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BAB III 
 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

 

3.1. Arsitektur Sistem 

 Sistem otentikasi ini melibatkan dua (2) sisi yaitu pihak user pengguna 

perangkat mobile dan pihak server penyedia layanan yang memverifikasi user. Kedua 

sisi dihubungkan oleh jaringan Internet. Perangkat mobile yang digunakan user 

merupakan perangkat yang digunakan untuk login ke dalam sistem. Di dalam aplikasi 

mobile terdapat skema identifikasi berbasis zero knowledge protokol (ZKP) dan 

penyimpanan informasi rahasia berupa kunci privat dan identitas rahasia lainya. Pada 

server juga terdapat metode identifikasi yang sama dan penyimpanan identitas serta 

kunci publik dari user. Arsitektur sistem otentikasi dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1. Arsitektur Sistem Otentikasi 

 

 Perangkat mobile direalisasikan dengan smartphone berbasis Android dan 

database SQLite. Perangkat Server diimplementasikan dengan layanan berbasis web. 

Aplikasi web merupakan pihak yang membutuhkan otentikasi atas user. Aplikasi web 
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berfungsi menerima permintaan berupa halaman web dari user yang dikenal melalui 

perangkat mobile. Aplikasi web dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan 

database MySQL. 

3.2. Perancangan Sistem Otentikasi 

 Sistem otentikasi seperti yang disebutkan pada sub bab 2.3.2 merupakan cara 

yang digunakan untuk mengidentifikasi pihak yang berhak mengakses layanan. Pada 

dasarnya terdapat dua (2) proses utama sistem, yaitu proses registrasi dan prosedur 

otentikasi sistem itu sendiri. Pada tahap registrasi terdapat proses pembentukan kunci 

privat dan publik serta bilangan lain yang terlibat dalam perhitungan. Masing-masing 

akan diterapkan dengan menggunakan metode identifikasi yang berbeda yaitu 

Identifikasi FFS dan GQ. 

3.2.1.  Registrasi Sistem Otentikasi 

Proses registrasi merupakan proses inisialisasi awal dari sistem otentikasi ini. 

Pada proses registrasi user harus mendaftarkan identitasnya pada server. Setelah user 

terdaftar maka user bisa mengaktifkan layanan akses dengan aplikasi mobile FFS atau 

GQ dengan nomor registrasi hasil dari pendaftaran. Pada saat aktivasi, aplikasi mobile 

akan membangkitkan data-data yang diperlukan dalam sistem otentikasi ini. Dalam 

aplikasi mobile terdapat database yang menyimpan data-data rahasia yang diperlukan 

sistem otentikasi. Perangkat mobile lalu mengirimkan kunci publik kepada server dan 

disimpan dalam database server. Alur dari proses registrasi hingga aktivasi sistem dapat 

dilihat pada diagram alir proses registrasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Diagram alir registrasi aplikasi mobile ZKP 

 

3.2.2. Implementasi Identifikasi Feige-Fiat-Shamir  

Pada tahap registrasi FFS perangkat mobile akan membangkitkan dua bilangan 

prima yang digunakan sebagai dasar dari perhitungan kunci privat dan kunci publik. 

Dari hasil pembangkitan kunci tersebut dihasilkan bilangan publik berupa bilangan 

modulo n dan bilangan kunci publik v yang kemudian dikirimkan ke server. Prover 

sendiri merahasiakan bilangan privat s yang nantinya digunakan untuk membuktikani 

dentitasnya. Berikut ini potongan kode kelas FFS.java yang dimplemetasikan dalam 

aplikasi mobile android. 

 

//generate prime p & q 

BigInteger four = new BigInteger("4"); 

BigInteger three = new BigInteger("3"); 

while (true) { 
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Random rand1 = new Random(System.currentTimeMillis()); 

this.p = BigInteger.probablePrime(256, rand1); //p 

if (this.p.mod(four).equals(three)) 

  break; 

} 

while (true) { 

Random rand2 = new Random(System.currentTimeMillis()*10); 

this.q = BigInteger.probablePrime(256, rand2); //q 

if (this.q.mod(four).equals(three)) 

break; 

} 

this.n = this.p.multiply(this.q); 

Log.i("p : ",String.valueOf(this.p)); 

Log.i("q : ",String.valueOf(this.q)); 

Log.i("n : ",String.valueOf(this.n)); 

   

//generate public & secret key 

BigInteger two = new BigInteger("2"); 

// generate pk & pk with k = 5 

for (int i = 0;i < 5 ; i++) 

{ 

Random rand3 = new Random(System.currentTimeMillis()*(100*i)); 

BigInteger key = BigInteger.probablePrime(256, rand3); //key random to 

get pb & pk 

 while (true) 

 { 

 BigInteger B_GCD = this.n.gcd(new BigInteger(""+key)); // bigInt 

fr string 

  if (B_GCD.equals(BigInteger.ONE)) 

  { 

     break; 

  } 

  key = key.add(BigInteger.ONE); //pv1++ 

 } 

this.s[i] = new BigInteger(""+ key); //generate private key 

this.v[i] = new BigInteger(""+ this.s[i].modPow(two.negate(), 

this.n)); //generate public key 

 

Kode 3.1. Pembangkitan Bilangan FFS 

  

Proses pembentukan bilangan prima dilakukan dengan fungsi 

BigInteger.probablePrime(bit,random)yang akan membangkitkan bilangan 

prima acak secara probabilitas. Pada potongan di atas juga dilakukan pembentukan 

kunci privat dan kunci publik yang masing-masing berjumlah 5 (k=5).  Jadi setiap 

proses perhitungan idenifikasi berlangsung kemungkinan bisa melibatkan 5 kunci privat 

dan 5 kunci publik tergantung dari bit challenge yang diterima dari server, jika bit 

challenge 1 maka kunci akan dilibatkan dan jika 0 kunci tidak dilibatkan dalam 
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perhitungan. Dengan memperbanyak kunci privat dan kunci publik maka waktu proses 

komunikasi dari user ke server dapat dikurangi.  

Setelah proses pembangkitan kunci kemudian proses otentikasi. Mula-mula 

aplikasi membangkitkan bilangan random r dan dihitung Witness (X).  Setelah 

menerima bit challenge dari server dilanjutkan dengan menghitung Respon (Y). Berikut 

potongan kode program proses perhitungan FFS yang masih pada kelas yang sama 

seperti kode sebelumnya. 

// Random r 

public BigInteger rndBigInt(BigInteger max) { 

Random rnd = new Random(); 

 do { 

  BigInteger i = new BigInteger(max.bitLength(), rnd); 

      i = i.add(BigInteger.ONE);   // Random 1 <= i <= max - 1 

  if (i.compareTo(max) <= 0) 

          return i;   

  } while (true); 

} 

 

// witness send X to server 

public BigInteger getWitnessFFS(String n, String r) 

{ 

 //convert to BigInt 

 BigInteger two = new BigInteger("2"); 

 BigInteger bign = new BigInteger(n); 

 BigInteger bigr = new BigInteger(r); 

     

 //calculate x = r^(2) modulo n 

 BigInteger X = bigr.modPow(two,bign);   

 return X; 

} 

  

 

// respon (y) = r * (s1b1 * s2b2 *...* sk bk ) mod n 

public BigInteger getResponFFS(String n, String r, String ArrayS[], 

String ArrayB[]) 

{ 

 //convert to BigInt   

 BigInteger bigr = new BigInteger(r); 

 BigInteger bign = new BigInteger(n); 

 BigInteger temp = new BigInteger("1"); 

 BigInteger Y = new BigInteger("1"); 

   

 //calculation 

 for(int i=0;i<5;i++) 

 { 

  this.s[i] = new BigInteger(ArrayS[i]); 

  this.bit[i] = new Integer(ArrayB[i]); 

  temp = this.s[i].pow(this.bit[i]); 

  Y = Y.multiply(temp); 
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 } 

 Y = Y.multiply(bigr).mod(bign); 

 return Y; 

} 

Kode 3.2. Proses Otentikasi FFS 

  Pada kode program di atas dapat dilihat proses perhitungan utama berupa 

perhitungan witness, challenge dan response yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tipe 

data yang digunakan adalah BigInteger yang mendukung perhitungan data dengan 

jumlah besar. Bilangan prima yang dibangkitkan masing-masing memiliki panjang 256 

bit.  

3.2.3. Implementasi Identifikasi Guillo-Quisquater 

Skema identifikasi GQ seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

merupakan protokol yang dikembangkan dari FFS. Pada GQ jumlah perulangan dan 

perhitungan dibuat lebih ringkas. Dengan bilangan kunci publik v yang besar maka 

waktu yang dibutuhkan untuk perhitungan juga semakin lama. Maka dari itu 

perulangan (t) otentikasi hanya dilakukan sekali saja. Yang membedakan GQ dari FFS 

salah satunya adalah pembangkitan bilangan identitas (JA) dan bilangan akreditasi (sa) 

yang dibentuk dari kunci privat dan bilangan identitas. Berikut ini potongan kode 

program yang terdapat pada kelas GQ.java.  

 

//generate random prime 

BigInteger four = new BigInteger("4"); 

BigInteger three = new BigInteger("3"); 

 while (true) { 

 Random rand1 = new Random(System.currentTimeMillis()); 

 this.p = BigInteger.probablePrime(256, rand1); //p 

  if (this.p.mod(four).equals(three)) 

   break; 

  } 

while (true)  

{ 

 Random rand2 = new Random(System.currentTimeMillis()*10); 

 this.q = BigInteger.probablePrime(256, rand2); //q 

 if (this.q.mod(four).equals(three)) 

   break; 

}  

} 

this.n = this.p.multiply(this.q); 
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BigInteger p_1 = this.p.subtract(new BigInteger("1")); //p-1 

BigInteger q_1 = this.q.subtract(new BigInteger("1")); //q-1 

BigInteger m= p_1.multiply(q_1); //m= (p-1)*(q-1)  

   

//generate pub key 

Random rand3 = new Random(System.currentTimeMillis()); 

this.pubKey = BigInteger.probablePrime(256, rand3); //p 

while (true) 

{ 

 BigInteger B_GCD = m.gcd(new BigInteger(""+this.pubKey)); 

  if (B_GCD.equals(BigInteger.ONE)) 

    { 

  break; 

} 

 this.pubKey = this.pubKey.add(new BigInteger("1")); 

 } 

   

//generate private key 

this.prvKey = this.pubKey.modInverse(m);  

   

//Generate Identity Ja 

Random rand4 = new Random(System.currentTimeMillis()*10); 

this.ja = BigInteger.probablePrime(256, rand4);  

   

//calculate sa 

this.sa = this.ja.modPow(this.prvKey.negate(),this.n); 

Kode 3.3. Pembangkitan Bilangan GQ 

Proses pembentukan bilangan prima sama dengan FFS. Proses pembentukan 

bilangan yang lain juga hampir dengan FFS dengan perbedaan pada bilangan 

eksponensial (v) yang juga digunakan sebagai kunci publik. Pada pembentukan bilangan 

(v) menggunakan fungsi B_GCD yang merupakan fungsi dari kelas java yang 

digunakan untuk menyaring bilangan acak yang dibangkitkan fungsi 

BigInteger.probablePrime(bit,random).  

Setelah pembentukan kunci terdapat kode yang menangani proses witness, 

challenge dan response seperti halnya FFS sebagai berikut: 

// Random 

public BigInteger rndBigInt(BigInteger max) 

{ 

Random rnd = new Random(); 

do { 

BigInteger i = new BigInteger(max.bitLength(), rnd); 

i = i.add(BigInteger.ONE);   // Random 1 <= i <= max - 1 

         if (i.compareTo(max) <= 0) 

             return i; 

     } while (true); 

} 
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// send wittness (T) 

public BigInteger getWitnessGQ(String n, String v, String r) 

{ 

//convert to BigInt 

 BigInteger bigv = new BigInteger(v); 

 BigInteger bign = new BigInteger(n); 

 BigInteger bigr = new BigInteger(r); 

     

 //calculate T = r^(v) modulo n 

 BigInteger T = bigr.modPow(bigv,bign);  

 return T; 

} 

  

//send respon (D) 

public BigInteger getResponGQ(String n, String sa, String r, String d) 

{ 

   

 //convert to BigInt 

 BigInteger bign = new BigInteger(n); 

 BigInteger bigsa = new BigInteger(sa); 

 BigInteger bigr = new BigInteger(r); 

 BigInteger bigd = new BigInteger(d);   

   

 //calculate D = r*sA^(d) mod n  

 BigInteger D = bigsa.modPow(bigd,bign); 

 D = D.multiply(bigr); 

 return D; 

} 

 Kode 3.4. Proses Otentikasi GQ 

Seperti FFS terdapat, pada GQ juga memiliki alur proses yang hampir sama dan 

yang membedakan adalah perhitungannya. Panjang data dan tipe data yang digunakan 

juga sama yaitu BigInteger. Pada Tabel 3.1 dapat dilihat jumlah operasi matematika 

yang dibutuhkan dalam proses witness, challenge dan respon algoritma GQ. 

Tabel 3.1. Operasi Matematika Algoritma FFS dan GQ 

 

Operasi Matematika 
Algoritma Identifikasi 

FFS GQ 

Pembangkitan bilangan random  r (1) r (1) 

Operasi kuadrat dan modular x = r
2 

mod n (1) 
T = r

v
 mod n & 

 D = r*sA
d
 mod n (2) 

Operasi perkalian dan modular 

x = y
2
 * (v1

b1 * v2
b2 *...* 

vk
bk) mod n (1 hingga k 

+1) 

T
1
 = D

v
*JA

d 
mod n (1) 
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3.2.4. Prosedur Sistem Otentikasi 

 Setelah user melakukan registrasi maka sistem otentikasi telah siap digunakan. 

Kunci publik dan privat telah dibangkitkan beserta bilangan–bilangan lain yang akan 

dilibatkan dalam perhitungan nantinya. Mula–mula aplikasi mobile membangkitkan 

bilangan random yang  kemudian disebut witness. Selanjutnya witness dikirimkan ke 

server. Server merespon dengan mengirimkan sejumlah bilangan random yang disebut 

dengan challenge.  

Challenge dikirimkan ke perangkat mobile. Setelah challenge di terima user, 

maka dilakukan perhitungan yang melibatkan kunci privat yang menghasilkan bilangan 

yang disebut response. Nilai response akan dikirimkan ke server. Pada server akan 

dilakukan perhitungan akhir yang akan menentukan apakah user merupakan pihak yang 

benar dengan dibuktikan dengan kecocokan nilai witness dengan hasil perhitungan 

terakhir server. Jika cocok maka user tersebut diberikan hak akses sesuai otoritasnya 

dan sebaliknya bila tidak cocok maka server akan memblok user tersebut. Proses 

otentikasi ini dapat dilakukan berulang kali untuk memastikan bahwa user tersebut 

benar–benar user yang benar artinya user tersebut mempunyai kunci privat. Proses 

otentikasi dapat dilihat pada diagram alir Gambar 3.3. 

3.3.  Perancangan Perangkat Lunak 

3.3.1.  Aplikasi Mobile Android 

Aplikasi FFS dan GQ mempunyai tampilan yang sama dimana aplikasi ini 

dibangun pada Platform Android yang berbasis Java. Aplikasi Android dibangun 

dengan menggunakan SDK version 2.3.3 GingerBread yang diimplementasikan pada 

Smartphone Samsung GT-S5360. Penyimpanan data menggunakan built-in SQLite pada 

SDK Android. Terdapat tiga (3) bagian yang akan dibahas pada perancangan aplikasi 
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mobile yaitu Protokol Komunikasi, Perancangan Database dan Perancangan User 

Interface. 

 

Gambar 3.3. Diagram alir prosedur sistem otentikasi 

3.3.1.1 Protokol Komunikasi dan Pertukaran Data 

Aplikasi mobile FFS dan GQ merupakan aplikasi klien yang digunakan dalam 

sistem otentikasi. Aplikasi ini menggunakan komunikasi melalui jaringan Internet untuk 

mengakses layanan web secara wireless. Protokol komunikasi yang digunakan adalah 

Hypertext Transfer Protocol (HTTP).  

Pada SDK Android telah disediakan kelas yag diadopsi dari Aphace untuk 

menangani komunikasi berbasis HTTP yang terdapat pada package 

org.apache.http. Untuk menggunakan kelas ini hanya perlu memanggilnya saja 

dengan perintah import pada bagian header kelas. Komunikasi data aplikasi mobile dan 

server menggunakan format JavaScript Object Notation (JSON). JSON merupakan 
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sebuah format data-interchange yang ringan. Alasan digunakan JSON adalah data yang 

dikomunikasikan sederhana karena hanya  berupa data angka saja. Selain itu SDK 

Android juga telah menyediakan kelas untuk mengkonversi JSON ke dalam array yang 

terdapat pada package org.json.jsonobject. Di bawah ini potongan kode program 

yang digunakan untuk menangangi komunikasi berbasis HTTP pada kelas 

ClientToServer.java aplikasi android. 

public static String eksekusiHttpPost(String url, 

ArrayList<NameValuePair> postParameter) throws Exception  

{  

   

BufferedReader in = null;  

try { 

 HttpClient klien = getHttpClient();  

 HttpPost req = new HttpPost(url);  

UrlEncodedFormEntity formEntity = new UrlEncodedFormEntity( 

postParameter);  

   

 req.setEntity(formEntity);  

 HttpResponse jawaban = klien.execute(req);  

in = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(jawaban.getEntity().getContent()));  

 StringBuffer sb = new StringBuffer("");  

 String line = "";  

 String NL = System.getProperty("line.separator");  

 while ((line = in.readLine()) != null) {  

   sb.append(line + NL);  

 }  

 in.close();  

 String hasil = sb.toString();  

 return hasil;  

 } 

catch (HttpHostConnectException e) 

{ 

    

   return e.toString(); 

} 

finally {  

 if (in != null) {  

  in.close();  

  }  

}  

} 

Kode 3.5. Penanganan Komunikasi Data 

3.3.1.2 Perancangan Database 

Pada aplikasi mobile FFS dan GQ hanya terdapat satu tabel saja yang 

menyimpan data-data yang diperlukan dalam sistem otentikasi yang dapat dilihat pada 
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Gambar 3.4. Terdapat dua (2) jenis tipe data yang digunakan yaitu Integer dan String. 

Tipe data Integer hanya digunakan untuk menyimpan field _id yang dijadikan sebagai 

Primary Key. Sedangkan untuk field lainnya menggunakan tipe data String. Tipe data 

ini digunakan untuk mendukung operasi enkripsi pada data-data rahasia yang terdapat 

pada aplikasi ini. Enkripsi dilakukan agar data-data rahasia yang tersimpan pada SQLite 

tidak dapat dilihat teks aslinya. Enkripsi dan deskripsi diimplementasikan dengan 

metode RSA. Alasan digunakan RSA yaitu memiliki kesamaan struktur kode khususnya 

dalam pembentukan bilangan prima, kunci privat dan kunci publik dengan FFS dan GQ. 

Tabel FFS :             Tabel GQ :    

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Tabel data FFS dan GQ 

3.3.1.3 Perancangan User Interface 

Bagian User Interface dibagi menjadi dua bagian yaitu tampilan utama dan 

registrasi. Tampilan utama digunakan untuk menampilkan daftar layanan–layanan yang 

telah diaktivasi. Sedangkan tampilan registrasi digunakan untuk melakukan aktivasi 

sistem otentikasi. Tampilan utama dapat dilihat pada Gambar 3.5. Pada tampilan utama 

terdapat beberapa  menu seperti add, detail, remove dan exit. Menu add digunakan 

untuk menambah layanan baru yang kemudian diarahkan ke tampilan registrasi. Menu 

detail untuk melihat detil informasi layanan dan menu remove digunakan untuk 

menghapus layanan serta menu exit untuk keluar dari aplikasi.  
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Gambar 3.5. Tampilan menu utama aplikasi mobile 

 

Bagian tampilan kedua adalah registrasi. Tampilan ini digunakan oleh user pada 

saat ingin menambahkan layanan baru pada aplikasi GQ maupun FFS. Pada tampilan ini 

terdapat beberapa field yaitu name (nama layanan), URL (alamat pendaftaran aplikasi), 

userid dan nomor aktivasi serta status. Pada saat melakukan pendaftaran user hanya 

perlu mengisi field URL, userid dan nomor aktivasi sedangkan field yang lain akan 

terisi secara otomatis. Tampilan registrasi dapat dilihat pada Gambar 3.6. Setelah user 

diaktifkan maka secara otomatis tampilan akan kembali ke menu utama. Apabila user 

hendak mengakses layanan yang telah didaftarkan maka cukup menekan ikon layanan 

dengan nama layanan yang dikendaki yang secara otomatis akan menjalankan protokol 

otentikasi. Setelah selesai maka aplikasi akan memanggil browser internal Android 

yang mengarah pada alamat situs layanan yang tersebut. Tampilan browser dapat dilihat 

pada Gambar 3.7. 
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          Gambar 3.6. Tampilan registrasi pada aplikasi mobile 

 

 Gambar 3.7. Tampilan layanan pada browser aplikasi mobile 

 

3.3.2   Aplikasi Layanan Web 

Terdapat tiga(3) buah layanan web sederhana yang akan dibuat dalam tugas 

akhir ini yaitu : 

A. Sistem informasi transaksi rekening bank yang memiliki fasilitas inquiry data 

keuangan di rekening bank 

B. Sistem informasi data mahasiswa yang memiliki fasilitas melihat data nilai IPK, 

tagihan dan  daftar peminjaman buku 

C. Sistem informasi data karyawan yang memiliki fasilitas view, input , delete, 

update dan searching data karyawan 

Ketiga layanan dibuat untuk merepresentasikan berbagai layanan yang 

digunakan oleh user. User dapat mengakses ketiga layanan tersebut dengan aplikasi 
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mobile FFS maupun GQ dengan menggunakan sistem otentikasi berbasis zero 

knowledge protocol (ZKP). Pada masing-masing layanan web telah terdapat kode 

program yang menangani otentikasi FFS maupun GQ. Pada bab ini akan dibagi menjadi 

dua (2) sub bab yang yang masing-masing membahas mengenai perancangan database 

dan user interface pada setiap layanan web. Layanan dibangun dengan menggunakan 

framework CodeIgniter [12] yang merupakan salah satu framework yang telah banyak 

dipakai dalam pengembangan aplikasi web berbasis PHP dan dijalankan pada Apache 

Web Server. Tipe data untuk bilangan otentikasi juga sama yaitu BigInteger pada PHP 

[13]. 

 3.3.2.1 Perancangan Database 

 Ketiga layanan yang dibuat akan menggunakan sistem database yang akan 

diimplementasikan dengan MySQL. Tentu saja masing-masing layanan mempunyai 

sistem penyimpanan yang terpisah. Pembuatan tabel-tabel dari database disesuaikan 

dengan fungsionalitas masing-masing jenis layanan. Selain untuk menyimpan data-data 

aplikasi, database juga digunakan untuk menyimpan data-data otentikasi ZKP.  

 Pada layanan sistem informasi transaksi rekening bank. User diberikan fasilitas 

untuk melakukan inquiry transaksi rekeningnya. Entity dan tabel yang dibuat dalam 

sistem informasi ini dirancang untuk memenuhi fungsional tersebut. Relasi antar objek 

dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Entity Relational Diagram (ERD) Sistem Informasi 

Rekening Bank dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.8. Relasi antar objek pada sistem informasi rekening bank 

 

 

Gambar 3.9. Diagram database Sistem Informasi Rekening Bank 

 Layanan web yang kedua adalah sistem informasi mahasiswa. Perancangan 

entity dan tabel pada layanan sistem informasi mahasiswa juga dibuat secara minimal 

dan sederhana disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan yaitu lihat daftar nilai, 

peminjaman buku dan tagihan. Tabel ZKP GQ dan FFS sama dengan layanan 

sebelumnnya. Relasi objek dan diagram database yang dirancang pada Sistem Informasi 

Mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Relasi antar objek pada Sistem Informasi Mahasiswa 

Diagram database Sistem Informasi Mahasiswa ditunjukkan pada Gambar 3.11. 

 

 

 

Gambar 3.11. Diagram database Sistem Informasi Mahasiswa 
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 Layanan yang ketiga  adalah  manajemen karyawan dengan rancangan relasi 

objek Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12. Relasi antar objek pada Sistem Manajemen Karyawan 

Diagram database Sistem manajemen karyawan ditunjukkan pada Gambar 3.13. 

 

 

 
 

Gambar 3.13. Diagram database Sistem Manajemen Karyawan 

  

3.3.2.2 Perancangan User Interface 

 User interface dari layanan web dibuat sederhana dengan mengedepankan pada 

fungsionalitas dari masing-masing jenis layanan yang dibuat. Pada masing-masing 

layanan akan terdapat halaman login sistem. Halaman login digunakan untuk 
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administrator maupun user yang hendak mengakses layanan menggunakan browser 

atau tidak menggunakan aplikasi FFS maupun GQ. Artinya sistem otentikasinya 

menggunakan user dan password biasa. Rancangan halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 3.14.  

 

Gambar 3.14. Tampilan halaman login layanan web 

 Layanan ini sistem informasi transaksi rekening bank yaitu fasilitas untuk 

melihat data keuangan yang user. User dapat melihat data transaksinya secara global 

maupun detilnya. Adapun tampilan dari layanan ini dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

Gambar 3.15. Tampilan layanan inquiry transaksi rekening bank 

 

Layanan yang kedua adalah  sistem informasi data mahasiswa yang memiliki 

fasilitas melihat data nilai IPK, tagihan dan  daftar peminjaman buku. Tampilan yang 

pertama adalah data IPK mahasiswa yang dapat dilihat pada Gambar 3.16.  
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Gambar 3.16. Tampilan daftar nilai sistem informasi mahasiswa 

Sistem informasi data mahasiswa juga mempunyai fasilitas lihat daftar 

peminjaman buku dan daftar tagihan. Adapun rancangan tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 3.17 dan Gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.17. Tampilan daftar peminjaman buku sistem informasi mahasiswa 

 

Gambar 3.18. Tampilan daftar tagihan sistem informasi mahasiswa 
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Layanan ketiga yang akan dibuat adalah sistem informasi data karyawan yang 

memiliki fasilitas view, input , delete, update dan searching data karyawan. Tampilan 

layanan ini dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 

 

Gambar 3.19. Tampilan layanan pengelolaan karyawan 

pada sistem manajemen karyawan 


