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BAB III  

PERANCANGAN 

3.1 Rancangan Kerja Berdasarkan Waterfall 

Skema kerja yang digunakan pada pembuatan website adalah  metode waterfall 

dimana waterfall merupakan salah satu skema kerja yang banyak digunakan oleh 

pengembang software. Metode waterfall memiliki konsep linier dimana dalam 

pengerjaannya dilakukan secara berurutan. Gambar metode waterfall seperti yang 

dilihat pada Gambar 3.1. Metode waterfall pada bembuatan website sebagai 

berikut. 

1. Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Identifikasi kebutuhan sistem adalah melihat website seperti apa yang 

dibutuhkan dalam penggunaan deteksi kantuk pada kendaraan berat. 

2. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah pembuatan desain awal dimana pada perancangan 

mencakup abstraksi dari sistem yang akan diimplementasikan. Pancangan 

mencakup alur data website, rancangan database, dan rancangan tampilan 

website dan fitur-fitur yang ada pada website. 

3. Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah melalukan penerapan sistem yang sudah dibuat 

pada perancangan dimana implemntasi mencakup fitur-fitur yang ada pada 

website, database, dan komunikasi antara perangkat dan database. 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem yang dibuat adalah pembuktian bahwa sistem yang dibuat 

sudah sesuai dengan perancangan yang telah dibuat dan dapat digunakan 

dengan baik. Pengujian yang dilakukan mencakup fungsi setiap bagian 

website, pendapat dari pengguna, delay pengiriman data, dan kekonsistenan 

terhadap beberapa web browser. 

5. Maintenance 

Maintenance dilakukan setelah melakukan pengujian yaitu perbaikan pada 

website apabila terjadi kesalahan atau error. 
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Gambar 3.1 Metode waterfall 

3.2 Identifikasi Kebutuhan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pembuatan website adalah metode waterfall dimana 

metode ini merupakan metode yang sering digunakan dalam pembuatan website. 

Metode waterfall digunakan karena pada pengerjaannya dilakukan secara linier 

dimana tahapan awalnya adalah identifikasi kebutuhan sistem. Sistem deteksi 

kantuk pada kendaraan berat membutuhkan sebuah sistem monitoring sebagai 

wadah yang digunakan sebagai analisis terhadap setiap pekerja akibat terjadinya 

mengantuk saat bekerja. Website digunakan sebagai salah satu sistem monitoring 

yang di dalamnya memuat informasi berkaitan dengan terjadinya mengantuk saat 

mengendarai kendaraan berat. Informasi yang dibutuhkan adalah terjadinya 

mengantuk setiap waktunya dan dilengkapi dengan informasi siapa saja yang 
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mengantuk. Komponen-komponen lain yang dibutuhkan adalah login, data sopir, 

data kendaraan, data grafik, dan data banyaknya mengantuk. 

 

3.3 Perancangan Website dan IoT 

Perencanaan website dan IoT dibuat sesuai dengan identifikasi kebutuhan sistem. 

Perancangan dilakukan untuk mendesain alat yang akan dibuat yang digunakan 

untuk memberikan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi. Perancangan 

mencakup Alur data input hingga output, perancangan antar muka, perancangan 

database, dan perancangan IoT. Perancangan juga digunakan sebagai abstrak 

sistem yang menggambarkan sistem secara keseluruhan. 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan sebuah gambaran umum terhadap sistem 

yang dirancang. Alur data pada DFD didefinisikan yang digunakan sebagai acuan 

untuk melakukan implementasi. Penggunaan DFD memudahkan dalam 

pengimplementasian karena rancangan yang dibuat bertujuan sebagai abstrak dari 

kegiatan yang akan dilaksanakan. 

1. DFD Sistem Website 

Sistem website merupakan subsistem dari sistem DETV yang merupakan perangkat 

deteksi mengantuk pada kendaraan berat seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.2. 

Sistem Website digunakan untuk melakukan monitoring terjadinya terdeteksi 

mengantuk pada kendaraan berat. Mandor memiliki akses dalam sistem website 

untuk melakukan monitoring dimana mandor dapat mengakses informasi data 

terdeteksinya mengantuk grafik terdeteksinya mengantuk dan mendapatkan akun 

untuk melakukan login pada halaman login. 
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Gambar 3.2 DFD Subsistem website. 

2. DFD Sistem Pengguna 

Sistem pengguna merupakan alur data pengguna dan identifikasi akses informasi 

pada sistem website. Dua role yang dapat menggunakan sistem website deteksi 

mengantuk yaitu Admin dan Mandor. Admin dapat menambahkan pengguna 

dengan memasukan data identitas pengguna untuk mendapatkan akun, yang 

selanjutnya akun tersebut digunakan Mandor melakukan login pada halaman login 

website. Mandor memiliki hak akses terhadap informasi deteksi, informasi grafik, 

dan informasi tentang website. DFD sistem website merujuk pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 DFD sistem website. 

3. DFD Sistem Login 

Sistem login merupakan sistem yang digunakan untuk memvalidasi akun sebelum 

masuk ke halaman utama website. Sistem login terdapat dua pengguna yang dapat 

melakukan login yaitu Admin dan Mandor. Pengguna diwajibkan melakukan 

masukan berupa email dan password selanjutnya sistem akan melakukan validasi 

akun. Apabila akun tervalidasi makan pengguna akan diarahkan ke halaman awal 

masing-masing pengguna. DFD sistem login merujuk pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 DFD sistem login 

4. DFD deteksi kantuk 

DFD deteksi kantuk merupakan alur data deteksi untuk ditampilkan pada halaman 

website. Sistem deteksi mengirimkan data berupa tanggal dan nama kendaraan dan 

disimpan pada database. Data tanggal dan nama kendaraan diolah pada pengolahan 

data deteksi. Data yang sudah diolah akan ditampilkan pada halaman tabel dan pada 
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halaman data grafik membutuhkan pengolahan grafik untuk selanjutnya data dapat 

ditampilkan. DFD deteksi kantuk merujuk pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 DFD deteksi kantuk 

3.2.2 Perancangan Antar Muka 

Website menampilkan berbagai fitur untuk memudahkan Mandor terhadap 

pengecekan dan pemantauan yang menjadi acuan untuk melihat banyaknya kasus 

mengantuk saat bekerja. Fitur-fitur website sebagai berikut. 

1. Fitur Login 

Fitur login digunakan sebagai validasi terhadap Mandor yang memiliki akses 

terhadap fitur-fitur DETV. Untuk desain halaman login merujuk pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Fitur login website 

2. Fitur Dashboard 

Fitur Dashboard menjadi halaman awal saat setelah login, halaman in terdapat 

informasi mengenai berapa banyak terjadi mengantuk pada seluruh kamera yang 

dipasang pada kurun waktu satu hari. Desain halaman Dashboard merujuk pada 

Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Halaman dashboard 

3. Fitur Data Tabel 

Fitur data tabel merupakan fitur yang memuat data waktu terdeteksi mengantuk dan 

hasil tangkapan gambar, pada data tabel terdapat pilihan kamera untuk memilih 

kamera mana yang akan dilakukan pengecekan mengantuk. Untuk desain halaman 

data tabel merujuk pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Halaman data tabel citra terdeteksi mengantuk 

4. Fitur Data Grafik 

Fitur data grafik merupakan fitur yang memuat banyaknya terdeteksi mengantuk 

dan ditampilkan dalam bentuk grafik pada menu data grafik terdapat pilihan kamera 

untuk memilih kamera mana yang akan dilakukan pengecekan. Desain halaman 

data grafik merujuk pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Halaman data grafik citra terdeteksi mengantuk 

5. Fitur About 

Fitur about merupakan fitur yang berisikan informasi mengenai DETV dan 

memberikan informasi mengenai website kepada Mandor. Desain halaman about 

merujuk pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 Halaman about DETV 

3.2.3 Perancangan Database 

1. Tabel Akun 

Tabel adalah tabel dari akun yang merupakan data yang digunakan untuk 

menyimpan akun-akun mandor dan admin itu sendiri. Komponen dari tabel akun 

terdapat id, username, dan password, pada field id menggunakan tipe data integer 

dan berfungsi sebagai nomor urut dari setiap akun. Field username yaitu 

menggunakan tipe data varchar yang berfungsi sebagai penyimpan username setiap 

akun. Field password menggunakan tipe data varchar yang berfungsi sebagai 

penyimpan password setiap akun. Tabel akun merujuk pada Tabel 3.1. 

Nama Tabel  : User 

Primary Key : id 

Fungsi   : Menyimpan data akun  

Tabel 3.1 Struktur tabel akun 

No Field Tipe Data Keterangan 

1 id Int Nomor urut 

2 username Varchar (30) Username akun 

3 password Varchar (30) Password akun 
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2. Tabel Data Terdeteksi 

Tabel data citra adalah database yang digunakan untuk menyimpan setiap 

terjadinya mengantuk ketika terdeteksi. Tabel deteksi citra memiliki komponen 

seperti id, gambar, timestamp dan data deteksi, pada field id menggunakan tipe data 

integer yang berfungsi untuk memberi urutan pada data terdeteksi mengantuk. Field 

gambar menggunakan tipe data BLOB dan berfungsi sebagai penyimpan data 

tangkapan citra saat terjadi mengantuk. Field Timestamp digunakan tipe data 

integer, dan pada field ini digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu 

secara bersamaan ketika terdeteksi mengantuk. Tabel data terdeteksi merujuk pada 

Tabel 3.2. 

Nama Tabel   : Kamera_A 

Primary Key  : id 

Fungsi    : Menyimpan data citra terdeteksi mengantuk 

Tabel 3.2 Struktur tabel data citra 

No Field Tipe Data Keterangan 

1 id Int Nomor urut 

2 Gambar BLOB 
Menyimpan citra terdeteksi 

mengantuk 

3 Timestamp Timestamp 
Menyimpan tanggal dan waktu data 

disimpan 

5 Data Int Data untuk trigger mikrokontroler 

 

3.2.4 Perancangan IoT 

Rancangan IoT dilakukan untuk menghubungkan perangkat hardware dengan 

software. Hardware yang digunakan dalam pengiriman data adalah komputer mini. 

Setelah dilakukan konfigurasi komputer mini maka ditanamkan sebuah program 

yang dapat melakukan pengiriman data berupa link yang mengarahkan pada 

halaman website selanjutnya website akan melakukan upload data pada database. 

3.4 Implementasi 

Implementasi adalah kegiatan perealisasian terhadap rancangan yang telah dibuat. 

Dimana setiap komponen yang telah disiapkan dan rancangan disususn sesuai 

dengan tujuan kegiatan. Sistem yang dibuat akan ditanamkan pada domain 
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ta202101008.elsinta-itera.com. Website dibuat menggunakan framework 

codeigniter yaitu pada penerapannya menggunakan konsep MVC. 

 

3.5 Pengujian dan Validasi 

Pengujian adalah kegiatan untuk menilai apakah sistem yang dibuat sudah bekerja 

sesuai dengan rancangan. Adapun pengujian yang dilakukan sebagai berikut. 

3.2.1 Usability testing  

Pengujian usability dilakukan untuk mengetahui apakah tampilan sistem yang 

dibuat telah user-friendly atau belum. Data berupa nilai yang didapatkan dari 

tanggapan dari responden. Seperti yang ditunjukan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Daftar pertanyaan usability testing 

No Kategori Pertanyaan 

1.  

daya tarik 

Apakah warna pada website tersebut menarik? 

2.  
Apakah jenis font pada website tersebut sudah 

cocok dengan website tersebut? 

3.  
Apakah anda merasa nyaman dengan mengakses 

website tersebut? 

4.  

kejelasan 

Apakah tulisan pada website dapat dibaca dengan 

jelas? 

5.  
Apakah menu pada website dapat dimengerti 

dengan baik? 

6.  
Apakah semua tombol dan icon dapat dimengerti 

dan dipahami? 

7.  

Efisiensi 

Apakah kamu dapat dengan mudah mengakses 

menu-menu yang ada? 

8.  
Apakah tampilan dengan mudah dipahami tanpa 

diberikan petunjuk? 

9.  ketepatan Apakah aplikasi sudah tidak ada error? 

10.  

stimulasi 

Apakah anda dapat mengingat dengan jelas nama 

website tersebut? 

11.  
Apakah tampilan nama website tersebut membuat 

anda nyaman? 

12.  kebaruan 
Apakah menurut anda website tersebut telah 

mengikuti trend website saat ini? 
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3.2.2 Unit testing  

Unit testing yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah dalam website 

masih terdapat error atau tidak, pengujian dilakukan dengan memecah website 

menjadi beberapa bagian besar. Data yang didapatkan adalah analisis terhadap 

setiap bagian website yang mengacu pada expected result dan actual result. Seperti 

yang ditunjukan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Rancangan uji coba unit testing 

No Menu/Fungsi Pengujian 
Toleransi 

Keberhasilan 

1 

Proses 

menampilkan 

data terdeteksi 

harian. 

Mengambil dan menampilkan 

data terdeteksi mengantuk pada 

hari melakukan login pada 

halaman Dashboard 

90% 

2 Proses Login 

Mengirimkan data email, 

password dan role dan 

melakukan validasi terhadap 

email, password dan role. 

90% 

3 

Proses 

registrasi 

Admin 

Melakuan penyimpan data ke 

database berupa data nama, 

email, password, role (Admin), 

dan token. 

90% 

4 

Proses 

menampilkan 

data tabel 

terdeteksi 

mengantuk 

Mengambil data dan 

menampilkan data terdeteksi 

pada halaman data tabel 

90% 

5 

Proses 

menampilkan 

data grafik 

terdeteksi 

mengantuk 

Mengambil data dan 

menampilkan data terdeteksi 

pada halaman data grafik 

90% 

6 

Proses 

menampilkan 

data pengguna 

Mengambil data dan 

menampilkan data terdeteksi 

pada halaman pengguna 

90% 

7 

Proses 

penambahan 

pengguna 

Melakuan penyimpan data ke 

database berupa data nama, 

email, password, role, dan 

token. 

90% 
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No Menu/Fungsi Pengujian 
Toleransi 

Keberhasilan 

8 

Proses 

perubahan 

data pengguna 

Melakukan perubahan dan 

penyimpan data ke database 

berupa data nama, email, 

password, role, dan token. 

90% 

9 

Proses 

penghapusan 

data pengguna 

Melakukan penghapusan data 

pengguna berdasarkan id 

pengguna. 

90% 

10 

Proses 

menampilkan 

data 

kehadiran 

Mengambil data dan 

menampilkan data kehadiran 

pada halaman data kehadiran 

90% 

11 

Proses 

pengahapusan 

data 

kehadiran 

Melakukan penghapusan data 

pengguna berdasarkan id 

kehadiran. 

90% 

12 

Proses 

menampilkan 

data 

kendaraan 

Mengambil data dan 

menampilkan data kendaraan 

pada halaman data kehadiran 

90% 

13 

Proses 

penambahan 

data 

kendaraan 

Menyimpan data berupa nomor 

series kamera dan nama 

kendaraan. 

90% 

14 

Proses 

penyuntingan 

data 

kendaraan 

Merubah dan menyimpan data 

berupa nomor series kamera 

dan nama kendaraan. 

90% 

15 

Proses 

pengahapusan 

data 

kendaraan 

Melakukan penghapusan data 

pengguna berdasarkan id 

kendaraan. 

90% 

16 

Proses 

menampilkan 

tentang 

website. 

Menampilkan halaman tentang 

website. 
90% 

17 

Proses 

pengisian data 

kehadiran 

Melakukan penyimpanan data 

kehadiran berupa nomor series, 

kendaraan dan token. 

90% 
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3.2.3 Environment testing  

yaitu pengujian tampilan web yang dilakukan untuk menguji apakah sistem telah 

berjalan dengan baik pada beberapa jenis browser yang diuji. Data yang didapatkan 

berupa analisis website yang dibuka menggunakan browser yang diuji. 

3.2.4 Pengujian IoT 

Pengujian IoT yaitu pengujian untuk melihat apakah data yang dikirimkan dapat 

masuk ke database. Pengujian dilakukan dengan mengirimkan minimal 20 data dari 

alat ke database. 

3.2.5 Pengujian Delay IoT 

Pengujian delay IoT dilakukan untuk melihat waktu yang dibutuhkan dalam 

pengiriman data dari perangkat ke website. Pengujian juga dilakukan pada saat 

deteksi terjadi dan pengiriman data ke database. 

3.2.6 Pengujian Keamanan 

Pengujian keamanan dilakukan untuk melihat apakah website yang dibuat sudah 

aman dan data website tidak dapat dilihat oleh pihak lain tanpa melakukan login 

pada website. Pengujian menggunakan aplikasi wireshark untuk melihat arus data 

pada website. 

3.2.7 Pengujian Database 

Pengujian database yang dilakukan untuk melihat performa database yang 

digunakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data 

berdasarkan banyaknya data yang digunakan. Data yang didapatkan berupa berupa 

analisis waktu yang dibutuhkan terhadap banyaknya data yang digunakan[16]. 

 

3.3 Maintenance 

Maintenance merupakan kegiatan yang dilakukan setelah melakukan pengujian. 

Hasil yang telah didapatkan dalam pengujian selanjutnya dianalisis dan dievaluasi 

terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam sistem. Tahapan maintenance 

dilakukan untuk mengembangkan sistem yang dibuat sesuai dengan yang 

diinginkan. 

  


