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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Analisis Masalah 

Pada sub bab ini, akan membahas mengenai permasalahan yang ada pada 

pelaksanaan praktikum di teknik informatika. Berdasarkan studi literatur yang 

telah dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan praktikum untuk pendistrubusian 

jadwal, materi dan tugas dilakukan seluruhnya oleh asisten praktikum. Selama 

ini informasi tersebut dibagikan melalui media messenger dan berbeda – beda 

untuk tiap mata kuliahnya dikarenakan berbedanya asisten praktikum untuk tiap 

mata kuliah. Hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah portal utama untuk 

pendistribusian informasi tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut pada 

penelitian ini akan dibuat sebuah aplikasi praktikum dalam bentuk Progressive 

Web Apps (PWA). 

Untuk mengatasi masalah tersebut, sistem yang akan dibangun perlu 

menyediakan sebuah fitur dimana peserta praktikum dapat memilih mata kuliah 

yang dapat diikuti dan mengambil materi dari mata kuliah tersebut dan 

menyimpannya pada aplikasi sehingga dapat dilihat walaupun dalam keadaan 

offline. Sistem juga perlu menyediakan fitur untuk pengumpulan tugas untuk 

masing – masing mata kuliah tersebut.  

Sistem juga perlu menyediakan fitur bagi asisten praktikum untuk dapat 

menambahkan materi, tugas dan pengumuman pada masing – masing mata 

kuliah. Untuk tiap materi, tugas dan pengumuman yang ditambakan sistem 

perlu menampilkan notifikasi kepada peserta praktikum sehingga peserta 

praktikum tidak melewatkan informasi tersebut. Selain itu sistem juga perlu 

menyediakan fitur untuk melihat seluruh tugas yang telah dikumpulkan oleh 

peserta praktikum. 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi, 

model ataupun spesifikasi mengenai sistem yang akan dibagun. Informasi yang 

diperoleh nantinya akan dijadikan acuan dalam merancang dan implementasi 
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sitem. Pada analisis kebutuhan, penulis melakukan analisis kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non fungsional. 

3.2.1  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional sistem yang akan dirancang dan diimplementasikan 

adalah : 

1. Admin 

a. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan menu kelola data. 

b. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar peserta 

praktikum yang terdaftar. 

c. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar asisten 

praktikum yang terdaftar. 

d. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar mata kuliah 

yang terdaftar. 

e. Sistem menyediakan fasilitas untuk mencari asisten praktikum. 

f. Sistem menyediakan fasilitas untuk mencari peserta praktikum. 

g. Sistem menyediakan fasilitas untuk mencari mata kuliah. 

h. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah asisten praktikum. 

i. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengubah asisten praktikum. 

j. Sistem menyediakan fasilitas untuk menghapus asisten praktikum. 

k. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah peserta praktikum. 

l. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengubah peserta praktikum. 

m. Sistem menyediakan fasilitas untuk menghapus peserta praktikum. 

n. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah mata kuliah praktikum. 

o. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengubah mata kuliah praktikum. 

p. Sistem menyediakan fasilitas untuk menghapus mata kuliah praktikum. 

2. Asisten praktikum 

a. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan seluruh mata kuliah. 

b. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah materi pada mata kuliah. 

c. Sistem menyediakan fasilitas untuk menghapus materi pada mata 

kuliah. 

d. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah tugas pada mata kuliah. 
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e. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengatur pengumpulan tugas pada 

mata kuliah. 

f. Sistem menyediakan fasilitas untuk melihat hasil tugas yang 

dikumpulkan pada mata kuliah. 

g. Sistem menyediakan fasilitas untuk membuat pengumuman. 

3. Peserta praktikum 

a. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar mata kuliah 

praktikum yang diikuti. 

b. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan daftar mata kuliah 

praktikum yang belum diikuti. 

c. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengikuti mata kuliah. 

d. Sistem menyediakan fasilitas untuk melihat materi praktikum. 

e. Sistem menyediakan fasilitas untuk mengumpulkan tugas praktikum. 

f. Sistem menyediakan fasilitas untuk menyimpan materi praktikum. 

g. Sistem menyediakan fasilitas untuk menampilkan pengumuman dari 

asisten praktikum. 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Kebutuhan nonfungsional sistem yang perlu dirancang dan diimplementasikan, 

diantaranya : 

1.  Sistem dapat diakses ketika keadaan online dan offline. 

2. Sistem dapat dipasang pada homescreen pengguna. 

3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna perlu dilakukan agar sistem yang akan 

dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna 

dibagi menjadi dua yaitu analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan 

non fungsional.  

3.3.1  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pengguna yang perlu dirancang dan diimplementasikan 
adalah : 

1. Admin dapat mengelola informasi peserta praktikum. 



20 
 

 

2. Admin dapat mengelola informasi asisten praktikum. 

3. Admin dapat mengelola informasi mata kuliah praktikum. 

4. Asisten praktikum dapat menambah materi praktikum. 

5. Asisten praktikum dapat menambah tugas praktikum. 

6. Asisten praktikum dapat mengatur pengumpulan tugas praktikum. 

7. Asisten praktikum dapat menerbitkan pengumuman. 

8. Peserta praktikum dapat melihat pengumuman. 

9. Peserta praktikum dapat melihat materi praktikum. 

10. Peserta praktikum dapat menyimpan materi praktikum. 

11. Peserta praktikum dapat mengumpulkan tugas praktikum. 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Nonfungsional 

Berikut merupakan kebutuhan nonfungsional bagi pengguna, diantaranya : 

1. Informasi asisten praktikum, peserta praktikum dan mata kuliah hanya 

dapat dilihat oleh admin. 

2. Materi mata kuliah hanya dapat dilihat oleh peserta praktikum yang 

terdaftar dalam mata kuliah tersebut. 

3. Peserta praktikum perlu mengaktifkan notifikasi pada mata kuliah agar 

dapat melihat pengumuman berkaitan mata kuliah tersebut. 

4. Admin, asisten dan peserta praktikum perlu melakukan autentikasi 

sebelum dapat mengakses sistem.  

3.4 Arsitektur Sistem 

Pada sub bab ini, akan membahas mengenai arsitektur sistem yang akan dibuat 

pada penelitian ini seperti pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem dibangun dengan model arsitektur multi-tier. Arsitektur 

sistem dibagi menjadi tiga bagian yaitu presentation tier, logic tier, dan data 

tier. 

3.4.1  Presentation Tier  

Pada bagian presentation tier menggambarkan antarmuka pengguna yang 

yang dapat diakses pertama kali melalui web browser. Lalu pengguna dapat 

memasang aplikasi pada homescreen sehingga dapat diakses seperti layaknya 

aplikasi lainnya. 
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3.4.2  Logic Tier    

Pada bagian logic tier terdiri dari service worker yang mengatur request dari 

pengguna apakah akan diteruskan ke server atau tidak dan juga mengatur 

penyimpanan data dari konten yang akan ditampilkan. Untuk data statis akan 

disimpan di cache untuk digunakan kembali jika diperlukan. Sedangkan untuk 

data yang terstuktur seperti JSON akan disimpan di indexedDB yang ada di web 

browser.  

Selain itu terdapat juga REST API yang merupakan penghubung antara 

presentation tier dan data tier. Seluruh operasi untuk menambah, mengubah, 

atau menghapus data pada database harus melalui REST API dengan 

mengirimkan request HTTP beserta URL endpoint yang dituju. 

3.4.3  Data Tier  

Selanjutnya pada bagian data tier terdapat web server dan database. Web 

server digunakan untuk menyediakan akses kepada web browser untuk data 

statis yang diperlukan untuk menampilkan suatu halaman seperti HTML, CSS, 

JavaScript, App Manifest, dan Service worker. Sedangkan untuk database 

digunakan untuk menyimpan seluruh data mengenai informasi praktikum 

seperti pengguna, mata kuliah dan pengumuman. 

3.5 Rancangan Sistem 

Pada penelitian ini akan dibangun sebuah sistem yang memiliki tiga hak 

akses yang berbeda yaitu admin, asisten praktikum dan peserta praktikum. Tiap 

hak akses memiliki kasus penggunaan yang berbeda. Untuk kasus penggunaan 

dari sistem yang dibuat dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Use case diagram sistem 

1. Admin 

Pengguna dengan hak akses admin dapat melakukan pengelolaan 

informasi peserta praktikum, asisten praktikum dan mata kuliah. Hal 

ini mencakup menambah peserta,asisten dan mata kuliah baru serta 

menghapus peserta, asisten dan mata kuliah yang ada. Adapun diagram 

alir dari rancangan sistem untuk hak akses admin dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Digram alir rancangan sistem admin 
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Menu login merupakan halaman awal ketika pengguna menggunakan 

sistem. Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk memasukkan 

email dan password yang valid untuk mengakses sistem. Menu beranda 

merupakan halaman utama ketika pengguna telah berhasil login. Pada 

halaman ini akan menampilkan informasi mengenai pengumuman. 

Menu kelola data asprak merupakan halaman yang menampilkan 

seluruh data asisten praktikum yang terdaftar. Admin dapat menambah, 

mengubah  dan menghapus data tersebut. Untuk menambahkan data 

asprak yang baru admin perlu mengisi formulir yang berisi informasi 

mengenai asprak. Lalu untuk mengubah dan menghapus asprak, admin 

perlu memilih asprak terlebih dahulu. 

Menu kelola data peserta merupakan halaman yang menampilkan 

seluruh data peserta praktikum yang terdaftar. Admin dapat menambah, 

mengubah  dan menghapus data tersebut. Untuk menambahkan data 

peserta yang baru admin perlu mengisi formulir yang berisi informasi 

mengenai peserta. Lalu untuk mengubah dan menghapus peserta, 

admin perlu memilih peserta terlebih dahulu.   

Menu mata kuliah merupakan halaman yang menampilkan seluruh data 

mata kuliah yang terdaftar. Pada halaman ini admin juga dapat 

menambahkan, mengubah dan menghapus data mata kuliah tersebut. 

Untuk menambahkan data mata kuliah yang baru admin perlu mengisi 

formulir yang berisi informasi mengenai mata kuliah tersebut. Lalu 

untuk mengubah dan menghapus mata kuliah, admin perlu memilih 

mata kuliah terlebih dahulu.  

Dalam proses kelola data sistem akan menampilkan daftar data. Admin 

dapat memilih pengolahan data yang dapat dilakukan yaitu menambah, 

mengubah atau menghapus data. Dalam penambahan data admin perlu 

memasukkan kelengkapan data lalu menyimpan data tersebut. Untuk 

pengubahan dan penghapusan data admin perlu memilih data yang 

ingin diubah atau dihapus. 
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2. Asisten praktikum 

Pengguna dengan hak akses asisten praktikum bertugas untuk 

mengelola mata kuliah. Hal ini mencakup menambahkan materi 

praktikum dan melihat hasil tugas praktikum yang dikumpulkan oleh 

peserta praktikum. Untuk hak akses asistem praktikum terdapat tiga 

menu yaitu login, beranda. Adapun diagram alir dari rancangan sistem 

untuk hak akses asisten praktikum dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

Menu login merupakan halaman awal ketika pengguna menggunakan 

sistem. Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk memasukkan 

email dan password yang valid untuk mengakses sistem. Menu beranda 

merupakan halaman utama ketika pengguna telah berhasil login. Pada 

Gambar 3.4 Diagram alir rancangan sistem asisten praktikum 
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halaman ini akan menampilkan seluruh mata kuliah yang terdaftar pada 

sistem. Untuk setiap mata kuliah asisten praktikum dapat 

menambahkan materi baru dengan cara mengisi formulir mengenai 

materi tersebut. Lalu asisten praktikum juga dapat menambahkan tugas 

kepada peserta yang mengikuti mata kuliah tersebut. Selain dapat 

menambahkan tugas, asisten praktikum juga dapat melihat hasil tugas 

yang telah dikumpulkan oleh peserta praktikum dan mengatur 

pengumpulan tugas dengan cara membuka atau menutup portal 

pengumpulan tugas. Selain itu, asisten praktikum dapat mengirimkan 

pengumuman kepada seluruh peserta praktikum yang mengikuti mata 

kuliah tersebut. 

3. Peserta praktikum 

Pengguna dengan hak akses peserta praktikum dapat melihat jadwal 

praktikum, melihat materi praktikum, melihat daftar mata kuliah, dan 

mengumpulkan tugas praktikum.Untuk hak akses peserta praktikum 

terdapat empat menu yaitu login, beranda, seluruh mata kuliah, dan 

materi yang disimpan. Adapun diagram alir dari rancangan sistem 

untuk hak akses peserta praktikum dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Menu login merupakan halaman awal ketika pengguna menggunakan 

sistem. Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk memasukkan 

email dan password yang valid untuk mengakses sistem. Menu beranda 

merupakan halaman utama ketika pengguna telah berhasil login. Pada 

halaman ini akan menampilkan seluruh mata kuliah yang telah diikuti 

oleh peserta praktikum dimana peserta praktikum dapat melihat seluruh 

materi yang ada pada mata kuliah tersebut dan juga dapat 

mengumpulkan tugas pada mata kuliah tersebut. Pada menu seluruh 

mata kuliah peserta praktikum akan ditamplikan seluruh mata kuliah 

yang belum diikuti oleh peserta tersebut. Lalu peserta dapat mengikuti 

mata kuliah tersebut. Pada menu materi disimpan peserta praktikum 

dapat melihat seluruh materi yang telah disimpan sebelumnya. 

Gambar 3.5 Diagram alir rancangan sistem peserta 
praktikum 
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3.5.1 Rancangan Basis Data 

1. Identifikasi Entitas dan Atribut 

Berdasarkan anilisis masalah yang telah dilakukan dilakukan identifikasi 

entitas dan atribut sebelum dapat merancang sebuah ERD (Entity Relationship 

Diagram). Hasil identifikasi entitas dan atribut dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Identifikasi entitas dan atribut 

No. Nama Entitas Atribut Deskripsi 

1. Admin ID, nama,email, dan 

password 

Entitas yang berisi 

informasi dari admin yang 

bertugas mengatur 

keseluruhan sistem. 

2. Asisten 

praktikum 

NIM-asprak, nama, 

email, dan password 

Entitas yang berisi 

informasi dari asisten 

praktikum yang bertugas 

mengatur mata kuliah. 

3. Peserta 

praktikum 

NIM-peserta, nama, 

email, dan password 

Entitas yang berisi 

informasi dari peserta 

praktikum. 

4. Mata kuliah ID-MK, nama-MK, 

dan deskripsi-MK. 

Entitas yang berisi 

informasi dari mata kuliah 

yang memiliki praktikum. 

5. Materi ID-materi, nama-

materi, file-materi, 

deskripsi-materi 

Entitas yang berisi 

informasi dari materi yang 

terdapat pada mata kuliah. 

6. Tugas ID-tugas, nama-tugas, 

deskripsi-tugas, dan 

status. 

Entitas yang berisi 

informasi dari tugas yang 

terdapat pada mata kuliah. 

 

2. Identifikasi Relasi 

Setelah mendapatkan entitas dan atributnya, dilakukan identifikasi relasi 

(hubungan) antar entitas. Hasil identifikasi relasi antar entitas dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 



30 
 

 

Tabel 3.2 Identifikasi relasi 

Entitas Derajat 

Kardinalitas 

Hubungan Derajat 

Kardinalitas 

Entitas 

Mata kuliah 1 (one) Memiliki N (many) Materi 

Mata kuliah 1 (one) Memiliki N (many) Tugas 

Admin 1 (one) Membuat N (many) Asisten 

praktikum 

Admin 1 (one) Membuat N (many) Peserta 

praktikum 

Admin 1 (one) Membuat N (many) Mata kuliah 

Asisten 

praktikum 

1 (one) Mengelola N (many) Mata kuliah 

Asisten 

praktikum 

1 (one) Menambah N (many) Materi 

Asisten 

praktikum 

1 (one) Menambah N (many) Tugas 

Peserta 

praktikum 

1 (one) Mengikuti N (many) Mata kuliah 

Peserta 

praktikum 

1 (one) Mengakses N (many) Materi 

Peserta 

praktikum 

1 (one) Mengumpul N (many) Tugas 

 

3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Setelah mendapatkan entitas dan atribut serta relasi antara entitas, maka ERD 

dapat dibangun. ERD dari basis data yang akan dibangun dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. ERD dari basis data sistem yang akan dibangun. 

Pada ERD basis data yang akan dibangun terdapat enam entitas yaitu : 

a. Admin 

Admin memiliki atribut berupa ID, nama, email, dan password. Admin 

memiliki hubungan dengan asprak, peserta dan mata kuliah berupa one to 

many yang berarti tiap admin dapat membuat banyak asprak, peserta dan mata 

kuliah. 

b. Mata kuliah 

Mata kuliah memiliki atribut berupa ID-MK, nama-MK, dan deskripsi-MK. 

Mata kuliah  memiliki hubungan dengan materi dan tugas berupa one to many 

yang berarti tiap mata kuliah dapat memiliki banyak materi dan tugas. 

c.  Asprak 

Asprak memiliki atribut NIM, nama, email, dan password. Asprak memiliki 

hubungan dengan mata kuliah berupa one to many yang berarti tiap asprak 

dapat mengelola banyak mata kuliah. Lalu asprak juga memiliki hubungan 

dengan materi dan tugas berupa one to many yang berarti tiap asprak dapat 

menambah banyak materi dan tugas. 
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d. Peserta 

Peserta memiliki atribut NIM, nama, email, dan password. Peserta memiliki 

hubungan dengan mata kuliah berupa one to many yang berarti tiap peserta 

dapat mengikuti banyak mata kuliah. Lalu peserta juga memiliki hubungan 

dengan materi dan tugas berupa one to many yang berarti tiap asprak dapat 

menambah banyak materi dan mengumpulkan banyak tugas. 

e. Materi 

Materi memiliki atribut ID-materi, nama-materi, file-materi, deskripsi-materi. 

f. Tugas 

Tugas memiliki atribut ID-tugas, nama-tugas, deskripsi-tugas, dan status. 

4. Physical Data Model 

Setelah mendapatkan seluruh entitas dan atribut serta relasi antar tiap 

entitasnya berdasarkan ERD yang telah dibuat, rancangan tersebut 

diimplementasikan pada DBMS (Database Management System). Pada 

Gambar 3.7 dapat dilihat Physical Data Model (PDM) yang menjabarkan 

bagaimana setiap data  disimpan pada DBMS. 

 

Gambar 3.7. Physical data model 
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3.5.2 Rancangan REST API 

Untuk menghubungkan PWA dengan basis data akan dibuat sebuah REST API 

yang dapat mengembalikan data dari database dalam format JSON melalui 

request HTTP sehingga dapat dengan mudah untuk dibaca dan di-parsing oleh 

PWA. Dalam pembuatan REST API akan digunakan platform NodeJS dengan 

menggunakan library sebagai berikut :  

1. Express JS 

Framework untuk membantu membuat sebuah web application 

2. Mysql 

MySQL database driver untuk NodeJS sehingga dapat terhubung dengan 

basis datanya. 

3. Jsonwebtoken 

Library untuk create, sign, dan verify  JSON Web Token yang digunakan 

untuk otentikasi pengguna. 

4. Web-push 

Library untuk mengirimkan push messages yang dipicu melalui backend 

server dengan menggunakan Web Push Protocol. 

 

3.5.3 Rancangan User Interface PWA 

Untuk membuat PWA dapat dimuat secara instan seperti pada aplikasi native 

digunakan arsitektur application shell. Pada arsitektur ini setiap resources  yang 

diperlukan untuk memuat kerangka dari user interface (UI) seperti headers, 

toolbars, footers dan lain sebagainya akan disimpan pada cache. Sehingga saat 

berpindah halaman, sistem hanya akan melakukan request konten dinamis kepada 

network. Sedangkan kerangka dari UI hanya dimuat satu kali, yaitu ketika 

pertama kali mengunjungi PWA. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 User interface dengan application shell 

3.5.4 Rancangan Kemampuan Offline 

Untuk membuat PWA dapat berjalan walaupun saat kondisi offline akan 

digunakan service worker untuk melakukan caching dan background sync. 

1. Caching 

Caching perlu dilakukan untuk menyimpan seluruh aset yang diperlukan 

aplikasi agar dapat digunakan walaupun saat keadaan offline. Untuk 

penelitian ini terdapat dua bagian caching yang dibagi berdasarkan sifat dari 

konten tersebut yaitu : 

A. Konten Statis 

Untuk konten yang bersifat statis seperti application shell dan halaman 

fallback offline yang tidak mengalami perubahan akan dilakukan 

caching dengan strategi On install – as a dependency. Ilustrasi dari 

strategi ini dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Strategi On install - as a dependency 

(Sumber : https://developers.google.com/web/fundamentals/instant-and-

offline/offline-cookbook/images/cm-on-install-dep.png) 

 

Pada strategi ini konten yang asset statis akan disimpan pada cache 

ketika service worker dalam keadaan installing. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan seluruh konten yang diperlukan aplikasi untuk 

menampilkan kerangka aplikasi dapat langsung tersimpan pada cache. 

 

B. Konten Dinamis 

Untuk konten dinamis seperti gambar dan teks yang berada pada 

halaman yang telah dikunjungi pengguna akan dilakukan caching 

dengan strategi cache first, network fallback. Ilustrasi dari strategi ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 



36 
 

 

 

 

Gambar 3.10 Strategi network first, cache fallback 

(Sumber : https://developers.google.com/web/fundamentals/instant-and-

offline/offline-cookbook/images/ss-falling-back-to-network.png) 

 

Pada strategi ini ketika terdapat request, service worker akan 

melanjutkan request ke server.Jika request ke server gagal maka service 

worker akan mengambil data dari cache.Dengan menggunakan strategi 

ini pengguna yang sedang online akan terus mendapatkan konten yang 

up to date, dan untuk pengguna yang sedang offline akan ditampilkan 

konten yang berasal dari cache. 

 

2. Background sync 

Background sync memungkinkan untuk memastikan pengiriman data ke 

server dapat tercapai. Karena dengan menggunakan background sync 

memungkinkan aplikasi untuk mengirimkan data dalam keadaan offline. 

Ilustrasi dari background sync dapat dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Ilustrasi background sync 

Pada saat aplikasi ingin mengirimkan data ke server namun disaat kondisi offline. 

Aplikasi akan mendaftarkan sync task pada service worker dan menyimpan data 

tersebut kedalam IndexedDB. Saat kondisi sudah online service worker akan 

mengambil data dari IndexedDB dan melanjutkan pengiriman data ke server. 

Background sync tetap dapat bekerja walaupun pengguna telah meninggalkan 

aplikasi. 

3.5.5 Rancangan Push Notification 

Untuk memastikan peserta praktikum mendapatkan notifikasi mengenai 

pelaksanaan praktikum akan dibuat sebuah sebuah aplikasi yang dapat menerima 

dan mengirimkan push notification. Ilustrasi dari pembuatan subscription dapat 

dilihat pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12. Pembuatan Subscription Notifikasi 

 

Untuk dapat menerima push notification aplikasi perlu mengaktifkan notifikasi 

terlebih dahulu dengan meminta izin kepada pengguna. Setelah itu service worker 

akan membuatkan sebuah subscription baru yang merujuk pada service worker 

yang terpasang pada aplikasi.Subscription ini berisikan data – data yang 
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diperlukan server agar dapat mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Setelah 

itu subscription tersebut akan dikirimkan ke server yang lalu akan disimpan pada 

basis data. 

Untuk ilustrasi bagaimana sebuah push notification dapat ditampilkan pada 

aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13. Menampilkan Push Notification 

Untuk dapat menampilkan Push Notifiation backend server akan mengambil data 

subscription dari basis data. Setelah mendapatkan data tersebut server akan 

mengirimkan push notification kepada seluruh pengguna berdasarkan 

subscription yang telah ada. Lalu service worker akan aktif karena menerima push 

event yang dan akan menampilkan notifikasi tersebut kepada pengguna. 

3.6 Rancangan Pengujian 

Untuk pengujian sistem yang telah dibuat akan dilakukan pengujian fungsionalitas 

dan nonfungsionalitas . 

3.6.1 Pengujian Fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan metode skenario yang telah 

disesuaikan dengan kebutuhan fungsional dari sistem. Terdapat tiga rencana kasus 

uji dari pengujian fungsionalitas berdasarkan hak akses dari aplikasi yaitu : 

1. Admin 

Untuk kasus uji dari pengguna dengan hak akses admin dapat dilihat pada 

Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Kasus uji admin 

No. Kasus Uji Hasil yang Diharapkan 
1. Menampilkan menu kelola data Admin dapat melihat menu kelola 

data. 

2. Menampilkan daftar asisten 

praktikum 

Admin dapat melihat daftar asisten 

praktikum. 

3. Menampilkan daftar peserta 

praktikum 

Admin dapat melihat daftar peserta 

praktikum. 

4. Menampilkan daftar mata kuliah Admin dapat melihat daftar mata 

kuliah 

5. Mencari asisten praktikum Admin dapat mencari asisten 

praktikum berdasarkan nama. 

6. Mencari peserta praktikum Admin dapat mencari peserta 

praktikum berdasarkan nama. 

7. Mencari mata kuliah Admin dapat mencari mata kuliah 

berdasarkan nama. 

8. Menambah asisten praktikum Admin dapat menambah asisten 

praktikum yang baru. 

9. Menambah peserta praktikum Admin dapat menambah peserta 

praktikum yang baru. 

10. Menambah mata kuliah Admin dapat menambah mata 

kuliah yang baru. 

11. Mengubah asisten praktikum Admin dapat mengubah informasi 

asisten praktikum. 

12. Mengubah peserta praktikum Admin dapat mengubah informasi 

peserta praktikum. 

13. Mengubah mata kuliah Admin dapat mengubah mata 

kuliah. 

14. Menghapus asisten praktikum Admin dapat menghapus asisten 

praktikum. 
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No. Kasus Uji Hasil yang Diharapkan 
15. Menghapus peserta praktikum Admin dapat menghapus peserta 

prakitkum. 

16. Menghapus mata kuliah Admin dapat menghapus mata 

kuliah. 

 

2. Asisten praktikum 

Untuk kasus uji dari pengguna dengan hak akses asisten praktikum dapat 

dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kasus uji asisten praktikum 

No. Kasus Uji Hasil yang Diharapkan 

1. Menampilkan seluruh mata kuliah Asisten praktikum dapat melihat 

seluruh mata kuliah. 

2. Menambah materi pada mata 

kuliah 

Asisten praktikum dapat 

menambahkan materi baru pada 

mata kuliah. 

3. Menghapus materi pada mata 

kuliah 

Asisten praktikum dapat 

menghapus materi pada mata 

kuliah. 

4. Menambah tugas pada mata 

kuliah 

Asisten praktikum dapat menambah 

tugas pada mata kuliah. 

5. Mengatur pengumpulan tugas 

pada mata kuliah 

Asisten praktikum dapat membuka 

atau menutup pengumpulan tugas 

pada mata kuliah. 

6. Melihat hasil tugas yang 

dikumpulkan 

Asisten praktikum dapat melihat 

hasil tugas yang telah dikumpulkan 

oleh peserta praktikum. 

7. Membuat pengumuman Asisten praktikum dapat 

menyampaikan pengumuman 

kepada peserta praktikum. 
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3. Peserta praktikum 

Untuk kasus uji dari pengguna dengan hak akses peserta praktikum dapat 

dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Kasus uji peserta praktikum 

No. Kasus Uji Hasil yang Diharapkan 

1. Menampilkan daftar mata kuliah 

yang telah diikuti 

Peserta praktikum dapat melihat 

seluruh mata kuliah yang telah 

diikuti. 

2. Menampilkan daftar mata kuliah 

yang belum diikuti. 

Peserta praktikum dapat melihat 

seluruh mata kuliah yang belum 

diikuti. 

3. Mengikuti mata kuliah Peserta praktikum dapat mengikuti 

suatu mata kuliah. 

4. Menampilkan materi  Peserta praktikum dapat melihat 

materi dari mata kuliah. 

5. Mengumpulkan tugas Peserta praktikum dapat 

mengumpulkan tugas dari mata 

kuliah. 

6. Menyimpan materi praktikum Peserta praktikum dapat 

menyimpan materi praktikum 

sehingga dapat dibuka saat offline. 

7. Menampilkan pengumuman Peserta praktikum dapat melihat 

pengumuman dari asisten 

praktikum melalui notifikasi. 

3.6.2 Pengujian Nonfungsional 

Pengujian nonfungsional dari aplikasi yang telah dibuat terdapat dua skenario 

pengujian yang itu pengujian PWA dengan menggunakan Google Lighthouse dan 

pengujian network dengan menggunakan Chrome DevTools. 

1. Pengujian PWA 
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Pengujian PWA menggunakan Google Lighthouse dilakukan untuk menilai 

aplikasi berdasarkan pada baseline PWA checklist dari Google diantaranya : 

a. Web app disajikan menggunakan HTTPS. 

b. Me-redirect traffic HTTP ke HTTPS. 

c. Halaman responsif pada tablet & perangkat seluler. 

d. Mempunyai tag <meta name=”viewport”> dengan width atau initial-scale. 

e. Service worker berhasil didaftarkan. 

f. Semua URL aplikasi dapat dimuat saat offline. 

g. Menampilkan konten ketika tidak ada dukungan javascript. 

h. Metadata disediakan untuk fitur “Add to Homescreen". 

i. Warna brand dan address bar cocok. 

j. Short_name tidak terpotong pada homescreen. 

k. Situs dapat menampilkan splash screen. 

l. First Load dapat dimuat dengan cepat bahkan pada 3G. 

Sistem yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi seluruh persyaratan dari 

baseline PWA checklist sehingga sesuai dengan standar PWA dari Google. 

2. Pengujian Network 

Pengujian  network menggunakan Chrome DevTools dilakukan untuk melihat 

kinerja dari aplikasi yang telah dibuat dengan tiga skenarion pengujian yaitu: 

a. Kunjungan halaman   : Pertama kali 

Network    : Online 

Service worker dan cache : Aktif 

b. Kunjungan halaman : Setelah pertama kali 

Network   : Online 

Service worker dan cache : Aktif 

c. Kunjungan halaman : Setelah pertama kali 

Network   : Offline 

Service worker dan cache : Aktif 

Untuk setiap skenario akan dibandingkan dengan melihat jumlah request, ukuran 

data yang dikirimkan melalui network , dan response time yang diperlukan untuk 

memuat suatu halaman. 
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3. Pengujian Pengguna 

Pengujian pengguna dilakukan dengan memberi akses kepada peserta 

praktikum yang merupakan mahasiswa teknik informatika untuk menguji 

fitur aplikasi yaitu : 

1. Peserta praktikum menerima push notification saat ada materi, tugas, dan 

pengumuman yang dibagikan oleh asisten praktikum dan pengumpulan 

tugas. 

2. Peserta praktikum dapat  dengan mengumpulkan tugas yang ada pada 

mata kuliah. 

Setelah melakukan pengujian peserta praktikum akan dibagikan sebuah 

kuisioner untuk menilai apakah aplikasi yang telah dibuat telah 

menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. 

  


