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BAB III 

PERANCANGAN 

 

 Pada bagian ini akan dibahas mengenai perancangan sistem pengiriman tugas 

kuliah. Perancangan dibagi dalam beberapa bagian, antara lain perancangan database, 

perancangan SFTP dan SSH, perancangan manajemen file, dan cara kerja sistem. 

Gambar 3.1. menunjukkan arsitektur sistem. 

 

Gambar 3.1. Arsitektur Sistem 

 

3.1. Perancangan Database 

 Pada perancangan database terdapat data yang berupa id dan password yang 

digunakan untuk login mahasiswa, data kelas yang berguna untuk data tugas yang 

dimiliki oleh mahasiswa, dan data matakuliah. Data – data yang akan disimpan dalam 

database akan memiliki tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Database Mahasiswa 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Id Text Primary Key 

Password Text Not Allow Null 

 

Tabel 3.2. Database Tugas Mahasiswa 

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

No Integer Primary Key 

Tugas Text Foreign key 

Mahasiswa Text  Foreign key 

 

Tabel 3.3. Database Matakuliah  

Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Nama Text Primary Key 

Dosen 

pengampu 

Integer Allow Null 

 

User

ID <PK>

PASS

Tugas User

ID <PK>

TUGAS

USER

Table

NAMA<PK>

OWNER

 

Gambar 3.2. Tabel relasi database 

 

3.2. SSH 

 SSH berguna untuk mahasiswa dapat login ke server, dan remote server. Untuk 

dapat login ke server dengan menggunakan format perintah : 

sftp –P [port] [id]@[ip server] 
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Contoh perintah untuk login ke server : 

sftp –P 8022 622009011@172.20.10.8  

3.3 SFTP 

 SFTP pada sisi server menyediakan layanan yang berguna untuk mahasiswa 

dapat mengirimkan file tugas, sedangkan di sisi mahasiswa, mahasiswa dapat 

mengirimkan file tugas ke server. Mengirim file tugas ke server dengan format 

perintah:  

put [nama_file]. 

Contoh perintah untuk mengirim file tugas ke server : 

Put dasprog-1.zip 

 

3.4. Manajemen file 

 Manajemen file di server, dilakukan dengan membatasi ukuran file kiriman, jika 

ukuran file lebih dari 5MB, maka file tidak berhasil terkirim, jika file berhasil terkirim 

maka file tugas kiriman mahasiswa akan ditempatkan di direktori sesuai dengan nama 

tugas. Kemudian file name dari file tugas mahasiswa akan dirubah nama filenya 

menjadi id dari mahasiswa saat login ke server. 

 

 

Gambar 3.3. Manajemen file di server 
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3.5. Pemberitahuan email otomatis 

 Pemberitahuan email otomatis dilakukan dengan membuat sebuah akun email 

baru, yaitu sebagai akun email server dan alamat email server. Akun email server ini 

yang nanti akan memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa secara otomatis. 

Gambar 3.4 merupakan flowchat pemberitahuan email otomatis: 

Start

Pemberitahuan 

otomatis kepada 

mahasiswa

Mahasiswa 

mengirim tugas

File kurang dari 5MB

Email 

pemberitahuan

End

Tidak

Ya

 

Gambar 3.4. Flowchart pemberitahuan email otomatis 
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3.6. Cara Kerja Sistem 

 Cara kerja pada sistem ini meliputi : 

1. Dosen upload file data mahasiswa yang berformat .xls atau .xlsx yang 

berupa pasangan data id dan password untuk login mahasiswa. 

2. Admin mengubah format file data mahasiswa menjadi .csv untuk diexport 

ke database. 

3. Sistem mengolah data id dan password untuk login mahasiswa dan 

mengirimkan email pemberitahuan id dan password kepada email student 

mahasiswa. 

4. Dosen upload file tugas mahasiswa yang berformat .xls aau .xlsx yang 

berupa data tugas kuliah mahasiswa. 

5. Admin mengubah format file tugas mahasiswa menjadi .csv untuk diexport 

ke database.   

6. Sistem mengolah data tugas mahasiswa sesuai dengan id dan nama tugas 

matakuliah mahasiswa.   

7. Mahasiswa melakukan remote login menggunakan SSH ke server,  dengan 

menggunakan id dan password. 

8. Mahasiswa memilih direktori sesuai dengan nama tugas matakuliah yang 

akan dikrim. 

9. Mahasiswa mengirimkan tugas ke server menggunakan SFTP. 

10. Manajemen file di server, server memeriksa file dengan format .zip dengan 

ukuran file yang tidak lebih dari 5Mb, server menerima file dan  merubah 

nama file sesuai dengan id dari mahasiswa. 

11. Sistem memberikan pemberitahuan otomatis kepada mahasiswa melalui 

email student mahasiswa. 
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 Gambar 3.5  merupakan flowchart dari cara kerja sistem yang dibuat :  

Start

Dosen upload 

file

Admin ubah 

format file dan 

export ke 

database

Sistem olah data 

dan mengirim email 

pemberitahuan

Mahasiswa 

remote login

Management file, 

kurang dari 5MB

Pemberitahuan 

email

End

Ya

Tidak

Mahasiswa 

mengirim tugas

 

Gambar 3.5. Flowchart cara kerja sistem 


