
BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisa Sistem 

A.1. Gambaran Umum Industri Kerajinan di Mayong 

Penduduk desa yang ada di kecamatan Mayong kabupaten Jepara sebagian besar 

memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin tanah liat. Kerajinan tanah liat yang dihasilkan 

ada yang berupa genting, batu bata, dan gerabah. Beberapa produk gerabah yang diproduksi 

oleh pengrajin gerabah antara lain: kendi (tempat air minum) dalam berbagai bentuk dan 

variasi, kendil (tempat menaruh ari-ari, dapat juga digunakan untuk tempat meracik jamu), 

celengan dalam berbagai variasi, pot, guci, remitan (miniatur perabot rumah tangga yang 

digunakan untuk mainan anak-anak) dan sebagainya. 

Kerajinan-kerajinan tersebut di atas memiliki bahan baku yang sama, tetapi proses 

pembuatannya berbeda. Ada pun alur proses dari masing-masing kerajinan tanah liat secara 

umum dapat dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu: kegiatan pra produksi, kegiatan produksi, dan 

kegiatan pasca produksi. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing alur kegiatan 

tersebut. 

1. Kegiatan pra produksi 

Kegiatan pra produksi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum melaksanakan tahap 

pembuatan kerajinan tanah liat. Kegiatan ini meliputi tahap persiapan dan tahap 

pengolahan tanah. Tahap persiapan dilakukan dengan mempersiapkan peralatan 

pembuatan kerajinan tanah liat dan bahan baku berupa tanah liat. Peralatan pembuatan 

kerajinan tanah liat sifatnya tidak habis pakai, artinya peralatan tersebut akan selalu 

digunakan untuk proses produksi selama tidak terjadi kerusakan pada alat tersebut 

sehingga pengadaannya cukup satu kali. Sedangkan tanah liat sifatnya adalah habis pakai 

sehingga perlu dilakukan pengadaan terus-menerus. Setelah pengadaan tanah liat, tahap 

berikutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan agara tanah liat dapat 

dibentuk menjadi kerajinan. Berikut ini adalah alur kegiatan pra produksi dari industri 

kerajinan tanah liat di daerah Mayong. 
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Gambar 4. 1: Alur kegiatan pra produksi 

 

2. Kegiatan produksi 

Kegiatan produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk, baik 

berupa genting, batu bata, mau pun gerabah. Kegiatan ini dimulai dari tahap pembentukan 

hingga penyempurnaan sehingga produk siap dipasarkan. Secara umum alur kegiatan 

produksi dapat dibedakan berdasarkan kebutuhannya, yaitu kebutuhan tenaga kerja dan 

kebutuhan bahan pendukung. Berikut ini penjelasan alur dari masing-masing kebutuhan: 

a. Alur kebutuhan tenaga kerja 

Industri kerajinan tanah liat merupakan industri rumahan. Dalam kegiatan produksi, 

pemilik industri kerajinan tanah liat dibantu oleh anggota keluarga dari rumah tangga 

tersebut. Tetapi ada juga tenaga pocokan, yaitu orang yang bekerja menyewakan 



tenaganya. Ada beberapa pemilik industri yang membutuhkan tenaga kerja tersebut,  

baik dalam tahap pembentukan, pengeringan, pembakaran, mau pun penyempurnaan 

produk. Upah tenaga kerja ini biasanya dihitung per satuan produksi. Tenaga pocokan 

biasanya bekerja dari satu rumah industri ke rumah industri lainnya. Ada juga yang 

bekerja secara tetap di satu rumah industri, tergantung kesepakatan antara pemilik 

industri dengan tenaga pocokan tersebut. Ada pun alur kegiatan produksi yang 

berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dalam industri kerajinan tanah liat di daerah 

Mayong dijelaskan dengan gambar berikut: 

 
Gambar 4. 2: Alur kebutuhan tenaga kerja 

 

b. Alur kebutuhan bahan pendukung 

Selain tanah liat sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi, terdapat beberapa 

bahan pendukung yang diperlukan oleh industri kerajinan tanah liat. Misalnya dalam 

tahap pembakaran diperlukan bahan berupa kayu bakar dan jerami. Produk yang 

membutuhkan tahap penyempurnaan berupa pengecatan membutuhkan bahan berupa 

cat, gondo rukem, bensin, dan sebagainya. Berikut ini adalah alur kegiatan produksi 

yang berkaitan dengan kebutuhan bahan pendukung dalam industri kerajinan tanah 

liat di daerah Mayong. 



 
Gambar 4. 3: Alur kebutuhan bahan pendukung 

 

3. Kegiatan pasca produksi 

Kegiatan pasca produksi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendistribusikan produk 

tanah liat kepada konsumen. Beberapa industri kerajinan tanah liat di daerah Mayong 

memasarkan sendiri produk yang dihasilkan dalam event seperti Dandangan, Sekatenan, 

Besaran, dsb. Ada juga yang menyetorkannya kepada pihak distributor atau konsumen 

langsung. Berikut ini adalah alur kegiatan penjualan dalam industri kerajinan tanah liat di 

daerah Mayong. 



 

Gambar 4. 4: Alur kegiatan penjualan 

A.2. Model Bisnis yang Disarankan 

Untuk meningkatkan keunggulan kompetitif daerah Mayong yang memiliki kearifan 

lokal berupa kerajinan tanah liat (gerabah, genting, dan batu bata) diperlukan sebuah website 

yang dapat digunakan sebagai sarana promosi. Berikut ini model bisnis yang disarankan: 



 
Gambar 4. 5: Model Bisnis yang disarankan 

A.3. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 

Website yang akan digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dan 

kearifan lokal kecamatan Mayong kabupaten Jepara, akan menampilkan informasi-informasi 

berikut ini: 

a. Informasi tentang desa yang ada di kecamatan Mayong 

b. Informasi tentang pengrajin dan produk-produk yang dihasilkan pada masing-masing 

desa di kecamatan Mayong 

Dari informasi-informasi yang ingin ditampilkan tersebut, maka diperoleh 

kebutuhan data sebagai berikut: 

a. Data desa yang ada di kecamatan Mayong 

b. Data pengrajin 

c. Data produk, data kategori produk 

d. Data produksi setiap pengrajin 

A.4. Analisis Aktor  

Website yang dihasilkan nantinya akan digunakan oleh 2 macam user yaitu user 

yang dapat mengelola isi website (admin dan pengrajin) dan user di luar sistem (end user) 

yang dapat melihat informasi-informasi yang ditampilkan. End user merupakan sasaran 



adanya website ini. Sedangkan admin dan pengrajin juga dapat bertindak sebagai end user. 

Oleh karena itu, aktor yang berperan dalam sistem antara lain: 

a. Admin 

Admin adalah aktor yang dapat mengelola data desa, data pengrajin, data produk, 

produksi, dan artikel. 

b. Pengrajin 

Pengrajin adalah aktor yang dapat mengelola data produk dan produksi yang 

dihasilkan oleh pengrajin itu sendiri. Selain itu, pengrajin juga dapat menulis artikel 

yang berhubungan dengan produknya masing-masing. 

c. User 

User adalah generalisasi dari aktor admin dan aktor pengrajin. User termasuk juga 

end user yang dapat melihat informasi-informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

Hierarki aktor ditunjukkan pada gambar 4.6 

 
Gambar 4. 6: Hierarki aktor 

B. Perancangan Sistem 

B.1. Use Case Diagram  

Use case diagram dibedakan berdasarkan aktor antara lain: 

1. Use Case Diagram Admin 

User

Admin Pengrajin



 
Gambar 4. 7: Use Case Diagram Admin 

 

2. Use Case Diagram Pengrajin 

 
Gambar 4. 8: Use Case Diagram Pengrajin 

 

3. Use Case Diagram User 

Pil ih menu desa
Pilih menu pengrajin

Pil ih menu produk
Pilih menu produksi
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<<extend>> <<extend>>

<<extend>><<extend>>
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<<extend>>
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<<extend>>
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<<extend>>
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<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Tambah data produk

Ubah data produk

Hapus data produk

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

Tambah data produksi

Ubah data produksi

Hapus data produksi

Tambah data artikel

Hapus data artikel

Logout

<<extend>>

Ubah data artikel

Pil ih menu artikel

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Ganti Password

<<extend>>

Pilih menu pengrajin Ubah data pengrajin

<<extend>>

Pilih menu produksi

Tambah data produk

Tambah data produksi
<<extend>>

Ubah data produksi

<<extend>>

Hapus data produksi
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Logout

Login

<<extend>>
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Gambar 4. 9: Use Case Diagram User 

 

B.2. Class Diagram  

Berikut ini adalah gambar class diagram 

 
Gambar 4. 10: Class diagram 

B.3. Sequence Diagram  

Sequence Diagram dijelaskan berdasarkan use case  antara lain: 

1. Sequence Diagram Login 

Isi buku tamu

Lihat daftar tamu

Lihat menu beranda

Lihat menu profil

Lihat menu produk

Lihat menu pengrajin

Lihat menu buku tamu

<<extend>><<extend>>

Lihat menu artikel

User

admin

input data()
ubah data()
hapus data()

user
userID : String
nama : String
level : String
password : String
email : String

login()
logout()

artikel
IDartikel : Integer
judul : String
waktu_input : Date
penulis : user
isi : String
gambar : String

mengisi

desa
kd_desa : Integer
nama_desa : String

pengrajin
kd_pengrajin : String
alamat : String
telp

tinggal di

produk
kd_produk : String
kategori : String
nama_produk : String
gambar : String
keterangan : String

memiliki



 
Gambar 4. 11: Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence Diagram Pilih menu desa 

 
Gambar 4. 12: Sequence Diagram Pilih menu desa 

 

 

 

 

 

 

3. Sequence Diagram Tambah data desa 

 : User Form Login Halaman Utama User

Tampilkan form login

Isi username dan password

Cari username dan password di tabel user

Tampilkan konfirmasi login
Konfirmasi pencarian

 : User Halaman Utama Isi

Klik menu desa
Panggil konten menu desa

Pemuatan konten menu desa
Tampilkan konten menu desa



 
Gambar 4. 13: Sequence Diagram Tambah data desa 

 

4. Sequence Diagram Ubah data desa 

 
Gambar 4. 14: Sequence Diagram Ubah data desa 

 

 

 

5. Sequence Diagram Hapus data desa 

Halaman Utama : User Form Desa desa

Klik menu tambah desa
Panggil form desa

Tampilkan form desa

Isi form desa

Simpan ke tabel desa

Konfirmasi penyimpanan

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

 : User Halaman Utama Form Ubah 
Desa

desaForm Daftar 
Desa

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Isi form ubah desa

Cari data di tabel desa

Panggil form daftar desa
Cari data di tabel desa

Load data desa

Load data desa
Tampilkan form ubah desa

Ubah ke tabel desa
Konfirmasi pengubahan

Tampilkan form daftar desa

Panggil form ubah desa
Klik tombol ubah



 
Gambar 4. 15: Sequence Diagram Hapus data desa 

 

6. Sequence Diagram Pilih menu pengrajin 

 
Gambar 4. 16: Sequence Diagram Pilih menu pengrajin 

 

 

 

 

 

 

7. Sequence Diagram Tambah data pengrajin 

Form Daftar 
Desa : User Halaman Utama desa

Tampilkan konfirmasi penghapusan

Konfirmasi penghapusan

Cari data di tabel desa
Load data desa

Panggil form daftar desa

Tampilkan form daftar desa

Klik tombol hapus
Hapus dari tabel desa

 : User Halaman Utama Isi

Klik menu pengrajin

Tampilkan konten menu pengrajin

Panggil konten menu pengrajin

Pemuatan konten menu pengrajin



 
Gambar 4. 17: Sequence Diagram Tambah data pengrajin 

 

8. Sequence Diagram Ubah data pengrajin 

 
Gambar 4. 18: Sequence Diagram Ubah data pengrajin 

 

 

9. Sequence Diagram Hapus data pengrajin 

 : User Halaman Utama Form Pengrajin pengrajin user desa

Klik menu tambah pengrajin

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Panggil form pengrajin

Tampilkan form pengrajin

Isi form  pengrajin

Simpan ke tabel pengrajin

Konfirmasi penyimpanan data pengrajin
Simpan ke tabel user

Konfirmasi penyimpanan data user

Cari data di tabel desa

Load data desa

 : User Halaman Utama Form Daftar 
Pengrajin

Form Ubah 
Pengrajin

pengrajin desa

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Isi form ubah pengrajin

Cari data di tabel pengrajin

Panggil form daftar pengrajin
Cari data di tabel pengrajin

Load data pengrajin

Load data pengrajin

Tampilkan form ubah pengrajin

Ubah ke tabel pengrajin

Konfirmasi pengubahan

Tampilkan form daftar pengrajin

Panggil form ubah pengrajin

Klik tombol ubah

Cari data di tabel desa

Load data desa

Cari data di tabel desa

Load data desa



 
Gambar 4. 19: Sequence Diagram Hapus data pengrajin 

 

10. Sequence Diagram Pilih menu kategori produk 

 
Gambar 4. 20: Sequence Diagram Pilih menu kategori produk 

 

 

 

 

 

 

11. Sequence Diagram Tambah data kategori produk 

 : User Halaman Utama Form Daftar 
Pengrajin

pengrajin desa user

Panggil form daftar pengrajin

Klik tombol hapus

Cari data di tabel pengrajin
Load data pengrajin

Tampilkan form daftar pengrajin

Cari data di tabel desa
Load data desa

Hapus dari tabel pengrajin

Hapus dari tabel user

Konfirmasi penghapusan data user

Konfirmasi penghapusan data pengrajin

Tampilkan konfirmasi penghapusan

 : User Halaman Utama Isi

Klik menu kategori produk

Tampilkan konten menu kategori produk

Panggil konten menu kategori produk

Pemuatan konten menu kategori produk



 
Gambar 4. 21: Sequence Diagram Tambah data kategori produk 

 

12. Sequence Diagram Ubah data kategori produk 

 
Gambar 4. 22: Sequence Diagram Ubah data kategori produk 

 

 

 

 

13. Sequence Diagram Hapus data kategori produk 

Form Kategori Produk : User Halaman Utama kategori_produk

Klik menu tambah kategori produk

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Panggil form kategori produk

Tampilkan form kategori produk

Isi form  kategori produk

Simpan ke tabel kategori produk

Konfirmasi penyimpanan

 : User Halaman Utama Form Ubah 
Kategori Produk

kategori_produkForm Daftar 
Kategori Produk

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Isi form ubah kategori produk

Cari data di tabel kategori_produk

Panggil form daftar kategori produk
Cari data di tabel kategori_produk

Load data kategori_produk

Load data kategori_produk
Tampilkan form ubah kategori produk

Ubah ke tabel kategori_produk
Konfirmasi pengubahan

Tampilkan form daftar kategori_produk

Panggil form ubah kategori produk
Klik tombol ubah



 
Gambar 4. 23: Sequence Diagram Hapus data kategori produk 

 

14. Sequence Diagram Pilih menu produk 

 
Gambar 4. 24: Sequence Diagram Pilih menu produk 

 

 

 

 

 

15. Sequence Diagram Tambah data produk 

Form Daftar 
Kategori Produk : User Halaman Utama kategori_produk

Tampilkan konfirmasi penghapusan

Konfirmasi penghapusan

Cari data di tabel kategori_produk
Load data kategori_produk

Panggil form daftar kategori produk

Tampilkan form daftar kategori produk

Klik tombol hapus
Hapus dari tabel kategori_produk

Isi : User Halaman Utama

Klik menu produk

Tampilkan konten menu produk

Panggil konten menu  produk

Pemuatan konten menu produk



 
Gambar 4. 25: Sequence Diagram Tambah data produk 

 

16. Sequence Diagram Ubah data produk 

 
Gambar 4. 26: Sequence Diagram Ubah data produk 

 

 

 

 

 

17. Sequence Diagram Hapus data produk 

Form Produk : User Halaman Utama kategori_produk produk

Klik menu tambah produk

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Panggil form produk

Tampilkan form  produk

Isi form produk

Cari data di tabel kategori_produk

Load data kategori_produk

Simpan ke tabel produk

Konfirmasi penyimpanan

kategori_produk : User Halaman Utama Form Daftar Produk Form Ubah Produk produk

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Isi form ubah produk

Cari data di tabel produk

Panggil form daftar produk
Cari data di tabel produk

Load data produk

Load data produk

Tampilkan form ubah produk

Ubah ke tabel produk

Konfirmasi pengubahan

Tampilkan form daftar produk

Panggil form ubah produk
Klik tombol ubah

Cari data di kategori_produk

Load data kategori_produk



 
Gambar 4. 27: Sequence Diagram Hapus data produk 

 

18. Sequence Diagram Pilih menu produksi 

 
Gambar 4. 28: Sequence Diagram Pilih menu produksi 

 

 

 

 

 

19. Sequence Diagram Tambah data produksi 

Form Daftar Produk : User Halaman Utama produk

Tampilkan konfirmasi penghapusan

Konfirmasi penghapusan

Cari data di tabel produk
Load data produk

Panggil form daftar produk

Tampilkan form daftar produk

Klik tombol hapus
Hapus dari tabel produk

Isi : User Halaman Utama

Klik menu produksi

Panggil konten menu  produksi

Pemuatan konten menu produksi

Tampilkan konten menu produksi



 
Gambar 4. 29: Sequence Diagram Tambah data produksi 

 

20. Sequence Diagram Ubah data produksi 

 
Gambar 4. 30: Sequence Diagram Ubah data produksi 

 

21. Sequence Diagram Hapus data produksi 

 : User Halaman Utama Form Pengrajin pengrajin produk produksi

Klik menu tambah produksi

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Panggil form produksi

Tampilkan form produksi

Isi form  produksi

Cari data di tabel produk

Load data produk

Cari data di tabel pengrajin

Load data pengrajin

Simpan data produksi
Konfirmasi penyimpanan

 : User Halaman Utama Form Daftar 
Produksi

Form Ubah 
Produksi

produksi produkpengrajin

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Panggil form daftar produksi

Klik tombol ubah

Isi form ubah produksi

Ubah ke tabel produksi

Cari data di tabel produksi

Konfirmasi pengubahan

Load data produksi

Tampilkan form daftar produksi

Panggil form ubah produksi

Cari data di tabel produksi

Load data produksi

Tampilkan form ubah produksi

Cari data di tabel produk

Load data produk

Cari data di tabel produk

Load data produk

Cari data di tabel pengrajin
Load data pengrajin

Cari data di tabel pengrajin
Load data pengrajin



 
Gambar 4. 31: Sequence Diagram Hapus data produksi 

 

22. Sequence Diagram Pilih menu artikel 

 
Gambar 4. 32: Sequence Diagram Pilih menu artikel 

 

 

 

 

 

23. Sequence Diagram Tambah data artikel 

 : User Halaman Utama Form Daftar 
Produksi

produksi produk

pengrajin

Tampilkan konfirmasi penghapusan

Panggil form daftar produksi

Klik tombol hapus

Cari data di tabel produksi

Konfirmasi penghapusan

Load data produksi

Cari data di tabel produk

Load data produk

Tampilkan form daftar produksi

Cari data di tabel pengrajin
Load data pengrajin

Hapus dari tabel produksi

Isi : User Halaman Utama

Klik menu artikel

Panggil konten menu artikel

Pemuatan konten menu artikel

Tampilkan konten menu artikel



 
Gambar 4. 33: Sequence Diagram Tambah data artikel 

 

24. Sequence Diagram Ubah data artikel 

 
Gambar 4. 34: Sequence Diagram Ubah data artikel 

 

 

 

25. Sequence Diagram Hapus data artikel 

 : User Halaman Utama Form Artikel artikel

Klik menu tambah artikel

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Panggil form artikel

Tampilkan form artikel

Isi form artikel

Simpan ke tabel artikel

Konfirmasi penyimpanan

 : User Halaman Utama Form Ubah 
Artikel

artikelForm Daftar 
Artikel

Tampilkan konfirmasi pengubahan

Isi form ubah artikel
Ubah ke tabel artikel

Konfirmasi pengubahan

Cari data di tabel artikel
Load data artikel

Panggil form daftar artikel

Tampilkan form daftar artikel

Panggil form ubah artikel
Cari data di tabel artikel

Load data artikel
Tampilkan form ubah artikel

Klik tombol ubah



 
Gambar 4. 35: Sequence Diagram Hapus data artikel 

 

26. Sequence Diagram Logout 

 
Gambar 4. 36: Sequence Diagram Logout 

 

 

 

 

 

27. Sequence Diagram Lihat menu beranda 

 : User Halaman Utama artikelForm Daftar 
Artikel

Tampilkan konfirmasi penghapusan

Konfirmasi penghapusan

Cari data di tabel artikel
Load data artikel

Panggil form daftar artikel

Tampilkan form daftar artikel

Klik tombol hapus
Hapus dari tabel artikel

 : User Halaman Utama Form Login

Klik menu logout

Hapus session

Panggil form login

Tampilkan form login



 
Gambar 4. 37: Sequence Diagram Lihat menu beranda 

 

28. Sequence Diagram Lihat menu profil 

 
Gambar 4. 38: Sequence Diagram Lihat menu profil 

 

 

 

 

 

 

29. Sequence Diagram Lihat menu produk 

Isi : User Halaman Utama artikel produk

Klik menu beranda

Panggil konten menu beranda

Cari data di tabel artikel

Load data artikel

Cari data di tabel produk

Load data produk

Pemuatan konten menu beranda

Tampilkan konten menu beranda

Isi : User Halaman Utama

Klik menu profil

Tampilkan konten menu profil

Panggil konten menu profil

Pemuatan konten menu profil



 
Gambar 4. 39: Sequence Diagram Lihat menu produk 

 

30. Sequence Diagram Lihat menu pengrajin 

 
Gambar 4. 40: Sequence Diagram Lihat menu pengrajin 

 

 

 

 

31. Sequence Diagram Lihat menu artikel 

 : User Halaman Utama Isi produk

Klik menu produk

Tampilkan konten menu produk

Panggil konten menu produk

Pemuatan konten menu produk

Cari data di tabel produk

Load data produk

 : User Halaman Utama Isi pengrajin

Klik menu pengrajin

Tampilkan konten menu pengrajin

Panggil konten menu pengrajin

Pemuatan konten menu pengrajin

Cari data di tabel pengrajin

Load data pengrajin



 
Gambar 4. 41: Sequence Diagram Lihat menu artikel 

 

32. Sequence Diagram Lihat menu buku tamu 

 
Gambar 4. 42: Sequence Diagram Lihat menu buku tamu 

 

 

 

 

 

33. Sequence Diagram Isi buku tamu 

artikel : User Halaman Utama Isi

Klik menu artikel

Tampilkan konten menu artikel

Panggil konten menu artikel

Pemuatan konten menu artikel

Cari data di tabel artikel

Load data artikel

 : User Halaman Utama Isi

Klik menu buku tamu

Tampilkan konten menu buku tamu

Panggil konten menu buku tamu

Pemuatan konten menu buku tamu



 
Gambar 4. 43: Sequence Diagram Isi buku tamu 

 

34. Sequence Diagram Lihat daftar buku tamu 

 
Gambar 4. 44: Sequence Diagram Lihat daftar buku tamu 

 

 

 

 

 

B.4. Statechart Diagram 

Statechart Diagram digambarkan berdasarkan: 

1. Statechart Diagram Kelola Website 

Halaman Utama : User Form Buku 
Tamu

tamu

Tampilkan konfirmasi penyimpanan

Tampilkan form buku tamu

Isi form buku tamu
Simpan ke tabel tamu

Konfirmasi penyimpanan

 : User Halaman Utama Form Daftar 
Buku Tamu

tamu

Klik tombol daftar buku tamu

Panggil form daftar buku tamu

Cari data di tabel tamu

Load data tamu

Tampilkan daftar buku tamu



 
Gambar 4. 45: Statechart Diagram Kelola Website 

 

2. Statechart Diagram Jelajah Website 

 
Gambar 4. 46: Statechart Diagram Jelajah Website 

B.5. Perancangan Database  

Perancangan database yang diusulkan dengan menggunakan DBMS MySQL adalah 

sebagai berikut: 

1. Nama Tabel : user 

Fungsi : menyimpan data user 

Primery key : userID 

Mulai

Web admin

Login

entry/ input data login
do/ cek validasi login
exit/ tampilkan halaman utama...

Logout

do/ hapus session
exit/ tampilkan login

Selesai

Pengelolaan data

Tambah data

do/ Tampilkan form input data
entry/ input data
do/ simpan data ke database
exit/ konfirmasi penyimpanan

Lihat data

do/ Cari data di database
do/ Tampilkan data

Ubah data

event pilih data/ 
do/ cari data di database sesuai data terpilih
do/ tampilkan form ubah data
entry/ ubah inputan data
do/ update ke database
exit/ konfirmasi peng-update-an

Hapus data

event pilih data/ 
do/ hapus data dari database
exit/ konfirmasi penghapusan

Tambah data

do/ Tampilkan form input data
entry/ input data
do/ simpan data ke database
exit/ konfirmasi penyimpanan

Lihat data

do/ Cari data di database
do/ Tampilkan data

Ubah data

event pilih data/ 
do/ cari data di database sesuai data terpilih
do/ tampilkan form ubah data
entry/ ubah inputan data
do/ update ke database
exit/ konfirmasi peng-update-an

Hapus data

event pilih data/ 
do/ hapus data dari database
exit/ konfirmasi penghapusan

Mulai

Buka 
website

Pilih menu

do/ cari konten menu
do/ tampilkan konten

Tutup 
website

Selesai



Foreign key : - 

Tabel user selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.1 

Tabel 4. 1: Tabel user 

Nama Field Type Size 

UserID int 3 

nama varchar  30 

level varchar 20 

password text  

email varchar 30 

 

2. Nama Tabel : desa 

Fungsi : menyimpan data desa 

Primery key : kd_desa 

Foreign key : - 

Tabel desa selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.2 

Tabel 4. 2: Tabel desa 

Nama Field Type Size 

kd_desa int 2 

nama_desa varchar  20 

 

3. Nama Tabel : pengrajin 

Fungsi : menyimpan data pengrajin 

Primery key : kd_pengrajin 

Foreign key : kd_desa 

Tabel pengrajin selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.3 

Tabel 4. 3: Tabel pengrajin 

Nama Field Type Size 

kd_pengrajin int 4 

kd_desa int 2 

nama varchar  30 

alamat text  

telp varchar 20 

 



4. Nama Tabel : kategori_produk 

Fungsi : menyimpan data kategori produk 

Primery key : kd_katproduk 

Foreign key : - 

Tabel kategori_produk selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.4 

Tabel 4. 4: Tabel kategori_produk 

Nama Field Type Size 

kd_katproduk int 2 

nama_kategori varchar  10 

 

5. Nama Tabel : produk 

Fungsi : menyimpan data user 

Primery key : kd_produk 

Foreign key : kd_katproduk 

Tabel produk selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.5 

Tabel 4. 5: Tabel produk 

Nama Field Type Size 

kd_produk char 5 

kd_katproduk int 2 

nama_produk varchar  20 

gambar varchar  100 

keterangan text   

 

6. Nama Tabel : produksi 

Fungsi : menyimpan data produk yang dihasilkan pengrajin 

Primery key : kd_pengrajin + kd_produk 

Foreign key : kd_pengrajin, kd_produk 

Tabel produksi selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6: Tabel produksi 

Nama Field Type Size 

kd_pengrajin char 3 

kd_produk char  5 

 



7. Nama Tabel : artikel 

Fungsi : menyimpan data artikel 

Primery key : IDartikel 

Foreign key : - 

Tabel artikel selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.7 

Tabel 4. 7: Tabel artikel 

Nama Field Type Size 

IDartikel int 5 

judul varchar  50 

waktu_input datetime  

penulis varchar  30 

isi text  

gambar varchar  100 

 

8. Nama Tabel : tamu 

Fungsi : menyimpan data tamu 

Primery key : no_tamu 

Foreign key : - 

Tabel tamu selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.8 

 

Tabel 4. 8: Tabel tamu 

Nama Field Type Size 

no_tamu int 5 

waktu_input datetime  

nama varchar  30 

komentar text  

 

C. Implementasi Sistem 

C.1. Implementasi Database 

Dalam penelitian ini, dihasilkan database “dbmayong” yang terdiri dari beberapa 

tabel, yaitu: 

1. Tabel user 



Berikut ini gambar tabel user 

 
Gambar 4. 47: Tabel user 

 

2. Tabel desa 

Berikut ini gambar tabel desa 

 
Gambar 4. 48: Tabel desa 

 

3. Tabel pengrajin 

Berikut ini gambar tabel pengrajin 

 
Gambar 4. 49: Tabel pengrajin 

 

4. Tabel kategori_produk 

Berikut ini gambar tabel kategori_produk 

 
Gambar 4. 50: Tabel kategori_produk 

 

5. Tabel produk 

Berikut ini gambar tabel produk 



 
Gambar 4. 51: Tabel produk 

 

6. Tabel produksi 

Berikut ini gambar tabel produksi 

 
Gambar 4. 52: Tabel produksi 

 

7. Tabel artikel 

Berikut ini gambar tabel artikel 

 
Gambar 4. 53: Tabel artikel 

 

8. Tabel tamu 

Berikut ini gambar tabel tamu 

 
Gambar 4. 54: Tabel tamu 

 

C.2. Implementasi Aplikasi 

Website sistem dibangun dengan bahasa pemrograman php dan database MySql. 

Berikut ini hasil implementasi dari analisa dan perancangan website: 



1. Tampilan halaman login 

 
Gambar 4. 55 Halaman login 

 

 

 

 

2. Tampilan halaman input pengrajin 

 
Gambar 4. 56 Halaman input data pengrajin 

 

3. Tampilan halaman daftar pengrajin 

 
Gambar 4. 57 Halaman daftar pengrajin 



 

4. Tampilan halaman input produk 

 
Gambar 4. 58 Halaman input data produk 

 

5. Tampilan halaman daftar produk 

 
Gambar 4. 59 Halaman daftar produk 

 

D. Pengujian Sistem 

Pengujian yang digunakan untuk menguji sistem berbasis web ini adalah pengujian 

black box. Ada pun pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian proses login 

Tabel 4. 9 Pengujian proses login 

No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

1. Mengosongkan semua 

isian data login, lalu 

Email: - 

Password: - 

Sistem akan 

menolak akses 

Sesuai  Valid 



No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

langsung mengklik 

tombol ‘Login’. 

login “Login 

Gagal” 

2. Hanya mengisi data 

email dan 

mengosongkan data 

password, lalu 

langsung mengklik 

tombol ‘Login’.  

Email: 

admin@gmail.com 

Password: - 

Sistem akan 

menolak akses 

login “Login 

Gagal”  

Sesuai  Valid 

3. Hanya mengisi data 

password dan 

mengosongkan data 

email, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Login’.  

Email: - 

Password: admin 

Sistem akan 

menolak akses 

login “Login 

Gagal 

Sesuai  Valid 

4. Menginputkan dengan 

kondisi salah satu data 

benar dan satu lagi 

salah, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Login’.  

Email: email 

(salah). 

Password: admin 

(benar). 

Sistem akan 

menolak akses 

login “Login 

Gagal 

Sesuai  Valid 

6. Menginputkan data 

login yang benar, lalu 

mengklik tombol 

‘Login’.  

Email: 

admin@gmail.com 

Password: admin 

Sistem menerima 

akses login dan 

kemudian 

langsung 

menampilkan 

halaman utama.  

Sesuai  Valid 

 

2. Pengujian input data pengrajin 

Tabel 4. 10 Pengujian input data pengrajin 

No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

1. Mengosongkan semua 

isian data, lalu langsung 

mengklik tombol 

Nama Pengrajin: 

- 

Alamat: - 

Sistem akan 

memunculkan 

pesan error 

Sesuai  Valid 



No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

‘Simpan’. Desa: - 

Telp: - 

2. Hanya mengisi data 

nama pengrajin dan 

mengosongkan data 

yang lain, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Simpan’.  

Nama Pengrajin: 

Pasinah 

Alamat: - 

Desa: - 

Telp: - 

Sistem akan 

memunculkan 

pesan error 

Sesuai  Valid 

3. Hanya mengisi data 

nama pengrajin dan 

alamat, mengosongkan 

data desa dan telp, 

kemudian mengklik 

tombol ‘Simpan’.  

Nama Pengrajin: 

Pasinah 

Alamat: Jl. 

Mayong – 

Welahan No 195 

RT 06 RW02 

Desa: - 

Telp: - 

Sistem akan 

memunculkan 

pesan error 

Sesuai  Valid 

4. Mengisi data nama 

pengrajin, alamat, dan 

desa, tetapi 

mengosongkan data 

telp, kemudian 

mengklik tombol 

‘Simpan’.  

Nama Pengrajin: 

Pasinah 

Alamat: Jl. 

Mayong – 

Welahan No 195 

RT 06 RW02 

Desa: Mayong 

Lor 

Telp: - 

Sistem akan 

memunculkan 

pesan error 

Sesuai  Valid 

6. Mengisi data nama 

pengrajin, alamat, desa, 

dan telp, kemudian 

mengklik tombol 

‘Simpan’.  

Nama Pengrajin: 

Pasinah 

Alamat: Jl. 

Mayong – 

Welahan No 195 

RT 06 RW02 

Desa: Mayong 

Telp: 

085226322120 

Sistem akan 

menyimpan data 

dan menampilkan 

pesan bahwa data 

telah disimpan  

Sesuai  Valid 



 

3. Pengujian input data produk 

Tabel 4. 11 Pengujian input data produk 

No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

1. Mengosongkan semua 

isian data, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Simpan’. 

Nama Produk: 

- 

Kategori: - 

Keterangan: - 

Gambar: - 

Sistem akan 

memunculkan pesan 

error 

Sesuai  Valid 

2. Hanya mengisi data nama 

produk dan 

mengosongkan data yang 

lain, lalu langsung 

mengklik tombol 

‘Simpan’.  

Nama Produk: 

Kendi 

Kategori: - 

Keterangan: - 

Gambar: - 

Sistem akan 

memunculkan pesan 

error 

Sesuai  Valid 

3. Hanya mengisi data nama 

produk dan kategori, 

mengosongkan data 

keterangan dan gambar, 

kemudian mengklik 

tombol ‘Simpan’.  

Nama Produk: 

Kendi 

Kategori: 

Gerabah 

Keterangan: - 

Gambar: - 

Sistem akan 

memunculkan pesan 

error 

Sesuai  Valid 

4. Mengisi data nama 

produk, kategori, dan 

keterangan, tetapi 

mengosongkan data 

gambar, kemudian 

mengklik tombol 

‘Simpan’.  

Nama Produk: 

Kendi 

Kategori: 

Gerabah 

Keterangan: 

Keterangan 

keadaan kendi  

Gambar: - 

Sistem akan 

memunculkan pesan 

error 

Sesuai  Valid 

6. Mengisi data nama 

produk, kategori, 

keterangan, dan gambar, 

kemudian mengklik 

tombol ‘Simpan’.  

Nama Produk: 

Kendi 

Kategori: 

Gerabah 

Keterangan: 

Keterangan 

Sistem akan 

menyimpan data 

dan menampilkan 

pesan bahwa data 

telah disimpan  

Sesuai  Valid 



No. Skenario pengujian Test case Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

Kesimpulan 

keadaan kendi  

Gambar: 

Gambar kendi 

 


