakkan pada direktori root pada aplikasi. Yang kemudian file inilah yang 

akan mengarahkan permintaan layanan halaman web ke dalam framework 

codeigniter.  

 

 

Gambar 2.2 Prinsip Kerja Framework Codeigniter 

Sumber : Rahmadiansyah (2012: 2 4) 

 

Berikut adalah mekanisme dari framework codeigniter seperti yang telah 

digambarkan pada Gambar 2.2, diantaranya : 

1. File index.php bertindak sebagai pengendali utama yang berfungsi 

untuk menjalankan codeigniter. 

2. Modul routing menerima permintaan layanan HTTP untuk 

menentukan arah eksekusi script yang akan dijalankan. 

3. Jika konfigurasi cache tersedia, maka sistem langsung mengeksekusi 

untuk ditampilkan di halaman web. 

4. Seluruh permintaan layanan HTTP dan data dari form yang dikirim ke 

server, akan disaring dan diamankan oleh modul security. 

5. Selanjutnya data dikirim ke modul controller yang akan 

mengendalikan akses ke modul model, library, helper, plugin dan 

modul-modul sumber daya lainnya. 

6. Kemudian controller mengirim data ke modul view untuk ditampilkan 

ke halaman web. 
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Struktur folder dari framework codeigniter terdapat beberapa perbedaan 

yang sangat signifikan antara setiap versi. Maka berikut akan dijelaskan struktur 

folder pada framework codeigniter versi 2.0.2 seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Direktori Framework codeigniter  

Sumber : Rahmadiansyah (2012: 2 4) 

Didalam folder system terdapat definisi-definisi dari kelas controller dan 

model. Sedangkan view adalah file yang disisipkan ke dalam fungsi anggota di 

dalam pewarisan kelas controller. Untuk menggunakan framework ini dalam 

pembuatan aplikasi maka aturan bisnis didefinisikan sebagai objek controller 

dengan cara melakukan pewarisan kelas ( inheritance ) ke objek controller. 

Sedangkan fungsi-fungsi akses datanya didefinisikan dalam suatu kelas yang 

mewarisi ( inheritance ) kelas model. Rahmadiansyah (2012: 2 4).  

2.7  Teknologi Server-Push 

Pada umumnya, server-push di web dapat diemulasikan pada HTTP 

dengan melakukan polling server pada suatu interval waktu tertentu. Hal 

demikian dapat dilakukan dengan melakukan reload dokumen secara periodik 

atau dengan menggunakan ajax dengan meminta update data secara inkremental.  

Russel menciptakan istilah comet untuk transfer data ke browser pada 

tahun 2006. Comet bukanlah suatu teknologi melainkan sebuah istilah untuk 
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menggambarkan server-push pada streaming data. Hal ini dapat 

diimplementasikan dalam berbagai cara. Misalnya, dengan menjaga koneksi ke 

server tetap terbuka, misalnya melalui sebuah elemen iframe atau dengan menjaga 

koneksi untuk XMLHttpRequest tetap terbuka. Kelemahan dari comet sendiri 

adalah bahwa server harus menjaga koneksi agar tetap terbuka agar semua klien 

mendapatkan update data yang terbaru. Selain itu, server pusat juga harus mampu 

untuk mendistribusikan komunikasi dengan benar. 

Salah satu spesifikasi yang dimiliki oleh HTML5 adalah suatu pendekatan 

yang disebut dengan Server Sent Events ( SSE ). Dengan SSE, seorang author 

dapat mendefinisikan secara deklaratif sumber dari browser mana yang sedang 

mendengarkan untuk komunikasi yang akan masuk. Komunikasi itu sendiri 

sebenarnya dapat direalisasikan dengan comet. Namun salah satu spesifikasi yang 

dimiliki HMTL5 tersebut masih dalam tahapan pengerjaan di World Wide Web 

Consortium ( W3C ) sampai saat ini. 

Hauswirth dan Jazayeri melakukan diskusi tentang komponen dan teori 

sistem push pada web. Mereka telah melakukan penelitian terhadap teknologi pull 

dan push dan dinilai pantas untuk diimplementasikan pada sebuah web. Mereka 

berpendapat bahwa penyesuaian antara push dan pull tergantung pada diagram use 

case yang dirancang oleh software developer. Terkadang hanya salah satu dari 

teknologi itu yang digunakan dan diterapkan pada web yang akan dirancang. 

Dalam sistem Hauswirth dan Jazayeri itu, push digunakan untuk memberitahu 

user jika ada informasi data baru. Pohja (2010: 229). 

Namun ada suatu permasalahan bagaimana jika server tidak mendukung 

mekanisme teknologi server push. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, 

beberapa developer web mengembangkan banyak mekanisme komunikasi 

berbasis HTTP untuk mencapai server push seperti Polling, Bosh, Comet dan tag 

HTML iframe. Yang pada intinya, itu semua didasarkan pada HTTP Polling, 

Long Polling dan Steraming. Dan berikut adalah rincian mekanisme kerja dari 

HTTP Polling, Long Polling dan Steraming. 
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2.7.1 HTTP Polling 

HTTP Polling merupakan cara termudah untuk menyimulasikan 

pelaksanaan server push. HTTP sendiri adalah permintaan / respon berbasis 

protokol, sehingga server tidak dapat mengirim data ke browser atau klien HTTP 

secara langsung jika di sisi klien tidak menginisialisasi setiap permintaan. Untuk 

mengimplementasikan server push, HTTP Polling menggunakan model 

permintaan / respon. 

Di dalam HTTP Polling, web browser berbasis aplikasi instant messaging 

akan mengirim permintaan HTTP ke server untuk melakukan query apakah ada 

pesan baru yang masuk atau tidak dalam beberapa detik. Waktu tunggu antara dua 

permintaan dapat disebut dengan interval Polling, sedangkan waktu antara pesan 

baru masuk ke server dan diambil oleh aplikasi disebut dengan delay. 

 

 

Gambar 2.4 Mekanisme kerja HTTP Polling 

Sumber : Shuang (2013: 2645) 

 

Pada gambar 2.4, web browser berbasis aplikasi instant messaging harus 

mengirimkan permintaan HTTP setiap interval Polling untuk mendapatkan pesan 

baru. Jika tidak ada pembaruan pada sisi server, permintaan akan direspon dengan 

segera dan tanpa pesan. Namun jika ada pesan baru yang masuk selama interval 

Polling, maka respon akan mengambil pesan-pesan tersebut ke aplikasi secara 

langsung. 
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Pada HTTP Polling terdapat kelebihan, dimana HTTP Polling sangat 

mudah untuk diimplementasikan baik pada aplikasi maupun sisi server. Dan 

server tidak memerlukan ekstensi untuk menjalankan HTTP Polling dan aplikasi 

hanya perlu untuk memulai timer untuk mengirim satu permintaan setiap interval. 

2.7.2 HTTP Long Polling 

Disisi lain cara untuk mendapatkan pesan baru, web developer membuat 

suatu strategi yang disebut dengan HTTP Long Polling. Jika dibandingkan HTTP 

Polling, HTTP Long Polling memiliki lebih banyak kelebihan seperti lebih sedikit 

permintaan HTTP. 

HTTP Long Polling membutuhkan dukungan dari sisi server, ketika satu 

permintaan masuk dan tidak ada pesan baru maka server tidak akan merespon 

permintaan tersebut tetapi tetap akan menerima bila ada permintaan selanjutnya 

dalam beberapa set periode. Server akan menunggu beberapa detik sampai pesan 

datang atau koneksi timeout. Setelah menerima respon, aplikasi di web browser 

akan menginisialisasi permintaan baru. 

Pada gambar 2.5 menunjukkan bahwa sisi server dibutuhkan untuk 

mendukung mekanisme HTTP Long Polling. Setelah menerima permintaan 

HTTP, server akan mengecek apakah ada pesan baru atau tidak. Jika tidak ada 

pembaruan, maka server akan mengeblok permintaan ini selama beberapa detik 

sehingga tidak ada respon yang akan dikirimkan. Jika ada pesan baru yang masuk 

sebelum waktu tunggu server, maka server akan mengirim respon dan membawa 

pesan baru tersebut ke aplikasi secara langsung. Kemudian aplikasi akan 

menginisialisasi permintaan baru selanjutnya. Tetapi bila tetap tidak ada 

pembaruan selama waktu tunggu hingga timeout, maka server akan merespon 

aplikasi dengan respon kosong dan aplikasi masih tetap membutuhkan untuk 

memulai permintaan baru selanjutnya. 
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Gambar 2.5 Mekanisme Kerja HTTP Long Polling 

Sumber : Shuang (2013: 2645) 

 

Pada HTTP Long Polling masih terdapat delay antara pesan baru masuk ke 

server dan diambil oleh aplikasi tersebut. Jika tidak ada pesan baru masuk ketika 

server sedang merespon permintaan dan masih tetap tidak ada permintaan masuk 

lainnya, maka server akan menyimpan pesan dan menunggu untuk permintaan 

selanjutnya. Dan itulah yang menyebabkan delay terjadi, tetapi delay ini lebih 

pendek jika dibandingkan dengan HTTP Polling karena hanya bergantung pada 

waktu transfer pesan HTTP. Sehingga HTTP Long Polling dapat menjamin bahwa 

mekanisme kerjanya adalah real-time messages pushing. 

Namun masih ada beberapa kekurangan dari HTTP Long Polling ini. 

Yaitu sisi server harus mendukung skema kerja dari Long Polling. Dan ketika 

koneksi harus tetap ada untuk waktu durasi yang cukup lama, web server harus 

dapat melakukan handling atas koneksi simultan dalam jumlah yang cukup besar. 

HTTP Long Polling adalah inplementasi paling popular untuk mekanisme 

server push. Dimana beberapa aplikasi instant messaging di dunia ini yang 

menerapkan mekanisme kerja HTTP Long Polling adalah seperti Web QQ dan 

Gtalk pada Gmail. 
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2.7.3 HTTP Streaming 

Meskipun HTTP Long Polling bisa mendapatkan pesan baru secara real-

time, masih saja dibutuhkan banyak permintaan HTTP atau koneksi untuk 

mendapatkan respon dalam artian Long Polling akan menjadi Polling jika ada 

pesan dalam jumlah yang cukup tinggi. HTTP Streaming sendiri merupakan salah 

satu implementasi yang dapat mengurangi jumlah koneksi dari HTTP. 

Pada HTTP Streaming, browser mengirim seluruh permintaan HTTP dan 

respon akan dijawab dan diperbarui ketika pesan siap dikirim. Tetapi pada HTTP 

Streaming ini, server tidak pernah menjawab respon dan tetap menjaga koneksi 

agar tetap terbuka untuk mengirim pesan yang akan datang. 

 

 

Gambar 2.6 Mekanisme kerja HTTP Streaming 

Sumber : Shuang (2013: 2646) 

 

Pada gambar 2.6 menunjukkan, sisi server tetap menjaga respon terbuka 

sampai koneksi HTTP timeout. Sebelum waktu dibuka, jika ada pesan baru 

masuk, server dapat mengirim pesan tersebut ke aplikasi secara langsung sebagai 
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satu bagian dari respon stream. Aplikasi harus mengetahui pesan streaming dan 

mengkombinasikannya sebagai satu pesan seutuhnya. HTTP Streaming 

membutuhkan dukungan dari klien dan sisi server dan masih saja terdapat delay 

pada mekanisme server-push ini. Jika ada pesan baru di server setelah koneksi 

timeout dan sebelum permintaan selanjutnya datang, itu terjadi suatu delay yang 

sangat kecil. HTTP Streaming tidak hanya mendapatkan data secara real-time, 

tetapi juga mnegurangi jumlah pemintaan HTTP. 

HTTP Streaming masih memiliki beberapa kekurangan, sejak HTTP 

Streaming masih dienkapsulasi di HTTP, intervensi firewall dan proxy server 

menyebabkan latency pengiriman pesan meningkat. Dalam kondisi yang seperti 

ini, banyak aplikasi yang beralih kembali menggunakan mode HTTP Long 

Polling. Selain itu, penggunaan HTTP Streaming di sisi klien masih memiliki 

masalah kompatibilitas browser terutama di Microsoft Internet Explorer, karena 

HTTP Streaming dapat dijalankan oleh HTML iFrame tag dan ajax. Jika aplikasi 

menggunakan HTML iFrame tag, maka akan dapat menyebabkan phantom dan 

membawa pengaruh besar pada pengguna. Shuang (2013: 2646).
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab metode penelitian ini akan dibahas metode yang digunakan 

dalam penelitian serta langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

pengembangan sistem pembimbingan skripsi online ini. Tahapan-tahapan 

penelitian yang dilakukan pada pengembangan sistem ini akan ditunjukkan pada 

gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 

 

3.1  Analisa Kebutuhan 

Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi semua 

kebutuhan sistem untuk digunakan dalam tahap perancangan. Analisa kebutuhan 

sistem yang diperlukan meliputi identifikasi aktor dan analisis kebutuhan sistem. 

Mulai 

Analisa Kebutuhan 

Desain Sistem 

Implementasi Sistem 

Pengujian Sistem 

Analisa Hasil 

Pengujian 

Selesai 
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Kebutuhan yang harus disediakan oleh sistem adalah kebutuhan untuk mahasiswa, 

dosen dan juga administrator. 

3.2  Perancangan Sistem 

Setelah kebutuhan didefinisikan, maka langkah selanjutnya adalah 

merancang arsitektur agar sistem memenuhi semua kebutuhan fungsional. Sistem 

ini dikembangkan dengan MVC dengan implementasi menggunakan framework 

codeigniter. Berikut adalah tahap-tahap dari perancangan sistem : 

1. Pada tahap pertama akan dilakukan perancangan use case diagram 

yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pembuatan sistem dan 

untuk merepresentasikan proses yang berlangsung pada sistem 

pembimbingan skripsi online ini. 

2. Pada tahap kedua akan dilakukan perancangan class diagram. Dimana 

dengan acuan dari use case diagram, pada tahap ini dirancang beberapa 

class yang nantinya akan digunakan pada pembuatan sistem. 

3. Pada tahap ketiga akan dilakukan perancangan activity diagram yang 

disesuaikan dengan setiap aktivitas yang berjalan di sistem 

pembimbingan skripsi online ini, dengan mengacu pada atribut, 

function yang akan digunakan dan harus tersedia di class diagram. 

4. Dan pada tahap keempat ini akan dirancang sequence diagram yang 

akan merepresentasikan alur proses yang terjadi pada sistem saat 

proses tertentu dijalankan. 

3.3  Implementasi Sistem 

Implementasi merupakan tahap pembangunan sistem yang mengacu pada 

perancangan. Pada tahap ini semua hal yang didapatkan dan yang dirancang pada 

tahap perancangan akan diterapkan. Tahap-tahap yang ada dalam implementasi 

antara lain : 

1. Implementasi antarmuka, desain antarmuka yang telah dirancang 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing user. 

2. Implementasi database, dengan menggunakan aplikasi MySql 

phpMyAdmin. Database bertujuan untuk memudahkan dalam proses 

manipulasi data. 
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3. Implementasi pengkodean sistem, menggunakan framework 

codeigniter, desain pattern MVC dan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

3.4 Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui validitas sistem, apakah sistem 

sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang sudah dirumuskan sebelumnya. 

Pengujian dilakukan dengan White Box Testing, Black Box Testing dan Load 

Testing.  

White Box Testing dilakukan dengan melihat ke dalam modul untuk 

meneliti kode-kode program dan menganalisis ada kesalahan atau tidak. Black 

Box Testing dilakukan dengan melakukan test menggunakan fungsional sebagai 

parameter. Dan Load Testing dilakukan dengan mengukur seberapa lamakah 

waktu respon antar client-server dalam sistem yang dibangun. 

3.5 Analisa Hasil Pengujian 

Analisa hasil dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan acuan-

acuan dan kesesuain-kesesuaian dari masing-masing metode pengujian. Disini 

digunakan analisa hasil pengujian black box testing, white box testing dan load 

testing. Sehingga akan ditemukan apakah ada kesalahan atau tidak pada sistem 

yang telah dibangun. 
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BAB IV 

PERANCANGAN 

 

Bab ini membahas mengenai perancangan sistem pembimbingan skripsi 

online dengan teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter. Sistem ini melibatkan beberapa aktor untuk 

menggunakannya dan memiliki hak akses yang berbeda untuk setiap aktor yang 

berbeda. Untuk memudahkan aktor untuk menggunakan sistem ini, maka 

diterapkan framework codeigniter sebagai penyingkat URL dan teknologi push 

pada chatting untuk memudahkan proses bimbingan. 

Proses analisis kebutuhan dilakukan pada tahap pertama dan proses 

perancangan perangkat lunak dilakukan pada tahap kedua. Tahap-tahap 

perancangan yang dilakukan seperti yang digambarkan pada Gambar 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Blok Perancangan 
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4.1 Analisa Kebutuhan 

Proses analisis kebutuhan mengacu pada gambaran umum sistem 

pembimbingan skripsi online dengan teknologi push pada chatting secara real-

time menggunakan framework codeigniter. Proses analisa kebutuhan ini diawali 

dengan penjabaran identifikasi kebutuhan yang berupa daftar kebutuhan yang 

kemudian dimodelkan ke dalam bentuk diagram use case. Analisa kebutuhan ini 

bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang harus disediakan 

oleh sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna. 

4.1.1  Spesifikasi Kebutuhan 

Pada spesifikasi kebutuhan ini akan digambarkan kebutuhan fungsional 

dan non fungsional dari sistem ini. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan 

yang berisikan proses-proses apa saja yang diberikan oleh perangkat lunak yang 

akan dibangun. Kebutuhan fungsional berisi proses-proses apa saja yang nantinya 

dilakukan oleh sistem yang dibangun. Kebutuhan fungsional berhubungan dengan 

fitur perangkat lunak yang ingin dibuat, sedangkan kebutuhan non fungsional 

tidak secara langsung terkait pada suatu fitur yang ada di perangkat lunak. 

Kebutuhan fungsional dijelaskan pada Tabel 4.1 sedangkan kebutuhan non 

fungsional dari sistem ini akan dijelaskan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional 

KEBUTUHAN FUNGSIONAL 

Kode SRS Kebutuhan Aktor 

SRS_001 Login ke halaman 

masing-masing user 

Admin, Mahasiswa, 

Dosen 

SRS_002 Logout dari sistem 

bimbingan skripsi online 

Admin, Mahasiswa, 

Dosen 

SRS_003 Menambah data user baik 

admin, mahasiswa atau 

dosen 

Admin 

SRS_004 Merubah data user baik 

admin, mahasiswa atau 

dosen 

Admin 

SRS_005 Menghapus data user baik 

admin, mahasiswa atau 

dosen 

Admin 
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SRS_006 Menambah jadwal 

bimbingan 

Admin, dosen 

SRS_007 Merubah jadwal 

bimbingan 

Admin, dosen 

SRS_008 Menghapus jadwal 

bimbingan 

Admin, dosen 

SRS_009 Melihat informasi jadwal 

bimbingan 

Mahasiswa, dosen, admin 

SRS_010 Mengirim percakapan 

baru 

Mahasiswa, dosen 

SRS_011 Menerima percakapan 

baru 

Mahasiswa, dosen 

SRS_012 Upload Materi Presentasi Dosen 

SRS_013 Download Materi 

Presentasi 

Mahasiswa, dosen 

SRS_014 Upload Dokumentasi 

Skripsi 

Mahasiswa 

SRS_015 Download Dokumentasi 

Skripsi 

Dosen 

 

Tabel 4.2 Spesifikasi Kebutuhan Non Fungsional 

KEBUTUHAN NON FUNGSIONAL 

Kode SRS Parameter Kebutuhan 

SRS_016 Compatibility Sistem harus dapat 

dijalankan di berbagai 

browser PC atau laptop 

(Google Chrome, Internet 

Explorer, Mozilla 

Firefox, Opera, Safari) 

SRS_017 Usability Sistem harus memiliki 

kemudahan antarmuka / 

interface bagi user 

 

4.1.2 Analisa Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi-interaksi 

diantara komponen-komponen dari sistem yang akan dibangun. Sedangkan 

skenario digunakan untuk menyatakan urutan pesan dan tindakan dari use case 

yang dirancang. Use case diagram akan digambarkan pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Use Case Diagram 
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4.1.3 Analisa Skenario Use Case 

Dan berikut akan digambarkan skenario dari use case yang telah dirancang 

ditunjukkan pada Tabel 4.3 – 4.17.  

Tabel 4.3 Skenario Login 

Skenario Login Keterangan 

SRS Code SRS_001 

Objective Mengijinkan user untuk masuk ke halaman utama 

masing-masing user 

Actors Admin, Mahasiswa, Dosen, User 

Pre-condition User telah masuk ke halaman login 

Main Flow 1. User mengisi form login dan menekan tombol 

login 

2. Sistem menampilkan halaman utama masing-

masing user 

Alternative Flows 1. Jika user tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Nama atau Identitas 

atau Password anda salah” 

2. Jika user tidak mengisi salah satu atau beberapa 

atau semua kolom input, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Harap isi semua 

kolom terlebih dahulu” 

Post-condition User masuk ke halaman utama 

 

Tabel 4.4 Skenario Lihat Jadwal Bimbingan 

Skenario Lihat 

Jadwal Bimbingan 

Keterangan 

SRS Code SRS_009 

Objective Mengijinkan mahasiswa dan dosen untuk melihat 

jadwal bimbingan yang tersedia 

Actors Mahasiswa, Dosen 

Pre-condition User telah melakukan login dan masuk ke dalam 

sistem 

Main Flow 1. User menekan tombol lihat jadwal 

2. Sistem akan menampilkan jadwal bimbingan 

Alternative Flows 1. Jika jadwal bimbingan tidak tersedia, maka 

sistem akan menampilkan notifikasi “Jadwal 

bimbingan tidak tersedia untuk sementara ini” 

Post-condition Jadwal bimbingan yang tersedia telah ditampilkan 
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Tabel 4.5 Skenario Upload Materi 

Skenario Upload 

Materi 

Keterangan 

SRS Code SRS_012 

Objective Mengijinkan dosen untuk memberikan materi kepada 

mahasiswa 

Actors Dosen 

Pre-condition Dosen telah melakukan login dan masuk ke halaman 

bimbingan sesuai jadwal yang tersedia 

Main Flow 1. Dosen menekan tombol mulai bimbingan 

2. Sistem menampilkan halaman jadwal 

bimbingan yang tersedia 

3. Dosen memilih dan menekan salah satu jadwal 

4. Sistem menampilkan halaman upload materi 

5. Dosen mengupload file materi dan menekan 

tombol submit 

6. Sistem akan menampilkan halaman bimbingan 

Alternative Flows 1. Jika jadwal bimbingan yang dipilih dosen tidak 

sesuai dengan waktu saat itu, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Maaf, bimbingan 

belum dapat dimulai untuk saat ini” 

2. Jika materi yang diupload bukan berupa format 

yang diijinkan, maka sistem akan menampilkan 

notifikasi “Format file yang diupload tidak 

sesuai” 

3. Jika dosen menekan tombol lewati upload 

materi, maka sistem akan beralih ke halaman 

bimbingan tanpa mengupload materi 

Post-condition File materi telah diupload 

 

Tabel 4.6 Skenario Download Materi 

Skenario Download 

Materi 

Keterangan 

SRS Code SRS_013 

Objective Mengijinkan mahasiswa dan dosen untuk 

mendownload materi bimbingan 

Actors Dosen dan mahasiswa 

Pre-condition Dosen dan mahasiswa telah melakukan login dan 

masuk ke halaman bimbingan sesuai jadwal yang 
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tersedia 

Main Flow 1. Dosen atau mahasiswa menekan tombol 

download 

2. Sistem akan menyimpan materi ke browser 

user 

Alternative Flows 1. Jika materi tidak tersedia, maka sistem akan 

memblock tombol download materi 

Post-condition File materi telah didownload 

 

Tabel 4.7 Skenario Mengirim Percakapan 

Skenario Mengirim 

Percakapan 

Keterangan 

SRS Code SRS_010 

Objective Mengijinkan mahasiswa dan dosen untuk mengirim 

percakapan kepada user lain 

Actors Mahasiswa dan dosen 

Pre-condition Mahasiswa dan dosen telah melakukan login dan 

masuk ke halaman bimbingan sesuai jadwal yang 

tersedia 

Main Flow 1. Mahasiswa atau dosen mengisi kolom input 

teks dan menekan tombol OK 

2. Sistem akan menampilkan percakapan yang 

telah dikirim 

Alternative Flows 1. Jika input kosong, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Harap tulis 

percakapan terlebih dahulu” 

Post-condition Mahasiswa atau dosen telah mengirim percakapan ke 

user lain 

 

Tabel 4.8 Skenario Menerima Percakapan 

Skenario Menerima 

Percakapan 

Keterangan 

SRS Code SRS_011 

Objective Mengijinkan mahasiswa dan dosen untuk menerima 

percakapan dari user lain 

Actors Mahasiswa dan dosen 

Pre-condition Mahasiswa dan dosen telah melakukan login dan 

masuk ke halaman bimbingan sesuai jadwal yang 

tersedia 

Main Flow 1. Sistem akan melakukan pengecekan 
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percakapan terbaru 

2. Sistem menampilkan percakapan lama dan 

percakapan terbaru tersebut 

Alternative Flows 1. Jika tidak ada percakapan terbaru, maka sistem 

hanya menampilkan percakapan lama 

Post-condition Mahasiswa atau dosen telah menerima percakapan dari 

user lain 

 

Tabel 4.9 Skenario Tambah User 

Skenario Tambah 

User 

Keterangan 

SRS Code SRS_003 

Objective Mengijinkan admin untuk menambah data user 

Actors Admin 

Pre-condition Admin telah melakukan login dan masuk ke dalam 

sistem 

Main Flow 1. Admin menekan tombol tambah user 

2. Sistem menampilkan halaman tambah data user 

3. Admin mengisi form tambah data user dan 

menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui data user dan kembali ke 

halaman utama admin 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Data user gagal untuk 

diperbarui” 

Post-condition Data user telah berhasil ditambahkan 

 

Tabel 4.10 Skenario Ubah User 

Skenario Ubah User Keterangan 

SRS Code SRS_004 

Objective Mengijinkan admin untuk merubah data user 

Actors Admin 

Pre-condition Admin telah melakukan login dan masuk ke dalam 

sistem 

Main Flow 1. Admin menekan tombol update user 

2. Sistem menampilkan halaman update data user 

3. Admin mengisi form update data user dan 

menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui data user dan kembali ke 

halaman utama admin 



32 

 

 

 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Data user gagal untuk 

diperbarui” 

Post-condition Data user telah berhasil dirubah 

 

Tabel 4.11 Skenario Hapus Data User 

Skenario Hapus 

Data User 

Keterangan 

SRS Code SRS_005 

Objective Mengijinkan admin untuk menghapus data user 

Actors Admin 

Pre-condition Admin telah melakukan login dan masuk ke dalam 

sistem 

Main Flow 1. Admin menekan tombol hapus user 

2. Sistem menampilkan halaman hapus data user 

3. Admin mengisi form hapus data user dan 

menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui data user dan kembali ke 

halaman utama admin 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Data user gagal untuk 

diperbarui” 

Post-condition Data user telah berhasil dihapus 

 

Tabel 4.12 Skenario Tambah Jadwal Bimbingan 

Skenario Tambah 

Jadwal Bimbingan 

Keterangan 

SRS Code SRS_006 

Objective Mengijinkan admin dan dosen untuk menambah jadwal 

bimbingan 

Actors Admin dan dosen 

Pre-condition Admin dan dosen telah melakukan login dan masuk ke 

dalam sistem 

Main Flow 1. Admin/dosen menekan tombol tambah jadwal 

2. Sistem menampilkan halaman tambah jadwal 

bimbingan 

3. Admin/dosen mengisi form tambah jadwal 

bimbingan dan menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui jadwal bimbingan dan 
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kembali ke halaman utama masing-masing 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Jadwal bimbingan 

gagal untuk diperbarui” 

Post-condition Jadwal bimbingan telah berhasil ditambahkan 

 

Tabel 4.13 Skenario Ubah Jadwal Bimbingan 

Skenario Ubah 

Jadwal Bimbingan 

Keterangan 

SRS Code SRS_007 

Objective Mengijinkan admin dan dosen untuk merubah jadwal 

bimbingan 

Actors Admin dan dosen 

Pre-condition Admin dan dosen telah melakukan login dan masuk ke 

dalam sistem 

Main Flow 1. Admin/dosen menekan tombol update jadwal 

2. Sistem menampilkan halaman ubah jadwal 

bimbingan 

3. Admin/dosen mengisi form ubah jadwal 

bimbingan dan menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui jadwal bimbingan dan 

kembali ke halaman utama masing-masing 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Jadwal bimbingan 

gagal untuk diperbarui” 

Post-condition Jadwal bimbingan telah berhasil diubah 

 

Tabel 4.14 Skenario Hapus Jadwal Bimbingan 

Skenario Hapus 

Jadwal Bimbingan 

Keterangan 

SRS Code SRS_008 

Objective Mengijinkan admin dan dosen untuk menghapus 

jadwal bimbingan 

Actors Admin dan dosen 

Pre-condition Admin dan dosen telah melakukan login dan masuk ke 

dalam sistem 

Main Flow 1. Admin/dosen menekan tombol hapus jadwal 

2. Sistem menampilkan halaman hapus jadwal 

bimbingan 
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3. Admin/dosen mengisi form hapus jadwal 

bimbingan dan menekan tombol submit 

4. Sistem memperbarui jadwal bimbingan dan 

kembali ke halaman utama masing-masing 

Alternative Flows 1. Jika input tidak valid, maka sistem akan 

menampilkan notifikasi “Jadwal bimbingan 

gagal untuk diperbarui” 

Post-condition Jadwal bimbingan telah berhasil dihapus 

 

Tabel 4.15 Skenario Logout 

Skenario Logout Keterangan 

SRS Code SRS_002 

Objective Mengijinkan user untuk keluar dari sistem 

Actors Admin, Mahasiswa, Dosen 

Pre-condition User telah melakukan login dan masuk ke dalam 

sistem 

Main Flow 1. User menekan tombol logout 

2. Sistem akan menampilkan halaman login 

Alternative Flows - 

Post-condition User kembali ke halaman login 

 

Tabel 4.16 Skenario Upload Dokumentasi Skripsi 

Skenario Upload 

Dokumentasi Skripsi 

Keterangan 

SRS Code SRS_014 

Objective Mengijinkan mahasiswa untuk memberikan 

dokumentasi skripsi kepada dosen 

Actors Mahasiswa 

Pre-condition Mahasiswa telah melakukan login dan masuk ke 

halaman bimbingan sesuai jadwal yang tersedia 

Main Flow 1. Mahasiswa menekan tombol mulai bimbingan 

2. Sistem menampilkan halaman jadwal 

bimbingan yang tersedia 

3. Mahasiswa memilih dan menekan salah satu 

jadwal 

4. Sistem menampilkan halaman upload 

dokumentasi skripsi 

5. Mahasiswa mengupload file skripsi dan 
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menekan tombol submit 

6. Sistem akan menampilkan halaman bimbingan 

Alternative Flows 1. Jika jadwal bimbingan yang dipilih mahasiswa 

tidak sesuai dengan waktu saat itu, maka sistem 

akan menampilkan notifikasi “Maaf, bimbingan 

belum dapat dimulai untuk saat ini” 

2. Jika materi yang diupload bukan berupa format 

yang diijinkan, maka sistem akan menampilkan 

notifikasi “Format file yang diupload tidak 

sesuai” 

3. Jika mahasiswa menekan tombol lewati upload 

skripsi, maka sistem akan beralih ke halaman 

bimbingan tanpa mengupload dokumentasi 

skripsi 

Post-condition File skripsi telah diupload 

 

Tabel 4.17 Skenario Download Dokumentasi Skripsi 

Skenario Download 

Dokumentasi Skripsi 

Keterangan 

SRS Code SRS_015 

Objective Mengijinkan dosen untuk mendownload dokumentasi 

skripsi mahasiswa 

Actors Dosen  

Pre-condition Dosen telah melakukan login dan masuk ke halaman 

bimbingan sesuai jadwal yang tersedia 

Main Flow 1. Dosen atau mahasiswa menekan tombol pada 

nama mahasiswa 

2. Sistem akan menampilkan dokumentasi skripsi 

ke halaman bimbingan 

3. Dosen menekan tombol download skripsi 

4. Sistem akan menyimpan file skripsi ke browser 

user 

Alternative Flows 1. Jika materi tidak tersedia, maka sistem tidak 

akan menampilkan notifikasi , “File 

dokumentasi skripsi tidak tersedia” 

Post-condition File skripsi telah didownload 
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4.1.4 Analisa Class Diagram 

Pada gambar 4.3 dijelaskan rancangan kelas-kelas model, view, controller 

serta atribut yang nantinya akan digunakan dalam penyimpanan data. Selain itu 

juga akan disebutkan operasi-operasi dalam tabel tersebut yang menjelaskan 

operasi apa yang dapat dilakukan terhadap tabel tersebut dan juga akan 

digambarkan mengenai relasinya dengan tabel yang lain yang pada nantinya akan 

diimplementasikan pada saat proses pembuatan sistem.  
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Gambar 4.3 Class Diagram 
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Pada Gambar 4.4 akan dijelaskan rancangan kelas-kelas model pada 

aplikasi yang nantinya akan diimplementasikan pada saat proses pembuatan 

aplikasi. 

 

 

Gambar 4.4 Class Diagram Pada Model 
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Pada Gambar 4.5 akan dijelaskan rancangan kelas-kelas controller pada 

aplikasi yang nantinya akan diimplementasikan pada saat proses pembuatan 

aplikasi. 

 

Gambar 4.5 Class Diagram Pada Controller 

4.1.5 Analisa Sequence Diagram 

Berikut akan digambarkan sequence diagram yang nantinya akan 

diimplementasikan ke dalam sistem yang akan dibangun. 
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Gambar 4.6 Sequence Diagram Lihat Jadwal 

Pada Gambar 4.6 dijelaskan bagaimana cara admin dan dosen melihat 

jadwal yaitu dimulai dengan membuka halaman jadwal hingga kemudian sistem 

melakukan proses ambil data dan kemudian menampilkan hasilnya. 

 
Gambar 4.7 Sequence Diagram Tambah Jadwal  

Pada Gambar 4.7 dijelaskan bagaimana cara admin dan dosen melakukan 

tambah jadwal yang dimulai dengan membuka halaman tambah jadwal kemudian 

sistem menampilkan form tambah jadwal kemudian admin atau dosen mengisi 

dan submit form lalu sistem akan menyimpan data tersebut dalam database. 
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Gambar 4.8 Sequence Diagram Ubah Jadwal  

Pada Gambar 4.8 dijelaskan bagaimana admin dan dosen mengubah 

jadwal yang dimulai dengan membuka halaman ubah jadwal. Kemudian sistem 

mengambil data jadwal dari database dan menampilkannya. Lalu admin atau 

dosen memilih jadwal yang akan diubah dan sistem akan menampilkan form 

jadwal yang dipilih. Kemudian admin atau dosen tersebut mengubah data dan 

submit form maka sistem akan mengubah data tersebut dan menyimpannya dalam 

database. 

 
Gambar 4.9 Sequence Diagram Hapus Jadwal  

Pada Gambar 4.9 dijelaskan bagaimana admin dan dosen menghapus 

jadwal yang dimulai dengan membuka halaman hapus jadwal. Kemudian sistem 

akan mengambil data jadwal dari database dan menampilkannya. Lalu admin atau 
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dosen memilih jadwal yang akan dihapus dan secara otomatis sistem akan 

menghapus jadwal tersebut dari database. 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Tambah User 

Pada Gambar 4.10 dijelaskan bagaimana admin menambahkan user baru 

yang dimulai dengan membuka halaman tambah user. Kemudian sistem akan 

menampilkan form tambah user dan admin mengisi dan submit form tersebut. 

Maka secara otomatis sistem akan menyimpan data user tersebut ke dalam 

database. 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Ubah User 

Pada Gambar 4.11 dijelaskan bagaimana admin mengubah data user yang 

dimulai dengan membuka halaman ubah user. Kemudian sistem akan mengambil 
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data user dari database dan menampilkannya. Lalu admin memilih user yang akan 

dihapus dan sistem akan mengambil data user yang dipilih tersebut dari database 

dan menampilkannya dalam bentuk form. Kemudian admin mengubah data dan 

submit form tersebut maka sistem akan mengubah data tersebut dan 

menyimpannya ke dalam database. 

 
Gambar 4.12 Sequence Diagram Hapus User  

Pada Gambar 4.12 dijelaskan bagaimana admin menghapus user yang 

dimulai dengan membuka halaman hapus user. Kemudian sistem akan mengambil 

data user dari database dan menampilkannya. Lalu admin memilih user yang akan 

dihapus dan secara otomatis sistem akan menghapus user yang dipilih tersebut 

dari database. 

 
Gambar 4.13 Sequence Diagram Login  

Pada Gambar 4.13 dijelaskan bagaimana user melakukan login yang 

dimulai dengan membuka halaman login. Kemudian sistem akan menampilkan 
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form login dan user mengisi dan submit form tersebut. Lalu sistem mengecek data 

inputan dan jika data yang dimasukkan benar maka sistem akan membuat cookie 

dan mengalihkan user ke halaman utama user. 

 
Gambar 4.14 Sequence Diagram Logout  

Pada Gambar 4.14 dijelaskan bagaimana user melakukan logout yang 

dimulai dengan membuka halaman logout. Kemudian sistem akan menghapus 

cookie dan menampilkan halaman login. 

 
Gambar 4.15 Sequence Diagram Download Materi  

Pada Gambar 4.15 dijelaskan bagaimana mahasiswa melakukan download 

materi yang dimulai dengan menekan tombol download pada halaman bimbingan. 

Kemudian sistem akan mengambil data materi dari database dan secara otomatis 

file materi akan didownload ke dalam perangkat yang digunakan. 

Pada Gambar 4.16 dijelaskan bagaimana dosen melakukan upload materi 

yang dimulai dengan membuka halaman upload materi. Kemudian sistem akan 

menampilkan form upload materi lalu dosen mengupload file materi dan submit. 
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Maka sistem akan mengecek jenis file yang diunggah dan jika jenis file benar 

maka sistem akan menyimpan data materi tersebut ke dalam database. 

 
Gambar 4.16 Sequence Diagram Upload Materi  

 

 
Gambar 4.17 Sequence Diagram Download Skripsi  

Pada Gambar 4.17 dijelaskan bagaimana dosen melakukan download 

skripsi file mahasiswa yang dimulai dengan menekan tombol download pada 

halaman bimbingan. Kemudian sistem akan mengambil data file skripsi dari 

database dan secara otomatis sistem akan mengunduh file tersebut ke perangkat 

yang digunakan. 

Pada Gambar 4.18 dijelaskan bagaimana mahasiswa melakukan upload 

file skripsi yang dimulai dengan membuka halaman upload. Kemudian sistem 

akan menampilkan form upload dan mahasiswa mengupload file skripsi. Lalu 
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sistem akan mengecek jenis file yang diupload dan jika valid maka data file 

skripsi akan disimpan ke dalam database. 

 

 
Gambar 4.18 Sequence Diagram Upload Skripsi  

Pada Gambar 4.19 dijelaskan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat 

menerima percakapan. Untuk dapat menerima percakapan mahasiswa dan dosen 

sudah harus berada pada halaman bimbingan. Maka secara otomatis sistem akan 

mengambil percakapan dari database dan menampilkannya pada box diskusi. 

 
Gambar 4.19 Sequence Diagram Menerima Percakapan  

Pada Gambar 4.20 dijelaskan bagaimana mahasiswa dan dosen dapat 

mengirimkan percakapan. Untuk bisa mengirim percakapan maka mahasiswa dan 

dosen harus mengisikan form percakapan yang ada pada halaman bimbingan dan 
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submit form tersebut. Maka sistem akan menyimpan data percakapan tersebut ke 

dalam database. 

 
Gambar 4.20 Sequence Diagram Mengirim Percakapan  

4.1.6 Analisa Activity Diagram 

Berikut akan digambarkan activity diagram yang nantinya akan 

diimplementasikan ke dalam sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 4.21 Activity Diagram Tambah User  

Pada Gambar 4.21 dijelaskan activity diagram tambah user oleh admin. 

Pertama, admin memilih menu tambah user maka sistem akan menampilkan form 

tambah user. Kemudian admin mengisikan form data user maka sistem akan 

mengecek input dan jika tidak valid maka akan menampilkan notifikasi gagal. 
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Namun jika valid maka sistem akan menyimpan data dalam tabel user pada 

database. 

 

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Ubah User  

Pada Gambar 4.22 dijelaskan activity diagram ubah user oleh admin. 

Pertama, admin memilih menu ubah user maka sistem akan menampilkan list 

user. Kedua, admin memilih user yang akan diubah maka sistem akan 

menampilkan form ubah user. Kemudian admin mengubah data user dan submit 

maka sistem akan mengecek input data. Jika tidak valid akan menampilkan 

notifikasi gagal dan jika valid maka akan menyimpan dalam tabel user pada 

database. 

 

 

Gambar 4.23 Activity Diagram Hapus User  

Pada Gambar 4.23 dijelaskan activity diagram hapus user oleh admin. 

Pertama, admin memilih menu hapus user maka sistem akan menampilkan list 

 act uabh user

SistemAdmin

Pilih Menu Ubah User Menampilkan List User

Memilih User Untuk DIubah Menampilkan Form Ubah User

Mengubah Data User Cek Input
Menampilkan Notifikasi 

Gagal

Menyimpan Dalam Tabel User

valid

tidak valid

 act hapus_user

SistemAdmin

Pilih Menu Hapus User Menampilkan List User

Memilih User Untuk Dihapus Menghapus Dari Table User
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user. Kemudian admin memilih user untuk dihapus dan sistem akan menghapus 

data tersebut dari table user pada database. 

 

 

Gambar 4.24 Activity Diagram Lihat Jadwal  

Pada Gambar 4.24 dijelaskan activity diagram lihat jadwal oleh admin, 

mahasiswa dan dosen. Yang perlu dilakukan adalah admin, mahasiswa atau dosen 

memilih menu lihat jadwal maka sistem akan menampilkan list jadwal. 

 

 

Gambar 4.25 Activity Diagram Tambah Jadwal  

Pada Gambar 4.25 dijelaskan activity diagram tambah jadwal oleh admin 

dan dosen. Pertama, admin atau dosen memilih menu tambah jadwal maka sistem 

akan menampilkan form tambah jadwal. Kemudian admin atau dosen mengisi 

form tersebut dan submit maka sistem akan mengecek input. Jika tidak valid maka 

akan menampilkan notifikasi gagal. Jika valid maka akan menyimpan data ke 

dalam tabel jadwal pada database. 

Pada Gambar 4.26 dijelaskan activity diagram ubah jadwal oleh admin 

atau dosen. Pertama, admin atau dosen memilih menu ubah jadwal maja sistem 

 act lihat jadwal

SistemAdmin / Dosen / Mahasiswa

Pilih Menu Lihat Jadwal Menampilkan List Jadwal

 act tambah_user

SistemAdmin / Dosen

Pilih Menu Tambah 

Jadwal
Menampilkan Form Tambah Jadwal

Input Data Jadwal Cek Input
Menampilkan Notifikasi Gagal

tidak valid

Menyimpan Dalam Tabel Jadwal

valid
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akan menampilkan list jadwal. Kedua, admin atau dosen memilih jadwal yang 

akan diubah maka sistem akan menampilkan form ubah jadwal. Kemudian admin 

atau dosen mengubah data jadwal dan mengecek input. Jika tidak valid maka 

sistem akan menampilkan notifikasi gagal dan jika valid maka akan menyimpan 

data ke dalam tabel jadwal pada database. 

 

 

Gambar 4.26 Activity Diagram Ubah Jadwal  

 

 

Gambar 4.27 Activity Diagram Hapus Jadwal  

Pada Gambar 4.27 dijelaskan activity diagram hapus jadwal oleh admin 

atau dosen. Pertama, admin atau dosen memilih menu hapus jadwal maka sistem 

akan menampilkan list jadwal. Kemudian admin atau dosen memilih jadwal yang 

akan dihapus maka sistem akan menghapus data tersebut dari tabel jadwal pada 

database.  

 

 act uabh user

SistemAdmin / Dosen

Pilih Menu Ubah Jadwal Menampilkan List Jadwal

Memilih Jadwal Untuk 

DIubah

Menampilkan Form Ubah 

Jadwal

Mengubah Data Jadwal Cek Input
Menampilkan Notifikasi 

Gagal

Menyimpan Dalam Tabel 

Jadwal

valid

tidak valid

 act hapus_user

SistemAdmin / Dosen

Pilih Menu Hapus Jadwal
Menampilkan List 

Jadwal

Memilih Jadwal Untuk 

Dihapus
Menghapus Dari Table Jadwal
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Gambar 4.28 Activity Diagram Upload Materi  

Pada Gambar 4.28 dijelaskan activity diagram upload materi oleh dosen. 

Pertama, dosen memilih menu upload materi maka sistem akan menampilkan 

form upload materi. Kemudian dosen mengupload materi maka sistem akan 

mengecek jenis file. Jika tidak valid maka sistem akan menampilkan notifikasi 

gagal dan jika valid maka sistem akan menyimpan ke dalam tabel materi pada 

database. 

 

 

Gambar 4.29 Activity Diagram Download Materi  

Pada Gambar 4.29 dijelaskan activity diagram download materi oleh dosen 

atau mahasiswa. Pertama, dosen atau mahasiswa masuk ke halaman bimbingan 

maka sistem akan menampilkan materi. Kemudian dosen atau mahasiswa 

menekan tombol download materi maka sistem akan mengambil materi dari tabel 

materi pada database. 

 

 act upload materi

SistemDosen

Pilih Menu Upload Materi Menampilkan Form Upload

Mengupload Materi Cek File
Menampilkan Notifikaisi 

Gagal

Menyimpan Dalam Tabel Materi

valid

tidak valid

 act download materi

SistemMahasiswa / Dosen

Masuk Halaman Bimbingan Menampilkan Materi

Klik Tombol Download Materi Mengambil Materi Dari Tabel Materi
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Gambar 4.30 Activity Diagram Upload Skripsi 

Pada Gambar 4.30 dijelaskan activity diagram upload skripsi oleh 

mahasiswa. Pertama, mahasiswa memilih menu upload skripsi maka sistem akan 

menampilkan form upload. Kemudian mahasiswa mengupload file skripsi maka 

sistem akan mengecek jenis file. Jika tidak valid maka sistem akan menampilkan 

notifikasi gagal dan jika valid maka sistem akan menyimpannya dalam tabel 

skripsi pada database. 

 

 

Gambar 4.31 Activity Diagram Download Skripsi  

Pada Gambar 4.31 dijelaskan activity diagram download skripsi oleh 

dosen. Pertama, dosen masuk halaman bimbingan maka sistem akan menampilkan 

materi. Kemudian dosen menekan tanda bintang di nama mahasiswa maka sistem 

akan mengambil skripsi dari tabel skripsi pada database. 

Pada Gambar 4.32 dijelaskan activity diagram login oleh admin, dosen 

atau mahasiswa. Pertama, admin, dosen atau mahasiswa memilih menu login 

maka sistem akan menampilkan form login. Kemudian admin, dosen atau 

 act upload materi

SistemMahasiswa

Pilih Menu Upload Skripsi Menampilkan Form Upload

Mengupload Skripsi Cek File
Menampilkan Notifikaisi 

Gagal

Menyimpan Dalam Tabel Skripsi

valid

tidak valid

 act download skripsi

SistemDosen

Masuk Halaman Bimbingan Menampilkan Materi

Klik Tanda Bintang di Nama 

Mahasiswa Mengambil Skripsi Dari Tabel Skripsi
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mahasiswa mengisi input data dan submit maka sistem akan mengecek input. Jika 

tidak valid maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal dan jika valid maka 

sistem akan mengecek username dan password pada database. Jika user tidak 

valid maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal dan jika valid maka sistem 

akan menampilkan halaman utama. 

 

 

Gambar 4.32 Activity Diagram Login  

 

 

Gambar 4.33 Activity Diagram Logout  

Pada Gambar 4.33 dijelaskan activity diagram logout oleh admin, dosen 

atau mahasiswa. Pertama, admin, dosen atau mahasiswa memilih menu logout 

maka sistem akan menampilkan halaman login. 

Pada Gambar 4.34 dijelaskan activity diagram mengirim percakapan oleh 

dosen dan mahasiswa. Pertama, admin atau dosen masuk ke halaman bimbingan 

maka sistem akan menampilkan chatbox. Kemudian, admin atau dosen mengisi 

 act login

SistemAdmin / Dosen / Mahasiswa

Pilih Menu Login Menampilkan Form Login

Input Data
Cek Input

Menampilkan Notifikasi 

Gagal

Cek User

Menampilkan Halaman Utama

valid

tidak valid

valid

tidak valid

 act logout

SistemAdmin / Dosen / Mahasiswa

Pilih Menu Logout Menampilkan Halaman Login
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data percakapan dan submit maka sistem akan menyimpan data percakapan 

tersebut dalam database. 

 

 

Gambar 4.34 Activity Diagram Mengirim Percakapan  

 

 

Gambar 4.35 Activity Diagram Menerima Percakapan  

Pada Gambar 4.35 dijelaskan activity diagram menerima percakapan oleh 

dosen atau mahasiswa. Disini merupakan aktivitas dalam pengambilan data 

chatting dengan teknologi push. Pertama, dosen atau mahasiswa masuk ke 

halaman bimbingan maka sistem akan menampilkan chatbox. Kemudian sistem 

 act mengirim percakapan

SistemDosen / Mahasiswa

Masuk Ke Halaman Bimbingan Menampilkan Chat Box

Input Data Percakapan Menyimpan Dalam Database

 act push

SistemDosen / Mahasiswa

Masuk Halaman Bimbingan
Menampilkan Halaman 

Chatbox

Cek Waktu 1

detik

Cek Percakapan

Menampilkan PercakapanKeluar Halaman

Mengambil dari 

Tabel Percakapan

ada

ya

tidak

sudah

belum

tidak ada



55 

 

 

 

akan mengecek apakah waktu timeout 1 detik sudah berjalan atau belum. Jika 

belum timeout maka sistem akan tetap menampilkan chatbox tanpa mengambil 

percakapan dari database dan tetap terus mengecek waktu timeout. Jika sudah 

timeout maka sistem akan mengecek percakapan baru. Jika ada percakapan baru 

maka sistem akan mengambil data dari tabel percakapan dan menampilkan 

percakapan tersebut. Kemudian dosen atau mahasiswa keluar halaman bimbingan 

atau tidak. Jika tidak maka sistem akan terus melakukan pengecekan timeout dan 

percakapan terbaru. Jika keluar halaman maka sistem akan menghentikan proses 

push chat. 

 

 

Gambar 4.36 Activity Diagram Memulai Bimbingan Dosen  

Pada Gambar 4.36 dijelaskan activity diagram memulai bimbingan oleh 

dosen. Pertama, dosen memilih jadwal maka sistem akan menampilkan halaman 

upload materi. Kemudian dosen mengupload materi maka sistem akan mengecek 

jenis file. Jika tidak valid maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal dan jika 

valid maka sistem akan menyimpan data file materi ke dalam tabel materi pada 

database kemudian sistem akan menampilkan halaman bimbingan. 

Pada Gambar 4.37 dijelaskan activity diagram memulai bimbingan oleh 

mahasiswa. Pertama, mahasiswa masuk ke halaman jadwal maka sistem akan 

menampilkan list jadwal. Kedua, mahasiswa memilih jadwal  maka sistem akan 

menampilkan halaman upload skripsi. Kemudian mahasiswa mengupload file 

skripsi maka sistem akan mengecek jenis file. Jika tidak valid maka sistem akan 

 act perkuliahan dosen

SistemDosen

Memilih Jadwal Menampilkan Halaman Upload Materi

Upload Materi Cek File Menampilkan Notifikasi Gagal

Menyimpan Dalam Tabel 

Materi

Menampilkan Halaman 

Bimbingan

valid

tidak valid
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menampilkan notifikasi gagal dan jika valid maka sistem akan menyimpan data 

file skripsi ke dalam tabel skripsi pada database dan kemudian sistem akan 

menampilkan halaman bimbingan. 

 

 

Gambar 4.37 Activity Diagram Memulai Bimbingan Mahasiswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 act Perkuliahan Mahasiswa

SistemMahasiswa

Masuk Halaman 

Jadwal

Menampilkan List 

Jadwal

Memilih Jadwal
Menampilkan Halaman Upload 

Skripsi

Upload Skripsi

Cek File

Menampilkan Notifikasi 

Gagal

Menyimpan Dalam Tabel 

Skripsi

Menampilkan Halaman 

Bimbingan

valid

tidak valid
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4.1.7  Analisa Physical Database Model 

 

Gambar 4.38 Physical Database Model 

Pada bagian ini akan digambarkan data serta hubungan antara data-data 

pada tabel-tabel yang ada di database sistem ini, seperti yang telah digambarkan 

pada Gambar 4.38. 

Pada Gambar 4.38 digambarkan hubungan antara tabel-tabel yang ada di 

database sistem, yaitu tabel jadwal memiliki hubungan dengan tabel user dan 

tabel percakapan. Kemudian tabel user memiliki hubungan dengan tabel materi 

dan tabel skripsi. 

4.1.8 Skenario Pengujian Load Testing 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai skenario pada pengujian load 

testing yang akan dijelaskan pada Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Skenario Pengujian Load Testing 

No. Skenario Load Testing Jumlah User 

1. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

2 

2. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

2 
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3. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

2 

4. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

3 

5. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

3 

6. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

3 

7. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

4 

8. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

4 

9. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

4 

10. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

5 

11. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

5 

12. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

5 

13. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

6 

14. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

6 

15. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

6 

16. Dosen mengirimkan pesan 7 
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dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

17. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

7 

18. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

7 

19. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

8 

20. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

8 

21. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

8 

22. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

9 

23. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

9 

24. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

9 

25. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

10 

26. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

10 

27. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

10 

28. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

11 

29. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

11 
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sebanyak 200 

30. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

11 

31. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

12 

32. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

12 

33. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

12 

34. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

13 

35. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

13 

36. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

13 

37. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

14 

38. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

14 

39. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

14 

40. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

15 

41. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

15 

42. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

15 
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43. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

16 

44. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

16 

45. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

16 

46. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

17 

47. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

17 

48. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

17 

49. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

18 

50. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

18 

51. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

18 

52. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

19 

53. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

19 

54. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

19 

55. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

20 

56. Dosen mengirimkan pesan 20 
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dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

57. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

20 

58. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

21 

59. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

21 

60. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

21 

61. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

22 

62. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

22 

63. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

22 

64. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

23 

65. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

23 

66. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

23 

67. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

24 

68. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

24 

69. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

24 
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sebanyak 300 

70. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

25 

71. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

25 

72. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

25 

73. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

26 

74. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

26 

75. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

26 

76. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

27 

77. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

27 

78. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

27 

79. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

28 

80. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

28 

81. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

28 

82. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

29 
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83. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

29 

84. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

29 

85. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 100 

30 

86. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 200 

30 

87. Dosen mengirimkan pesan 

dengan jumlah karakter 

sebanyak 300 

30 

 

4.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak digunakan untuk menggambarkan 

perancangan-perancangan yang nantinya akan diterapkan pada saat membuat 

perangkat lunak. 

4.2.1 Perancangan Antarmuka 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang perancangan antarmuka sistem 

pembimbingan skripsi online dengan menggunakan teknologi push pada secara 

real-time menggunakan framework codeigniter. 

4.2.1.1 Perancangan Antarmuka Halaman Login 

 

Gambar 4.39 Perancangan Antarmuka Login 
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Pada Gambar 4.39 digambarkan perancangan halaman login bagi admin, 

mahasiswa dan dosen. Pada halaman ini terdapat form login yang berisi field 

username, password dan tombol login. Pada field username ini digunakan untuk 

mengisi username dari user yang akan login. Sedangkan pada field password 

digunakan untuk mengisi password dari user yang akan login. Dan pada tombol 

login ini digunakan user untuk melakukan proses login ketika sudah selesai 

mengisi semua field pada form login tersebut. 

4.2.1.2 Perancangan Antarmuka Halaman Tambah Jadwal 

 

Gambar 4.40 Perancangan Antarmuka Tambah Jadwal 

Pada Gambar 4.40 digambarkan perancangan halaman tambah jadwal 

untuk admin dan dosen. Pada halaman tersebut terdapat form tambah jadwal yang 

berisi field tanggal, jam dan mahasiswa. Pada field tanggal ini digunakan untuk 

mengisikan tanggal bimbingan dimulai. Sedangkan pada field jam digunakan 

untuk mengisikan jam bimbingan dimulai. Dan pada field mahasiswa digunakan 

untuk mengisikan nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti bimbingan skripsi 

pada jadwal tersebut. 

4.2.1.3 Perancangan Antarmuka Halaman Tambah Materi 

Pada Gambar 4.41 digambarkan perancangan halaman untuk tambah 

materi bagi dosen. Pada halaman ini terdapat form tambah materi yang berisi field 

upload dan tombol upload. Pada field upload ini digunakan untuk memilih file 

yang akan diunggah dari perangkat yang digunakan user. Dan pada tombol upload 
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ini digunakan user untuk melakukan proses upload file setelah selesai memilih 

file yang akan diunggah. 

 

Gambar 4.41 Perancangan Antarmuka Tambah Materi 

4.2.1.4 Perancangan Antarmuka Halaman Lihat Jadwal 

 

Gambar 4.42 Perancangan Antarmuka Lihat Jadwal 

Pada Gambar 4.42 digambarkan perancangan halaman lihat jadwal bagi 

mahasiswa dan dosen. Pada halaman tersebut terdapat semua list jadwal 

bimbingan yang tersedia. Pada setiap list jadwal akan ditampilkan informasi-

informasi terkait jadwal tersebut, diantaranya tanggal bimbingan, jam bimbingan, 

peserta bimbingan dan juga terdapat tombol masuk yang pada nantinya jika user 

menekan tombol tersebut maka akan masuk ke halaman bimbingan. 
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Pada list jadwal tersebut tombol masuk akan tersedia jika tanggal 

bimbingan sesuai dengan tanggal saat user membuka halaman tersebut. Jika tidak 

sesuai maka tombol masuk tidak akan ditampilkan. 

4.2.1.5 Perancangan Antarmuka Halaman Bimbingan 

Pada Gambar 4.43 digambarkan perancangan halaman perkuliahan / 

pembimbingan skripsi bagi mahasiswa dan dosen. 

 

Gambar 4.43 Perancangan Antarmuka Bimbingan 

 

Pada halaman bimbingan tersebut akan ditampilkan box user online status 

yang akan memberikan informasi user yang sedang online maupun offline. Selain 

itu juga ditampilkan chat box yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan 

seluruh percakapan yang telah dilakukan dan juga ada box presentasi yang akan 

menampilkan materi presentasi bimbingan serta tombol download untuk 

mengunduh file materi presentasi. 
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4.2.1.6 Perancangan Antarmuka Halaman Masuk Bimbingan Mahasiswa 

 

Gambar 4.44 Perancangan Antarmuka Masuk Bimbingan Skripsi 

Pada Gambar 4.44 digambarkan perancangan halaman masuk bimbingan 

skripsi bagi mahasiswa. Pada halaman tersebut ditampilkan form upload skripsi 

yang berisi field upload file, field pilih file yang berisi list file skripsi yang pernah 

diunggah dan checkbox lewati upload skripsi yang jika dicentang maka akan 

masuk ke halaman bimbingan tanpa mengunggah file skripsi serta tombol masuk 

yang digunakan untuk masuk ke halaman bimbingan skripsi mahasiswa. 

4.2.1.7 Perancangan Antarmuka Halaman Tambah User 

 

Gambar 4.45 Perancangan Antarmuka Tambah User 

Pada Gambar 4.45 digambarkan perancangan halaman tambah user yang 

berisi field nama, password dan kategori. Pada field nama ini digunakan untuk 

mengisikan username dari user yang akan ditambahkan. Sedangkan pada field 
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password digunakan untuk mengisikan password user baru tersebut dan juga field 

kategori yang digunakan untuk memilih jenis dari user baru tersebut. 

 

4.3 Perancangan Arsitektur Teknologi Push 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Desain arsitektur teknologi push  

Pada gambar 4.46 digambarkan bahwa arsitektur ini memiliki beberapa 

tahapan yang dilakukan dalam mengambil data percakapan menggunakan 

teknologi push, diantaranya sebagai berikut : 

1. Server meminta data percakapan ke database setiap satu detik.  

2. Server mengambil data percakapan dari database. 

3. Server mengirimkan dan menampilkan data tersebut ke user. 

Untuk teknologi push ini sendiri server akan mengambil data dari database 

secara periodik setiap satu detik dan selama user sedang berada pada halaman 

bimbingan. 

User 

Database 

Server 

1 

2 

3 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

 

Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi sistem pembimbingan 

skripsi online dengan menggunakan menggunakan teknologi push pada chatting 

secara real-time menggunakan framework codeigniter berdasarkan hasil yang 

telah didapatkan dari analisis kebutuhan dan proses perancangan perangkat lunak. 

Pembahasan terdiri atas penjelasan tentang spesifikasi sistem, batasan dalam 

implementasi, implementasi basis data dan implementasi antarmuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Diagram Blok Implementasi 

 

5.1  Spsesifikasi Sistem 

Sistem pembimbingan skripsi online dengan menggunakan menggunakan 

teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan framework 

codeigniter ini dikembangkan dalam lingkungan implementasi yang terdiri dari 

perangkat keras dan perangkat lunak. 

5. Implementasi 

5.4 Implementasi 

Antarmuka 

5.3 Implementasi 

Basis Data 

5.2 Batasan 

Implementasi 

5.1 Spesifikasi 

Sistem 

5.4.3 Halaman 

Mahasiswa 

5.4.2 Halaman 

Dosen 

5.4.1 Halaman 

Admin 

5.1.2 Spesifikasi 

Perangkat Lunak 

5.1.1 Spesifikasi 

Perangkat Keras 
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5.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat keras dengan 

spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi 

Tipe Asus A43S 

Prosessor 2.20 GHz 

Memori 4 GB 

 

5.1.2  Spesifikasi Perangkat Lunak 

Sistem ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak dengan 

spesifikasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat Lunak Jenis 

OS Windows 8.1 Pro 64 bit 

Aplikasi XAMPP, PhpMyAdmin, Notepad++ 

 

5.2 Batasan Implementasi 

Beberapa batasan dalam mengimplementasikan sistem pembimbingan 

skripsi online dengan menggunakan menggunakan teknologi push pada chatting 

secara real-time menggunakan framework codeigniter adalah sebagai berikut : 

1. Database Management System yang digunakan dalam sistem ini 

adalah MySQL PhpMyAdmin. 

2. Sistem menggunakan satu basis data yang digunakan dalam mengelola 

data bagi admin, mahasiswa dan dosen. 

5.3 Implementasi Basis Data 

Implementasi basis data dilakukan dengan database manajemen sistem 

MySQL PhpMyAdmin. Hasil implementasi penyimpanan data ini berupa script-

script SQL. Hasil implementasi SQL pada database ini digambarkan pada Gambar 

5.2. 
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Gambar 5.2 Implementasi Basis Data 

 Pada Gambar 5.2 digambarkan hasil implementasi basis data yang sudah 

dirancang pada bab perancangan sebelumnya. Pada hasil implementasi ini tabel 

user memiliki relasi dengan tabel materi dan tabel skripsi. Sedangkan tabel jadwal 

memiliki relasi dengan tabel user dan tabel percakapan. Dan juga tabel 

percakapan memiliki relasi dengan tabel user. 

5.3.1  Atribut Pada Tabel Jadwal 

 

Gambar 5.3 Atribut Pada Tabel Jadwal 

 Pada gambar 5.3 dijelaskan bahwa tabel jadwal ini akan digunakan untuk 

menyimpan data jadwal bimbingan bagi mahasiswa dan dosen. Pada tabel ini 

memiliki banyak atribut, diantaranya id_jadwal sebagai primary key, tanggal 

untuk menyimpan tanggal jadwal bimbingan, jam_mulai untuk menyimpan jam 

mulai bimbingan, jam selesai untuk menyimpan jam bimbingan berakhir, dosen 
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untuk menyimpan nama dosen yang membimbing, mahasiswa untuk menyimpan 

nama mahasiswa yang bimbingan, materi untuk menyimpan nama file materi 

presentasi, tab untuk menyimpan data skripsi mahasiswa, status_ketik untuk 

menyimpan user siapa saja yang sedang mengetik di kotak diskusi saat bimbingan 

berlangsung. 

5.3.2  Atribut Pada Tabel User 

 
Gambar 5.4 Atribut Pada Tabel User 

Pada gambar 5.4 dijelaskan bahwa tabel user ini akan digunakan untuk 

menyimpan data user baik itu admin, mahasiswa ataupun dosen. Pada tabel ini 

terdapat banyak atribut, diantaranya id_user sebagai primary key, username untuk 

menyimpan nama user, password untuk menyimpan password user, kategori 

untuk menyimpan jenis user, status untuk menyimpan status online dari user, 

waktu untuk menyimpan waktu kapan user online, id_jadwal untuk menyimpan 

data user terdapat pada id_jadwal yang mana, file_skripsi untuk menyimpan nama 

file skripsi mahasiswa. 

5.3.3 Atribut Pada Tabel Percakapan 

Pada gambar 5.5 dijelaskan bahwa tabel percakapan ini akan digunakan 

untuk menyimpan data percakapan mahasiswa dan dosen pada saat bimbingan. 

 
Gambar 5.5 Atribut Pada Tabel Percakapan 
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 Pada tabel ini memiliki beberapa atribut, diantaranya id sebagai primary 

key, isi untuk menyimpan isi percakapan, user untuk menyimpan nama user, 

waktu untuk menyimpan waktu percakapan dan id_jadwal untuk menyimpan data 

percakapan ada pada id_jadwal yang mana. 

5.3.4 Atribut Pada Tabel Materi 

 
Gambar 5.6 Atribut Pada Tabel Materi 

Pada gambar 5.6 dijelaskan bahwa tabel materi ini akan digunakan untuk 

menyimpan data file materi oleh dosen. Pada tabel ini terdapat tiga atribut 

penting, diantaranya idMateri sebagai primary key, fileMateri untuk menyimpan 

nama file materi dan username untuk menyimpan nama user yang mengunggah 

file tersebut. 

5.3.5 Atribut Pada Tabel Skripsi 

 
Gambar 5.7 Atribut Pada Tabel Skripsi 

Pada gambar 5.7 dijelaskan bahwa tabel skripsi ini akan digunakan untuk 

menyimpan data file skripsi mahasiswa. Pada tabel ini terdapat tiga atribut 

penting, diantaranya idSkripsi sebagai primary key, fileSkripsi untuk menyimpan 

nama file skripsi dan username untuk menyimpan nama user yang mengunggah 

file tersebut. 

5.4 Implementasi Antarmuka 

Antarmuka sistem pembimbingan skripsi online dengan menggunakan 

teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan framework 

codeigniter ini digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem ini. 

Antarmuka perangkat lunak ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu antarmuka 

admin, dosen dan mahasiswa. 
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5.4.1 Implementasi Antarmuka Login 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

login untuk setiap pengguna. 

 
Gambar 5.8 Tampilan Antarmuka Login 

Pada Gambar 5.8 digambarkan bahwa pada tampilan login tersedia form 

login yang berisi field username untuk mengisikan username dari user yang akan 

login, password untuk mengisikan password user yang akan login dan tombol 

login untuk memproses login. 

5.4.2 Implementasi Antarmuka Lihat User bagi Admin 

Hasil implementasi untuk halaman lihat user oleh admin. 
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Gambar 5.9 Tampilan Antarmuka Lihat User 

Pada Gambar 5.9 digambarkan bahwa tampilan lihat user terdapat 

tampilan semua list user dan terdapat opsi pencarian yang berdasarkan kategori. 

Pencarian didasarkan pada kategori, yaitu berdasarkan admin, dosen atau 

mahasiswa. Pada halaman lihat user ditampilkan User ID untuk menampilkan id 

user, username untuk menampilkan nama user, password untuk menampilkan 

password user dan kategori untuk menampilkan kategori user. 

5.4.3 Implementasi Antarmuka Tambah User bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

tambah user oleh admin. Pada Gambar 5.10 digambarkan bahwa tampilan tambah 

user terdapat form untuk menambahkan user diantaranya username, password dan 

kategori. 

Pada field username digunakan untuk mengisikan nama user baru yang 

akan ditambahkan pada sistem ini. Pada field password digunakan untuk 

mengisikan password dari user yang akan ditambahkan tersebut dan juga ada field 

kategori yang digunakan untuk memilih jenis user apakah user baru tersebut 

merupakan admin, dosen atau mahasiswa. Selain itu juga terdapat tombol tambah 

yang pada intinya tombol ini digunakan untuk memproses data-data user baru 

tersebut yang telah diisikan pada semua field yang ada pada form tambah user 

tersebut. 
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Gambar 5.10 Tampilan Antarmuka Tambah User 

 

5.4.4 Implementasi Antarmuka Hapus User bagi Admin 

Hasil implementasi dari bab perancangan untuk halaman hapus user oleh 

admin. Pada Gambar 5.11 digambarkan bahwa pada tampilan hapus user 

ditampilkan semua list user dan tombol hapus di setiap list user tersebut. 

 
Gambar 5.11 Tampilan Antarmuka Hapus User 
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 Pada halaman hapus user tersebut ditampilkan User ID untuk 

menampilkan id user, username untuk menampilkan nama user, password untuk 

menampilkan password user dan kategori untuk menampilkan kategori user serta 

dilengkapi dengan tombol hapus disampingnya untuk menghapus user yang 

dipilih. 

5.4.5 Implementasi Antarmuka Ubah User bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

ubah user oleh admin. 

 
Gambar 5.12 Tampilan Antarmuka Ubah User 

Pada Gambar 5.12 digambarkan bahwa tampilan ubah user ditampilkan 

semua list user dan tombol ubah di setiap list user tersebut. Pada halaman ubah 

user tersebut ditampilkan User ID untuk menampilkan id user, username untuk 

menampilkan nama user, password untuk menampilkan password user dan 

kategori untuk menampilkan kategori user serta tombol ubah untuk mengubah 

data user yang dipilih. 

5.4.6 Implementasi Antarmuka Lihat Jadwal bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

lihat jadwal oleh admin. 
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Gambar 5.13 Tampilan Antarmuka Lihat Jadwal 

Pada Gambar 5.13 digambarkan bahwa tampilan lihat jadwal ditampilkan 

semua jadwal yang tersedia dan juga digambarkan terdapat opsi untuk pencarian 

jadwal. Pada halaman lihat jadwal tersebut ditampilkan tanggal dari bimbingan 

dimulai, jam mulai dari bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang 

memberikan bimbingan dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan 

tersebut. 

5.4.7 Implementasi Antarmuka Tambah Jadwal bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

tambah jadwal oleh admin. Pada Gambar 5.14 digambarkan bahwa tampilan 

tambah jadwal ditampilkan form untuk tambah jadwal, diantaranya adalah 

tanggal, jam mulai, jam selesai, dosen dan mahasiswa. 

Pada field tanggal, digunakan untuk mengisikan tanggal dari bimbingan 

untuk dimulai. Kemudian field jam mulai yang digunakan untuk mengisikan jam 

mulai dari bimbingan tersebut. Lalu ada field jam selesai yang digunakan untuk 

mengisikan jam selesai dari bimbingan tersebut. Lalu ada field dosen yang 

digunakan untuk mengisikan nama dosen yang memberikan materi. Kemudian 

ada field mahasiswa yang digunakan untuk mengisikan nama-nama mahasiswa 

yang mengikuti bimbingan. Pada field mahasiswa ini bisa memilih satu atau lebih 

nama mahasiswa. 
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Gambar 5.14 Tampilan Antarmuka Tambah Jadwal 

 

5.4.8 Implementasi Antarmuka Hapus Jadwal bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

hapus jadwal oleh admin. Pada Gambar 5.15 digambarkan bahwa tampilan hapus 

jadwal ditampilkan semua list jadwal dan tombol hapus di setiap list jadwal. 

 

 
Gambar 5.15 Tampilan Antarmuka Hapus Jadwal 

Pada halaman hapus jadwal ini ditampilkan tanggal dari bimbingan 

dimulai, jam mulai dari bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang 
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memberikan bimbingan dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan 

tersebut serta tombol hapus disampingnya untuk menghapus jadwal yang dipilih. 

5.4.9 Implementasi Antarmuka Ubah Jadwal bagi Admin 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

ubah jadwal oleh admin. 

 
Gambar 5.16 Tampilan Antarmuka Ubah Jadwal 

Pada Gambar 5.16 digambarkan bahwa tampilan ubah jadwal ditampilkan 

semua list jadwal dan tombol ubah di setiap list jadwal. Pada halaman ubah 

jadwal tersebut ditampilkan tanggal dari bimbingan dimulai, jam mulai dari 

bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang memberikan bimbingan 

dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan tersebut serta tombol ubah 

yang digunakan untuk mengubah data jadwal yang dipilih. 

5.4.10 Implementasi Antarmuka Lihat Jadwal bagi Dosen 

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

lihat jadwal oleh dosen. Pada Gambar 5.17 digambarkan bahwa tampilan lihat 

jadwal ditampilkan semua list jadwal yang tersedia dan menu untuk masuk ke 

halaman bimbingan di setiap list jadwal tersebut. 
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Gambar 5.17 Tampilan Antarmuka Lihat Jadwal 

Pada halaman lihat jadwal tersebut ditampilkan tanggal dari bimbingan 

dimulai, jam mulai dari bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang 

memberikan bimbingan dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan 

tersebut serta tombol masuk untuk masuk ke bimbingan. Jika tombol masuk 

berwarna biru berarti bimbingan sudah dapat dimulai dan jika berwarna merah 

maka bimbingan belum dapat dimulai. 

5.4.11  Implementasi Antarmuka Tambah Jadwal bagi Dosen  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

tambah jadwal oleh dosen. Pada halaman tambah jadwal seperti yang telah 

ditunjukkan pada Gambar 5.18, digambarkan bahwa terdapat form untuk 

melakukan tambah jadwal baru yang berisi beberapa field yang nantinya akan 

digunakan untuk mengisikan data-data jadwal tersebut. 

Field yang digunakan untuk mengisikan data-data jadwal baru tersebut, 

diantaranya tanggal yang digunakan untuk mengisikan tanggal dari bimbingan 

untuk dimulai, kemudian field jam mulai yang digunakan untuk mengisikan jam 

mulai dari bimbingan, lalu field jam selesai yang digunakan untuk mengisikan jam 

selesai dari bimbingan dan field mahasiswa yang digunakan untuk memilih nama-

nama mahasiswa yang akan mengikuti bimbingan. 
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Pada field mahasiswa ini, user bisa memilih satu atau lebih nama 

mahasiswa yang akan mengikuti bimbingan. 

 
Gambar 5.18 Tampilan Antarmuka Tambah Jadwal 

Pada Gambar 5.18 digambarkan bahwa tampilan tambah jadwal 

ditampilkan form tambah jadwal, diantaranya adalah tanggal, jam mulai, jam 

selesai dan mahasiswa. 

5.4.12 Implementasi Antarmuka Hapus Jadwal bagi Dosen  

 

Gambar 5.19 Tampilan Antarmuka Hapus Jadwal 
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Pada Gambar 5.19 digambarkan bahwa tampilan hapus jadwal ditampilkan 

semua list jadwal dan tombol hapus di setiap list jadwal tersebut. Pada halaman 

hapus jadwal tersebut ditampilkan tanggal dari bimbingan dimulai, jam mulai dari 

bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang memberikan bimbingan 

dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan tersebut serta tombol 

hapus untuk menghapus jadwal yang dipilih. 

5.4.13 Implementasi Antarmuka Ubah Jadwal bagi Dosen  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

ubah jadwal oleh dosen. 

 
Gambar 5.20 Tampilan Antarmuka Ubah Jadwal 

Pada Gambar 5.20 digambarkan bahwa tampilan ubah jadwal ditampilkan 

semua list jadwal dan tombol ubah di setiap list jadwal tersebut. Pada halaman 

ubah jadwal tersebut ditampilkan tanggal dari bimbingan dimulai, jam mulai dari 

bimbingan, jam selesai dari bimbingan, nama dosen yang memberikan bimbingan 

dan nama-nama mahasiswa yang mengikuti bimbingan tersebut serta tombol ubah 

yang digunakan untuk mengubah data jadwal yang dipilih. 

5.4.14 Implementasi Antarmuka Tambah Materi bagi Dosen  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

tambah materi oleh dosen. 
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Gambar 5.21 Tampilan Antarmuka Hapus Tambah Materi 

Pada Gambar 5.21 digambarkan bahwa tampilan tambah materi 

ditampilkan form untuk upload materi dan tombol upload. Pada halaman tambah 

materi tersebut field upload materi digunakan untuk mengisikan file yang akan 

diupload serta tombol upload yang digunakan untuk memproses uploading file 

materi. 

 

5.4.15 Implementasi Antarmuka Pembimbingan bagi Dosen  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

pembimbingan oleh dosen. 

 
Gambar 5.22 Tampilan Antarmuka Pembimbingan  
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Pada Gambar 5.22 digambarkan bahwa tampilan halaman bimbingan 

ditampilkan box online user untuk menampilkan status offline dan online dari 

user. Kemudian ditampilkan box diskusi untuk melakukan chatting. Dan 

ditampilkan box presentasi untuk menampilkan materi dan skripsi. 

5.4.16 Implementasi Antarmuka Lihat Jadwal bagi Mahasiswa  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

lihat jadwal oleh mahasiswa. 

 
Gambar 5.23 Tampilan Antarmuka Lihat Jadwal 

Pada Gambar 5.23 digambarkan bahwa tampilan lihat jadwal ditampilkan 

semua list jadwal dan tombol masuk untuk masuk ke halaman bimbingan. Warna 

biru berarti bimbingan sudah dapat dimulai dan warna merah berarti bimbingan 

belum dapat dimulai. 

 

5.4.17 Implementasi Antarmuka Tambah Skripsi bagi Mahasiswa  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

tambah skripsi oleh mahasiswa. Pada Gambar 5.24 digambarkan bahwa tampilan 

tambah skripsi ditampilkan form upload skripsi dan tombol upload. 

Pada field upload digunakan untuk mengisikan file skripsi yang akan 

diupload dan tombol upload yang digunakan untuk melakukan proses upload. 
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Gambar 5.24 Tampilan Antarmuka Tambah Skripsi 

 

5.4.18 Implementasi Antarmuka Pembimbingan bagi Mahasiswa  

Hasil implementasi dari perancangan dari bab sebelumnya untuk halaman 

pembimbingan oleh mahasiswa. 

 
Gambar 5.25 Tampilan Antarmuka Pembimbingan 
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Pada Gambar 5.25 digambarkan bahwa tampilan halaman bimbingan 

ditampilkan box online user untuk mengetahui user siapa saja yang offline dan 

online. Juga box diskusi untuk melakukan chatting dan box presentasi untuk 

menampilkan materi dari dosen. 
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BAB VI 

PENGUJIAN 

 

Pengujian perangkat lunak merupakan salah satu tahapan yang digunakan 

dalam pengembangan perangkat lunak. Tujuan tahapan ini adalah untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan yang bisa saja terjadi dalam sistem. Selain itu 

tahapan ini juga digunakan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun telah 

sesuai dengan apa yang direncakanan. 

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini white box testing, 

black box testing dan load testing. Pengujian white box testing dilakukan dengan 

melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program dan menganalisis ada 

kesalahan atau tidak. black box testing dilakukan dengan melakukan test 

menggunakan fungsional sebagai parameter. Dan load testing dilakukan dengan 

mengukur seberapa lamakah waktu respon antar client-server dalam sistem yang 

dibangun. 

6.1 Pengujian White Box 

Pengujian white box dilakukan dengan membuat flowgraph dilanjutkan 

dengan menghitung cyclomatic complexity dan menentukan path. Pengujian white 

box ini dilakukan pada tiga fitur saja, yaitu fitur push chatting, tambah jadwal dan 

memulai bimbingan bagi dosen. 

6.1.1 Kasus Uji Push Chatting 

Berikut adalah pseudo code pada kasus uji push chatting ini yang nantinya 

digunakan untuk mencari flowgraph dan melanjutkan pada tahap berikutnya. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

READ status 

DO WHILE status = online 

IF timeout = true 

  THEN  

   IF percakapan = NOT NULL 

PRINT isi, user, waktu 

    ELSE skip 

                 END IF 

  ELSE SKIP 

       END IF 

  READ status 

END DO 

.Pseudocode 6.1 Kasus Uji Push Chatting 
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Flowgraph dari pseudo code kasus uji push chatting akan ditunjukkan 

pada Gambar 6.1. 

 

Gambar 6.1 Flowgraph Push Chatting 

Pada Gambar 6.1 digambarkan flowgraph dari push chatting yang 

didapatkan dari pseudo code yang telah dijabarkan. Berikut adalah penjelasan dari 

setiap node pada flowgraph tersebut : 

1. Node 1 adalah node membaca status user. 

2. Node 2 adalah  node pengulangan “WHILE” jika status = “online” ke 

node 3, jika status = “offline” ke node 8. 

3. Node 3 adalah node kondisi “IF” jika timeout = “true” ke node 4, jika 

timeout = “false” ke node 7. 

4. Node 4 adalah node kondisi “IF” jika percakapan = “NOT NULL” ke 

node 5, jika percakapan = “NULL” ke node 6. 

5. Node 5 adalah node untuk menampilkan isi, user dan waktu dari 

percakapan. 

6. Node 6 adalah node untuk kondisi “ELSE” dari node 4. 

7. Node 7 adalah node untuk menutup kondisi “END IF” dari node 3 dan 

untuk membaca status user. 
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8. Node 8 adalah node untuk menutup pengulangan “END DO” dari node 

2. 

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.1 didapatkan 

independent path sebanyak empat path, diantaranya : 

1. Path 1 : 1 – 2 – 8 

2. Path 2 : 1 – 2 – 3 – 7 – 2 – 8  

3. Path 3 : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 2 – 8  

4. Path 4 : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 7 – 2 – 8  

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.1 juga dapat 

dihitung nilai cyclomatic clompexity sebagai berikut : 

V(G) = 4 regions 

V(G) = E – N + 2 

 = 10 – 8 + 2 

 = 4 

V(G) =  P + 1 

 = 3 + 1 

 = 4 

 

6.1.2 Kasus Uji Tambah Jadwal 

Berikut adalah pseudo code pada kasus uji tambah jadwal yang nantinya 

digunakan untuk mencari flowgraph dan melanjutkan ke tahap berikutnya. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

READ tanggal, jam_mulai, jam_selesai, dosen, mahasiswa 

IF tanggal = NULL OR jam_mulai = NULL OR jam_selesai = NULL  

OR dosen = NULL OR mahasiswa = NULL 

THEN PRINT “Data yang Anda masukkan tidak valid” 

ELSE 

IF tanggal = true AND jam_mulai = true AND dosen  

= true 

THEN PRINT “Data yang Anda masukkan telah  

berhasil” 

ELSE  

PRINT “Data yang Anda masukkan  

bentrok dengan jadwal yang lain” 

  END IF 

END IF 

.Pseudocode 6.2 Kasus Uji Tambah Jadwal 
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Flowgraph dari pseudo code kasus uji tambah jadwal akan ditunjukkan 

pada Gambar 6.2. 

 

Gambar 6.2 Flowgraph Tambah Jadwal 

 

Pada Gambar 6.2 digambarkan flowgraph dari tambah jadwal yang 

didapatkan dari pseudo code yang telah dijabarkan. Berikut adalah penjelasan dari 

setiap node pada flowgraph tersebut : 

1. Node 1 adalah node membaca inputan user. 

2. Node 2 adalah  node kondisi “IF” jika tanggal = NULL “OR” 

jam_mulai = NULL “OR” jam_selesai = NULL “OR” dosen = NULL 

“OR” mahasiswa = NULL maka ke node 3. 

3. Node 3 adalah node untuk menampilkan pemberitahuan gagal jika 

kondisi “IF” pada node 2 bernilai benar. 

4. Node 4 adalah kondisi “IF” jika tanggal = TRUE. 

5. Node 5 adalah kondisi “IF” dari kelanjutan node 4 dan jika jam_mulai 

= TRUE. 

6. Node 6 adalah kondisi “IF” dari kelanjutan node 4 dan 5 dan jika 

dosen = TRUE maka ke node 7. 

7. Node 7 adalah statement dari kondisi “IF” pada node 4, 5 dan 6 

bernilai benar. 
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8. Node 8 adalah statement dari kondisi “IF” pada node 4, 5 dan 6 

bernilai salah. 

9. Node 9 adalah penutupan kondisi “END IF” dari node 4. 

10. Node 10 adalah penutupan kondisi “END IF” dari node 2. 

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.2 didapatkan 

independent path sebanyak lima path, diantaranya : 

1. Path 1 : 1 – 2 – 3 – 10  

2. Path 2 : 1 – 4 – 8 – 9 – 10  

3. Path 3 : 1 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 

4. Path 4 : 1 – 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10  

5. Path 5 : 1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10   

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.2 juga dapat 

dihitung nilai cyclomatic clompexity sebagai berikut : 

V(G) = 5 regions 

V(G) = E – N + 2 

 = 13 – 10 + 2 

 = 5 

V(G) =  P + 1 

 = 4 + 1 

 = 5 

 

6.1.3  Kasus Uji Memulai Bimbingan Bagi Dosen  

Berikut adalah pseudo code pada kasus uji memulai bimbingan bagi dosen 

yang nantinya digunakan untuk mencari flowgraph dan melanjutkan ke tahap 

berikutnya. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

date = date("Y-m-d");  

READ tanggal, jam_mulai, jam_selesai, dosen, mahasiswa 

IF date = tanggal 

 THEN  

  DISPLAY masuk_materi.php 

  IF userfile = NOT NULL OR file = NOT NULL 

   THEN 

    DISPLAY skripsi2.php 

   ELSE SKIP 

  END IF 

 ELSE skip 

END IF 

Pseudocode 6.3 Kasus Uji Memulai Bimbingan Bagi Dosen 

Flowgraph dari pseudo code kasus uji memulai bimbingan bagi dosen 

akan ditunjukkan pada Gambar 6.3. 

 

Gambar 6.3 Flowgraph Memulai Bimbingan Dosen 

 

Pada Gambar 6.3 digambarkan flowgraph dari memulai bimbingan dosen 

yang didapatkan dari pseudo code yang telah dijabarkan. Berikut adalah 

penjelasan dari setiap node pada flowgraph tersebut : 

1. Node 1 adalah node untuk mendeklarasikan variabel date dan 

membaca list jadwal dari database. 

2. Node 2 adalah node untuk kondisi “IF” jika date = tanggal maka ke 

node 3. 
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3. Node 3 adalah node untuk menampilkan halaman upload yaitu 

masuk_materi.php. 

4. Node 4 adalah node untuk kondisi “IF” jika userfile = NOT NULL 

“OR” file = NOT NULL maka ke node 5. 

5. Node 5 adalah node untuk menampilkan halaman bimbingan yaitu 

skripsi2.php. 

6. Node 6 adalalah node untuk menutup kondisi “END IF” dari node 4. 

7. Node 7 adalah node untuk kondisi “ELSE” dari node 2. 

8. Node 8 adalah untuk menutup kondisi “END IF” dari node 2. 

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.3 didapatkan 

independent path sebanyak tiga path, diantaranya : 

1. Path 1 : 1 – 7 – 8   

2. Path 2 : 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8   

3. Path 3 : 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 8  

Dari flowgraph yang sudah dijelaskan pada Gambar 6.3 juga dapat 

dihitung nilai cyclomatic clompexity sebagai berikut : 

V(G) = 3 regions 

V(G) = E – N + 2 

 = 9 – 8 + 2 

 = 3 

V(G) =  P + 1 

 = 2 + 1 

 = 3 

 Selanjutnya akan dibahas untuk metode pengujian selanjutnya yaitu 

metode pengujian menggunakan Black Box. 

Tabel 6.1 Rencana Pengujian Black Box 

Kasus Uji Jenis Pengujian 

Login Black Box 

Logout Black Box 

Menambah data user Black Box 
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Merubah data user Black Box 

Menghapus data user Black Box 

Menambah jadwal bimbingan Black Box 

Merubah jadwal bimbingan Black Box 

Menghapus jadwal bimbingan Black Box 

Melihat informasi jadwal bimbingan Black Box 

Mengirim percakapan baru Black Box 

Menerima percakapan baru Black Box 

Upload Materi Black Box 

Download Materi Black Box 

Upload Dokumentasi Skripsi Black Box 

Download Dokumentasi Skripsi Black Box 

  

6.2 Pengujian Validasi 

Pengujian validasi dilakukan untuk menguji seluruh skenario use case 

yang telah dibuat pada bab dari perancangan sebelumnya. Pada pengujian validasi 

ini akan dibahas seluruh kasus uji pengujian validasi dan hasil uji pengujian 

validasi dari setiap kasus uji yang dibahas. 

6.2.1 Kasus Uji Pengujian Validasi 

Pada pengujian ini akan diambil contoh kasus dari setiap tahap pengujian 

program terhadap kesesuaian dengan kebutuhan sistem. Berikut ini merupakan 

kasus uji untuk melakukan pengujian validasi pada sistem pembimbingan skripsi 

online dengan teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter. 

6.2.1.1 Kasus Uji Login 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses login. Kasus uji 

login ini akan dijelaskan pada Tabel 6.2, Tabel 6.3 yang membahas kasus uji login 

alternatif 1 dan Tabel 6.4 yang membahas kasus uji login alternatif 2. 
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Tabel 6.2 Kasus Uji Login 

Nama Kasus Uji Kasus uji login 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_01) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa user dapat 

melakukan login ke sistem 

Data Masukan Username, Password 

Prosedur Uji 1. Membuka sistem 

2. Masuk ke halaman login 

3. Memasukkan username dan password 

4. Menekan tombol login 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat mengecek kebenaran input data user di 

database user sehingga user dapat masuk ke dalam sistem 

 

Tabel 6.3 Kasus Uji Login alur alternatif 1 

( salah satu atau kedua field tidak terisi ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji login 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_01) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat menampilkan pesan gagal ketika salah satu atau kedua 

field tidak terisi 

Data Masukan Username, Password 

Prosedur Uji 1. Membuka sistem 

2. Masuk ke halaman login 

3. Memasukkan username saja atau password saja 

4. Menekan tombol login 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal login 

 

Tabel 6.4 Kasus Uji Login alur alternatif 2 

( username atau password salah ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji login 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_01) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat mengecek kebenaran data input user 

Data Masukan Username, Password 
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Prosedur Uji 1. Membuka sistem 

2. Masuk ke halaman login 

3. Memasukkan username yang salah atau password 

yang salah 

4. Menekan tombol login 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal login 

 

6.2.1.2 Kasus Uji Logout 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses login yang akan 

dijelaskan pada Tabel 6.5. 

Tabel 6.5 Kasus Uji Logout 

Nama Kasus Uji Kasus uji logout 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_02) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa user dapat 

melakukan logout dari sistem 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Menekan tombol logout 

Hasil yang 

Diharapkan 

User dapat keluar atau logout dari sistem 

 

6.2.1.3 Kasus Uji Menambah Data User 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menambah data 

user yang akan dijelaskan pada Tabel 6.6 yang membahas tentang kasus uji 

menambah data user dan Tabel 6.7 yang membahas tentang kasus uji menambah 

data user alternatif 1. 

 

Tabel 6.6 Kasus Uji Menambah Data User 

Nama Kasus Uji Kasus uji menambah data user 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_03) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa admin 

dapat menambah data user 
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Data Masukan Username, Password dan Kategori 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah user 

3. Memasukkan username, password dan kategori 

4. Menekan tombol tambah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menambah data user ke dalam database user 

 

Tabel 6.7 Kasus Uji Menambah Data User alur Alternatif 1 

( salah satu atau beberapa field tidak diisi ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji menambah data user 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_03) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat 

mengecek input data oleh admin 

Data Masukan Username, Password dan Kategori 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah user 

3. Memasukkan username saja atau password saja atau 

kategori saja 

4. Menekan tombol tambah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal tambah data user 

 

6.2.1.4 Kasus Uji Merubah Data User 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menambah data 

user yang akan dijelaskan pada Tabel 6.8 dan Tabel 6.9 yang membahas kasus uji 

merubah data user alternatif 1. 

Tabel 6.8 Kasus Uji Merubah Data User 

Nama Kasus Uji Kasus uji merubah data user 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_04) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa admin 

dapat merubah data user 

Data Masukan Username, Password dan Kategori 
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Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu ubah user 

3. Merubah data user 

4. Menekan tombol ubah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat merubah data user dan menyimpan data baru 

tersebut ke dalam database user 

 

Tabel 6.9 Kasus Uji Merubah Data User alur Alternatif 1 

( mengosongkan salah satu atau beberapa field ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji merubah data user 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_04) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat mengecek input data oleh admin 

Data Masukan Username, Password dan Kategori 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu ubah user 

3. Mengosongkan salah satu atau beberapa field 

4. Menekan tombol ubah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat merubah data user dan menyimpan data baru 

tersebut ke dalam database user 

 

6.2.1.5 Kasus Uji Menghapus Data User 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menambah data 

user yang akan dijelaskan pada Tabel 6.10. 

 

Tabel 6.10 Kasus Uji Menghapus Data User 

Nama Kasus Uji Kasus uji menghapus data user 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_05) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa admin 

dapat menghapus data user 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu hapus user 

3. Menekan tombol hapus disalah satu user 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menghapus data user dari database user 
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6.2.1.6 Kasus Uji Menambah Jadwal Bimbingan 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menambah 

jadwal bimbingan yang akan dijelaskan pada Tabel 6.11, Tabel 6.12 yang 

membahas kasus uji ini pada alternatif 1 dan Tabel 6.13 pada alternatif 2. 

Tabel 6.11 Kasus Uji Menambah Jadwal Bimbingan 

Nama Kasus Uji Kasus uji menambah jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_06) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat menambah jadwal bimbingan 

Data Masukan Tanggal, Jam Mulai, Jam Selesai, Dosen dan Mahasiswa 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah jadwal 

3. Mengisi semua field inputan 

4. Menekan tombol tambah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menambah data jadwal bimbingan ke dalam 

database jadwal 

 

Tabel 6.12 Kasus Uji Menambah Jadwal Bimbingan alur Alternatif 1 

( salah satu atau beberapa field tidak diisi ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji menambah jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_06) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat mengecek input data yang dimasukkan 

Data Masukan Tanggal, Jam Mulai, Jam Selesai, Dosen dan Mahasiswa 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah jadwal 

3. Mengosongkan salah satu atau beberapa field 

4. Menekan tombol tambah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal tambah jadwal 
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Tabel 6.13 Kasus Uji Menambah Jadwal Bimbingan alur Alternatif 2 

( jadwal yang dimasukkan bentrok dengan jadwal yang sudah ada ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji menambah jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_06) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat memastikan jadwal tidak bentrok dengan jadwal lain 

Data Masukan Tanggal, Jam Mulai, Jam Selesai, Dosen dan Mahasiswa 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah jadwal 

3. Mengisi field tanggal, jam mulai, jam selesai dan 

dosen sesuai dengan jadwal yang sudah ada 

sebelumnya 

4. Menekan tombol tambah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal tambah jadwal 

 

6.2.1.7 Kasus Uji Merubah Jadwal Bimbingan 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses merubah jadwal 

bimbingan yang akan dijelaskan pada Tabel 6.14 dan Tabel 6.15 yang membahas 

tentang kasus uji merubah jadwal bimbingan pada alternatif 1. 

Tabel 6.14 Kasus Uji Merubah Jadwal Bimbingan 

Nama Kasus Uji Kasus uji merubah jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_07) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat merubah jadwal bimbingan 

Data Masukan Tanggal, Jam Mulai, Jam Selesai, Dosen dan Mahasiswa 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu ubah jadwal 

3. Merubah jadwal di field inputan 

4. Menekan tombol ubah 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat merubah data jadwal bimbingan dan 

menyimpan data tersebut ke dalam database jadwal 
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Tabel 6.15 Kasus Uji Merubah Jadwal Bimbingan alur Alternatif 1 

( salah satu atau beberapa field tidak diisi ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji merubah jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_07) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

sistem dapat mengecek input data yang dimasukkan 

Data Masukan Tanggal, Jam Mulai, Jam Selesai, Dosen dan 

Mahasiswa 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu ubah jadwal 

3. Mengosongkan salah satu atau beberapa field 

4. Menekan tombol ubah 

Hasil yang Diharapkan Sistem dapat menampilkan pesan gagal ubah jadwal 

 

6.2.1.8 Kasus Uji Menghapus Jadwal Bimbingan 

 Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menghapus 

jadwal bimbingan yang akan dijelaskan pada Tabel 6.16. 

Tabel 6.16 Kasus Uji Menghapus Jadwal Bimbingan 

Nama Kasus Uji Kasus uji menghapus jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_08) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat menghapus jadwal bimbingan 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu hapus jadwal 

3. Menekan tombol hapus di salah satu jadwal 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menghapus data jadwal bimbingan dari 

database jadwal 

 

6.2.1.9 Kasus Uji Melihat Informasi Jadwal Bimbingan  

 Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menampilkan 

informasi jadwal bimbingan skripsi yang akan dijelaskan pada Tabel 6.17 dan 

6.18 yang membahas tentang kasus uji melihat informasi jadwal bimbingan pada 

alternatif 1. 
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Tabel 6.17 Kasus Uji Melihat Informasi Jadwal Bimbingan 

Nama Kasus Uji Kasus uji melihat informasi jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_09) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat menampilkan jadwal bimbingan 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu lihat jadwal 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan data jadwal bimbingan dari 

database jadwal 

 

Tabel 6.18 Kasus Uji Melihat Informasi Jadwal Bimbingan alur Alternatif 1 

( berdasarkan pencarian ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji melihat informasi jadwal bimbingan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_09) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat menampilkan jadwal bimbingan berdasarkan 

pencarian dari user 

Data Masukan Nama Mahasiswa, Nama Dosen 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu lihat jadwal 

3. Menekan tombol cari berdasarkan 

4. Memilih cari berdasarkan mahasiswa / dosen 

5. Menekan tombol pilih mahasiswa / dosen 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan data jadwal bimbingan dari 

database jadwal berdasarkan pencarian dari user 

 

6.2.1.10 Kasus Uji Mengirim Percakapan 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses mengirim 

percakapan yang akan dijelaskan pada Tabel 6.19. 
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Tabel 6.19 Kasus Uji Mengirim Percakapan 

Nama Kasus Uji Kasus uji mengirim percakapan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_10) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa user 

dapat mengirimkan percakapan ke user lain 

Data Masukan Chatting 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Masuk ke halaman bimbingan 

3. Mengisi chatting pada field chatting 

4. Menekan tombol enter 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menyimpan data chatting yang diinputkan 

user ke dalam database percakapan dan menampilkannya 

di chatting box 

 

6.2.1.11 Kasus Uji Menerima Percakapan 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses menerima 

percakapan yang akan dijelaskan pada Tabel 6.20.  

Tabel 6.20 Kasus Uji Menerima Percakapan 

Nama Kasus Uji Kasus uji menerima percakapan 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_11) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa user 

dapat menerima percakapan dari user lain 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Masuk ke halaman bimbingan 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat mengambil data percakapan terbaru dari 

database percakapan kemudian menampilkannya ke 

chatting box 

 

6.2.1.12 Kasus Uji Upload Materi 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses upload materi 

yang akan dijelaskan pada Tabel 6.21 dan Tabel 6.22 yang membahas kasus uji 

upload materi pada alternatif 1. 
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Tabel 6.21 Kasus Uji Upload Materi 

Nama Kasus Uji Kasus uji upload materi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_12) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dosen 

dapat melakukan upload materi 

Data Masukan File Materi 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah materi 

3. Menekan tombol choose file dan memilih file 

materi 

4. Menekan tombol upload 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menyimpan data file materi yang diinputkan 

user ke dalam database materi 

 

Tabel 6.22 Kasus Uji Upload Materi alur Alternatif 1 

( mengosongkan field upload ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji upload materi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_12) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan sistem dapat 

mengecek data input oleh user 

Data Masukan File Materi 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah materi 

3. Menekan tombol upload 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal upload materi 

 

6.2.1.13 Kasus Uji Download Materi 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses download materi 

yang akan dijelaskan pada Tabel 6.23. 
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Tabel 6.23 Kasus Uji Download Materi 

Nama Kasus Uji Kasus uji download materi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_13) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa user 

dapat melakukan download materi 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Masuk ke halaman bimbingan 

3. Menekan tombol download file 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat mengambil file dari database materi dan 

mengunduh secara langsung ke dalam perangkat keras 

yang digunakan user 

 

6.2.1.14 Kasus Uji Upload Dokumentasi Skripsi 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses upload 

dokumentasi skripsi yang akan dijelaskan pada Tabel 6.24 dan Tabel 6.25 yang 

membahas kasus uji upload skripsi pada alternatif 1. 

Tabel 6.24 Kasus Uji Upload Dokumentasi Skripsi 

Nama Kasus Uji Kasus uji upload dokumentasi skripsi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_14) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa 

mahasiswa dapat mengupload dokumentasi skripsi ke 

dalam sistem 

Data Masukan File skripsi 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah skripsi 

3. Menekan tombol choose file dan memilih file 

skripsi 

4. Menekan tombol upload 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menyimpan file skripsi ke dalam database 

skripsi 
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Tabel 6.25 Kasus Uji Upload Dokumentasi Skripsi alur Alternatif 1 

( mengosongkan field upload ) 

Nama Kasus Uji Kasus uji upload dokumentasi skripsi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_14) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa sistem 

dapat mengecek data inputan user 

Data Masukan File skripsi 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Memilih menu tambah skripsi 

3. Menekan tombol upload 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat menampilkan pesan gagal upload file skripsi 

 

6.2.1.15 Kasus Uji Download Dokumentasi Skripsi 

Berikut ini merupakan kasus uji untuk melakukan proses download 

dokumentasi skripsi yang akan dijelaskan pada Tabel 6.26. 

Tabel 6.26 Kasus Uji Download Dokumentasi Skripsi 

Nama Kasus Uji Kasus uji download dokumentasi skripsi 

Objek Uji Kebutuhan Fungsional (KF_15) 

Tujuan Pengujian Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa dosen 

dapat mengunduh file skripsi mahasiswa 

Data Masukan Tidak ada 

Prosedur Uji 1. Masuk ke dalam sistem 

2. Masuk ke halaman bimbingan 

3. Menekan tombol bintang disamping nama 

mahasiswa pada Online User Box 

4. Menekan tab nama mahasiswa diatas box 

presentasi 

5. Menekan tombol download file 

Hasil yang 

Diharapkan 

Sistem dapat mengambil file dari database skripsi dan 

mengunduh secara langsung ke dalam perangkat keras 

yang digunakan user 
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6.2.2 Hasil Pengujian Validasi 

Berikut ini merupakan hasil pengujian validasi pada sistem pembimbingan 

skripsi online dengan teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter yang akan dijelaskan pada Tabel 6.27. 

Tabel 6.27 Hasil Pengujian Validasi 

No Nama Kasus Uji Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Yang 

Didapatkan 

Validitas 

1. Login Sistem dapat 

mengecek 

kebenaran input 

data user di 

database user 

sehingga user 

dapat masuk ke 

dalam sistem 

Sistem dapat 

mengecek 

kebenaran input 

data user di 

database user 

sehingga user 

dapat masuk ke 

dalam sistem 

Valid 

2. Logout User dapat keluar 

atau logout dari 

sistem 

User dapat keluar 

atau logout dari 

sistem 

Valid 

3. Menambah data user Sistem dapat 

menambah data 

user ke dalam 

database user 

Sistem dapat 

menambah data 

user ke dalam 

database user 

Valid 

4. Merubah data user Sistem dapat 

merubah data user 

dan menyimpan 

data baru tersebut 

ke dalam database 

user 

Sistem dapat 

merubah data 

user dan 

menyimpan data 

baru tersebut ke 

dalam database 

user 

Valid 

5. Menghapus data user Sistem dapat 

menghapus data 

user dari database 

user 

Sistem dapat 

menghapus data 

user dari 

database user 

Valid 

6. Menambah jadwal 

bimbingan 

Sistem dapat 

menambah data 

jadwal bimbingan 

Sistem dapat 

menambah data 

jadwal 

Valid 
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ke dalam database 

jadwal 

bimbingan ke 

dalam database 

jadwal 

7. Merubah jadwal 

bimbingan 

Sistem dapat 

merubah data 

jadwal bimbingan 

dan menyimpan 

data tersebut ke 

dalam database 

jadwal 

Sistem dapat 

merubah data 

jadwal 

bimbingan dan 

menyimpan data 

tersebut ke dalam 

database jadwal 

Valid 

8. Menghapus jadwal 

bimbingan 

Sistem dapat 

menghapus data 

jadwal bimbingan 

dari database 

jadwal 

Sistem dapat 

menghapus data 

jadwal 

bimbingan dari 

database jadwal 

Valid 

9. Melihat informasi 

jadwal bimbingan 

Sistem dapat 

menampilkan data 

jadwal bimbingan 

dari database 

jadwal 

Sistem dapat 

menampilkan 

data jadwal 

bimbingan dari 

database jadwal 

Valid 

10. Mengirim percakapan 

baru 

Sistem dapat 

menyimpan data 

chatting yang 

diinputkan user ke 

dalam database 

percakapan dan 

menampilkannya 

di chatting box 

Sistem dapat 

menyimpan data 

chatting yang 

diinputkan user 

ke dalam 

database 

percakapan dan 

menampilkannya 

di chatting box 

Valid 

11. Menerima percakapan 

baru 

Sistem dapat 

mengambil data 

percakapan 

terbaru dari 

database 

percakapan 

kemudian 

menampilkannya 

Sistem dapat 

mengambil data 

percakapan 

terbaru dari 

database 

percakapan 

kemudian 

menampilkannya 

Valid 
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ke chatting box ke chatting box 

12. Upload Materi Sistem dapat 

menyimpan data 

file materi yang 

diinputkan user ke 

dalam database 

materi 

Sistem dapat 

menyimpan data 

file materi yang 

diinputkan user 

ke dalam 

database materi 

Valid 

13. Download Materi Sistem dapat 

mengambil file 

dari database 

materi dan 

mengunduh secara 

langsung ke dalam 

perangkat keras 

yang digunakan 

user 

Sistem dapat 

mengambil file 

dari database 

materi dan 

mengunduh 

secara langsung 

ke dalam 

perangkat keras 

yang digunakan 

user 

Valid 

14. Upload Dokumentasi 

Skripsi 

Sistem dapat 

menyimpan file 

skripsi ke dalam 

database skripsi 

Sistem dapat 

menyimpan file 

skripsi ke dalam 

database skripsi 

Valid 

15. Download 

Dokumentasi Skripsi 

Sistem dapat 

mengambil file 

dari database 

skripsi dan 

mengunduh secara 

langsung ke dalam 

perangkat keras 

yang digunakan 

user 

Sistem dapat 

mengambil file 

dari database 

skripsi dan 

mengunduh 

secara langsung 

ke dalam 

perangkat keras 

yang digunakan 

user 

Valid 

 

6.3  Pengujian Load Testing 

Pengujian load testing ini dilakukan dengan menggunakan suatu tools 

yang dapat mengukur waktu load dari server. Pada pengujian ini dilakukan pada 

fitur chatting yang diterapkan pada sistem pembimbingan skripsi online ini. Kasus 
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uji pada pengujian ini adalah kasus uji chatting pada halaman dosen dan kasus uji 

chatting pada halaman mahasiswa. Pengujian dilakukan dengan menambah 

jumlah user yang sedang melakukan chatting secara bertahap kemudian akan 

dihitung per waktunya. Pada tabel 6.28 akan digambarkan kasus uji yang 

menggunakan metode load testing ini. 

Tabel 6.28 Pengujian Load Testing 

Kasus Uji Jenis Pengujian 

Push Chatting dengan dua user Load Testing 

Push Chatting dengan tiga user Load Testing 

Push Chatting dengan empat user Load Testing 

Push Chatting dengan lima user Load Testing 

Push Chatting dengan enam user Load Testing 

 

6.3.1  Kasus Uji Push Chatting dengan Dua User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua user yang akan 

ditunjukkan pada Tabel 6.29. 

Tabel 6.29 Kasus Uji Push Chatting Dua User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

2 38 

 

 Pada Tabel 6.29 ditunjukkan bahwa terdapat dua user yang melakukan 

chatting. Dan ketika dua user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 38 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.4. 
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Gambar 6.4 Kasus Uji Push Chatting Dua User 

 Pada Gambar 6.4 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 38 ms. 

6.3.2  Kasus Uji Push Chatting dengan Tiga User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan tiga user yang akan 

ditunjukkan pada Tabel 6.30. 

Tabel 6.30 Kasus Uji Push Chatting Tiga User  

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

3 38 

 

 Pada Tabel 6.30 ditunjukkan bahwa terdapat tiga user yang melakukan 

chatting. Dan ketika tiga user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 38 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.5. 

 

Gambar 6.5 Kasus Uji Push Chatting Tiga User 
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 Pada Gambar 6.5 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 38 ms. 

6.3.3  Kasus Uji Push Chatting dengan Empat User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan empat user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.31. 

Tabel 6.31 Kasus Uji Push Chatting Empat User  

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

4 39 

 

 Pada Tabel 6.31 ditunjukkan bahwa terdapat empat user yang melakukan 

chatting. Dan ketika empat user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 39 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.6. 

 

Gambar 6.6 Kasus Uji Push Chatting Empat User 

 Pada Gambar 6.6 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 39 ms. 

6.3.4  Kasus Uji Push Chatting dengan Lima User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan lima user yang akan 

ditunjukkan pada Tabel 6.32. 
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Tabel 6.32 Kasus Uji Push Chatting Lima User  

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

5 39 

 

 Pada Tabel 6.32 ditunjukkan bahwa terdapat lima user yang melakukan 

chatting. Dan ketika lima user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 39 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.7. 

 

Gambar 6.7 Kasus Uji Push Chatting Lima User 

 Pada Gambar 6.7 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 39 ms. 

6.3.5  Kasus Uji Push Chatting dengan Enam User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan enam user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.33. 

 

Tabel 6.33 Kasus Uji Push Chatting Enam User User  

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

6 39 
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 Pada Tabel 6.33 ditunjukkan bahwa terdapat enam user yang melakukan 

chatting. Dan ketika enam user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 39 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.8. 

 

Gambar 6.8 Kasus Uji Push Chatting Enam User 

 Pada Gambar 6.8 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 39 ms. 

6.3.6  Kasus Uji Push Chatting dengan Tujuh User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan tujuh user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.34. 

Tabel 6.34 Kasus Uji Push Chatting Tujuh User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

7 39 

 

 Pada Tabel 6.34 ditunjukkan bahwa terdapat tujuh user yang melakukan 

chatting. Dan ketika tujuh user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 39 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.9. 
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Gambar 6.9 Kasus Uji Push Chatting Tujuh User 

 Pada Gambar 6.9 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 39 ms. 

6.3.7  Kasus Uji Push Chatting dengan Delapan User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan delapan user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.35. 

Tabel 6.35 Kasus Uji Push Chatting Delapan User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

8 40 

 

 Pada Tabel 6.35 ditunjukkan bahwa terdapat delapan user yang melakukan 

chatting. Dan ketika delapan user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 40 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.10. 

 

Gambar 6.10 Kasus Uji Push Chatting Delapan User 
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 Pada Gambar 6.10 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 40 ms. 

6.3.8  Kasus Uji Push Chatting dengan Sembilan User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan sembilan user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.36. 

Tabel 6.36 Kasus Uji Push Chatting Sembilan User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

9 40 

 

 Pada Tabel 6.36 ditunjukkan bahwa terdapat sembilan user yang 

melakukan chatting. Dan ketika sembilan user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 40 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.11. 

 

Gambar 6.11 Kasus Uji Push Chatting Sembilan User 

 Pada Gambar 6.11 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 40 ms. 

 

6.3.9 Kasus Uji Push Chatting dengan Sepuluh User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan sepuluh user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.37. 
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Tabel 6.37 Kasus Uji Push Chatting Sepuluh User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

10 40 

 

 Pada Tabel 6.37 ditunjukkan bahwa terdapat sepuluh user yang melakukan 

chatting. Dan ketika sepuluh user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 

server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 40 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.12. 

 

Gambar 6.12 Kasus Uji Push Chatting Sepuluh User 

 Pada Gambar 6.12 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 40 ms. 

6.3.10 Kasus Uji Push Chatting dengan Sebelas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan sebelas user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.38. 

Tabel 6.38 Kasus Uji Push Chatting Sebelas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

11 41 

 

 Pada Tabel 6.38 ditunjukkan bahwa terdapat sebelas user yang melakukan 

chatting. Dan ketika sebelas user tersebut melakukan chatting maka waktu respon 
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server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut adalah 41 ms, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.13. 

 

Gambar 6.13 Kasus Uji Push Chatting Sebelas User 

 Pada Gambar 6.13 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 41 ms. 

6.3.11 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua belas user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.39. 

Tabel 6.39 Kasus Uji Push Chatting Dua Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

12 41 

 

 Pada Tabel 6.39 ditunjukkan bahwa terdapat dua belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua belas user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 41 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.14. 
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Gambar 6.14 Kasus Uji Push Chatting Dua Belas User 

 Pada Gambar 6.14 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 41 ms. 

6.3.12 Kasus Uji Push Chatting dengan Tiga Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan tiga belas user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.40. 

Tabel 6.40 Kasus Uji Push Chatting Tiga Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

13 41 

 

 Pada Tabel 6.40 ditunjukkan bahwa terdapat tiga belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika tiga belas user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 41 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.15. 

 

Gambar 6.15 Kasus Uji Push Chatting Tiga Belas User 
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 Pada Gambar 6.15 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 41 ms. 

6.3.13 Kasus Uji Push Chatting dengan Empat Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan empat belas user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.41. 

Tabel 6.41 Kasus Uji Push Chatting Empat Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

14 41 

 

 Pada Tabel 6.41 ditunjukkan bahwa terdapat empat belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika empat belas user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 41 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.16. 

 

Gambar 6.16 Kasus Uji Push Chatting Empat Belas User 

 Pada Gambar 6.16 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 41 ms. 

6.3.14 Kasus Uji Push Chatting dengan Lima Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan lima belas user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.42. 
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Tabel 6.42 Kasus Uji Push Chatting Lima Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

15 41 

 

 Pada Tabel 6.42 ditunjukkan bahwa terdapat lima belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika lima belas user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 41 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.17. 

 

Gambar 6.17 Kasus Uji Push Chatting Lima Belas User 

 Pada Gambar 6.17 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 41 ms. 

6.3.15 Kasus Uji Push Chatting dengan Enam Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan enam belas user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.43. 

Tabel 6.43 Kasus Uji Push Chatting Enam Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

16 42 

 

 Pada Tabel 6.43 ditunjukkan bahwa terdapat enam belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika enam belas user tersebut melakukan chatting 
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maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 42 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.18. 

 

Gambar 6.18 Kasus Uji Push Chatting Enam Belas User 

 Pada Gambar 6.18 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 42 ms. 

6.3.16 Kasus Uji Push Chatting dengan Tujuh Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan tujuh belas user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.44. 

Tabel 6.44 Kasus Uji Push Chatting Tujuh Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

17 42 

 

 Pada Tabel 6.44 ditunjukkan bahwa terdapat tujuh belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika tujuh belas user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 42 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.19. 
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Gambar 6.19 Kasus Uji Push Chatting Tujuh Belas User 

 Pada Gambar 6.19 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 42 ms. 

6.3.17 Kasus Uji Push Chatting dengan Delapan Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan delapan belas user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.45. 

Tabel 6.45 Kasus Uji Push Chatting Delapan Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

18 42 

 

 Pada Tabel 6.45 ditunjukkan bahwa terdapat delapan belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika delapan belas user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 42 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.20. 
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Gambar 6.20 Kasus Uji Push Chatting Delapan Belas User 

 Pada Gambar 6.20 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 42 ms. 

6.3.18 Kasus Uji Push Chatting dengan Sembilan Belas User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan sembilan belas user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.46. 

Tabel 6.46 Kasus Uji Push Chatting Sembilan Belas User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

19 42 

 

 Pada Tabel 6.46 ditunjukkan bahwa terdapat sembilan belas user yang 

melakukan chatting. Dan ketika sembilan belas user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 42 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.21. 

 

Gambar 6.21 Kasus Uji Push Chatting Sembilan Belas User 

 Pada Gambar 6.21 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 42 ms. 

6.3.19 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.47. 
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Tabel 6.47 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

20 43 

 

 Pada Tabel 6.47 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 43 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.22. 

 

Gambar 6.22 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh User 

 Pada Gambar 6.22 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 43 ms. 

6.3.20 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Satu User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh satu user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.48. 

Tabel 6.48 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Satu User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

21 44 

 

 Pada Tabel 6.48 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh satu user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh satu user tersebut melakukan chatting 
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maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 44 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.23. 

 

Gambar 6.23 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Satu User 

 Pada Gambar 6.23 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 44 ms. 

6.3.21 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Dua User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh dua user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.49. 

Tabel 6.49 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Dua User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

22 44 

 

 Pada Tabel 6.49 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh dua user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh dua user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 44 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.24. 
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Gambar 6.24 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Dua User 

 Pada Gambar 6.24 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 44 ms. 

6.3.22 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Tiga User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh tiga user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.50. 

Tabel 6.50 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Tiga User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

23 45 

 

 Pada Tabel 6.50 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh tiga user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh tiga user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 45 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.25. 

 

Gambar 6.25 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Tiga User 
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 Pada Gambar 6.25 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 45 ms. 

6.3.23 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Empat User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh empat 

user yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.51. 

Tabel 6.51 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Empat User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

24 46 

 

 Pada Tabel 6.51 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh empat user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh empat user tersebut melakukan 

chatting maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing 

user tersebut adalah 46 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.26. 

 

Gambar 6.26 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Empat User 

 Pada Gambar 6.26 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 46 ms. 

6.3.24 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Lima User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh lima user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.52. 
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Tabel 6.52 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Lima User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

25 46 

 

 Pada Tabel 6.52 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh lima user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh lima user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 46 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.27. 

 

Gambar 6.27 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Lima User 

 Pada Gambar 6.27 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 46 ms. 

6.3.25 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Enam User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh enam 

user yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.53. 

Tabel 6.53 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Enam User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

26 47 

 

 Pada Tabel 6.53 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh enam user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh enam user tersebut melakukan chatting 
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maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 46 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.28. 

 

Gambar 6.28 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Enam User 

 Pada Gambar 6.28 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 46 ms. 

6.3.26 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Tujuh User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh tujuh user 

yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.54. 

Tabel 6.54 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Tujuh User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

27 47 

 

 Pada Tabel 6.54 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh tujuh user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh tujuh user tersebut melakukan chatting 

maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user 

tersebut adalah 47 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.29. 
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Gambar 6.29 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Tujuh User 

 Pada Gambar 6.29 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 47 ms. 

6.3.27 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Delapan User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh delapan 

user yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.55. 

Tabel 6.55 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Delapan User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

28 52 

 

 Pada Tabel 6.55 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh delapan user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh delapan user tersebut melakukan 

chatting maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing 

user tersebut adalah 52 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.30. 

 

Gambar 6.30 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Delapan User 
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 Pada Gambar 6.30 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 52 ms. 

6.3.28 Kasus Uji Push Chatting dengan Dua Puluh Sembilan User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan dua puluh sembilan 

user yang akan ditunjukkan pada Tabel 6.56. 

Tabel 6.56 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Sembilan User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

29 53 

 

 Pada Tabel 6.56 ditunjukkan bahwa terdapat dua puluh sembilan user yang 

melakukan chatting. Dan ketika dua puluh sembilan user tersebut melakukan 

chatting maka waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing 

user tersebut adalah 53 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.31. 

 

Gambar 6.31 Kasus Uji Push Chatting Dua Puluh Sembilan User 

 Pada Gambar 6.31 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 53 ms. 

6.3.29 Kasus Uji Push Chatting dengan Tiga Puluh User 

Berikut ini merupakan kasus uji push chatting dengan tiga puluh user yang 

akan ditunjukkan pada Tabel 6.57. 
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Tabel 6.57 Kasus Uji Push Chatting Tiga Puluh User 

Jumlah User Rata-Rata Waktu Respons [ms] 

30 54 

 

 Pada Tabel 6.57 ditunjukkan bahwa terdapat tiga puluh user yang 

melakukan chatting. Dan ketika tiga puluh user tersebut melakukan chatting maka 

waktu respon server dalam mengirimkan data ke masing-masing user tersebut 

adalah 54 ms, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.32. 

 

Gambar 6.32 Kasus Uji Push Chatting Tiga Puluh User 

 Pada Gambar 6.32 ditampilkan waktu respon dari server jika server 

mengirimkan data ke masing-masing user tersebut maka dibutuhkan waktu 

sebesar 54 ms. 

6.4  Analisa Hasil Pengujian 

Pada bagian ini akan dilakukan seluruh analisa hasil dari semua pengujian 

yang telah dilakukan, diantaranya analisa hasil dari pengujian white box, analisa 

hasil dari pengujian black box dan analisa hasil dari pengujian load testing. 

Analisa dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil setiap pengujian pada 

setiap kasus ujinya. 
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6.4.1 Analisa Hasil Pengujian White Box 

Pada Tabel 6.58 akan ditunjukkan hasil dari pengujian white box pada 

semua kasus uji yang telah dilakukan. 

Tabel 6.58 Analisa Hasil Pengujian White Box 

Kasus Uji Total 

Regions 

Total Independent 

Path 

V(G) 

Kasus Uji Push Chatting 4 4 4 

Kasus Uji Tambah Jadwal 5 5 5 

Kasus Uji Memulai Bimbingan 

Dosen 

3 3 3 

 

 Dari Tabel 6.58 didapatkan bahwa pada kasus uji push chatting didapatkan 

nilai cyclomatic complexity sebesar 4 yang memiliki arti bahwa pada kasus uji ini 

merupakan prosedur dengan kompleksitas yang rendah sehingga kerumitan untuk 

melakukan perbaikan coding adalah rendah. Dan pada kasus uji tambah jadwal 

didapatkan nilai cyclomatic complexity sebesar 5 yang memiliki arti bahwa pada 

kasus uji ini merupakan prosedur yang stable dengan struktur yang baik dan 

dengan kerumitan untuk melakukan perbaikan coding adalah rendah. Sedangkan 

pada kasus uji memulai bimbingan dosen didapatkan nilai cyclomatic complexity 

sebesar 3 yang memiliki arti bahwa pada kasus uji ini merupakan prosedur dengan 

kompleksitas yang rendah sehingga kerumitan untuk melakukan perbaikan coding 

adalah rendah. 

6.4.2 Analisa Hasil Pengujian Black Box 

Proses analisis pengujian validasi mengacu pada kesesuaian kinerja sistem 

dengan kebutuhan fungsionalitas sistem.  Berdasarkan hasil pengujian validasi 

dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsionalitas sistem pembimbingan 

skripsi online dengan teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter telah memenuhi kebutuhan yang diuraikan pada tahap 

analisis kebutuhan sebab hasil dari pengujian validasi ini menghasilkan status 

valid. 
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6.4.3 Analisa Hasil Pengujian Load Testing 

Proses analisis pengujian load testing didasarkan pada waktu yang 

dibutuhkan untuk mengirim data dari client ke server dan mengembalikan ulang 

data tersebut ke seluruh client.  Berdasarkan hasil pengujian load testing ini dapat 

disimpulkan bahwa implementasi dari push chatting pada sistem pembimbingan 

skripsi online ini dikatakan real-time karena waktu yang dibutuhkan untuk 

mengirim data dari client ke server dan mengembalikan ulang data tersebut ke 

seluruh client tidak membutuhkan banyak waktu dan selain itu semua parameter 

dalam tugas mengirim data diketahui oleh sistem. Dan waktu respons yang 

dibutuhkan dalam mengirim data percakapan dipengaruhi oleh seberapa banyak 

user yang meminta data. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem pembimbingan skripsi 

online dengan teknologi push pada chatting secara real-time menggunakan 

framework codeigniter, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pembimbingan skripsi online yang menggunakan teknologi 

push chatting mampu menyelesaikan masalah pembimbingan skripsi 

yang dilakukan tatap muka secara langsung. 

2. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

ketepatan waktu dalam mengirimkan pesan menggunakan teknologi 

server push tergantung dari seberapa banyak jumlah user yang 

meminta data dan seberapa banyak karakter dari pesan yang 

dikirimkan. 

3. Sistem pembimbingan skripsi yang dibuat dengan menggunakan 

framework codeigniter ini mampu membantu pengembangan sistem ini 

dalam menangani masalah pemrograman dan memanipulasi database.  

7.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada uji coba teknologi server push, 

ketepatan waktu dalam pengiriman data chatting dipengaruhi oleh seberapa 

banyak user yang meminta data dan karakter yang dikirimkan. Pada penelitian ini, 

sistem yang dibangun memiliki waktu respon pada chatting lebih dari dua detik 

jika jumlah user yang meminta data lebih dari dua puluh delapan user. Untuk 

membuat pengiriman chatting lebih real-time dapat diterapkan teknologi lain 

seperti HTTP streaming yang mampu mempercepat proses pengiriman dan 

penerimaan data antar server dan client sehingga proses diskusi bimbingan skripsi 

lebih efisien. 
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