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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dibahas perancangan sistem. Diawali dengan Bab 3.1 tentang gambaran 

umum sistem, lalu dilanjutkan dengan Bab 3.2 tentang diagram use case dari sistem, lalu 

Bab 3.3 membahas tentang diagram activity sistem, Bab 3.4 membahas tentang 

perancangan QR generator, Bab 3.5 membahas tentang perancangan database Firebase 

dan Bab 3.6 tentang class diagram dari aplikasi. 

3.1. Gambaran umum 

 Gambaran secara umum dari sistem ini dapat dilihat dari Gambar 3.1. pada 

gambar  tersebut dapat dilihat terdapat 4 pengguna yaitu akseptor, donor, PMI dan Admin. 

Setiap pengguna yang menggunakan aplikasi dapat saling terhubung melalui internet, dan 

data dari pengguna disimpan dalam Cloud Firebase. Data yang disimpan berupa data diri 

pengguna dan data transaksi. 

 

Gambar 3.1. Arsitektur Sistem yang Dibangun 

Dari Gambar 3.1 dapat dilihat akseptor melakukan pencarian donor melalui peta 

yang tersedia yang akan menampilkan penanda dari donor yang berada di sekitar dan 

dapat melakukan proses permintaan dengan melakukan pengiriman pesan kepada semua 

donor. Donor pada aplikasi ini dapat menyetujui donor jika donor tersebut bisa dan dapat 

tidak menyetujui permintaan dari akseptor. PMI pada aplikasi ini melakukan proses 
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verifikasi kepada donor dengan melakukan cek kesehatan dari donor. Admin pada 

aplikasi ini melakukan registrasi untuk petugas PMI dan melakukan suspen pengguna jika 

terindikasi melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan persyaratan. 

3.2. Diagram Sistem Use Case  

 Diagram use case menggambarkan aktifitas yang dilakukan oleh aplikasi dari 

sudut pandang pengamatan luar, dapat ditunjukkan seperti pada Gambar 3.2. 

  

Gambar 3.2. Diagram Use Case Dari Aplikasi Pencari Donor Darah. 

Pada sistem yang dirancang terdapat 4 pengguna yang terlibat, antara lain: 

1. User sebagai akseptor 

  Akseptor adalah pengguna yang membutuhkan darah dari donor. Akseptor 

akan melakukan permintaan kepada donor melalui aplikasi pencari donor darah 

dan dapat mencari donor melalui peta yang tersedia. Selain itu penerima juga 

dapat mengubah profile dan juga dapat menjadi donor jika mengaktifkan fungsi 

donor. 

2. User sebagai donor 

  Donor adalah pengguna yang menggunakan fitur donor dari aplikasi donor 

darah. Donor dapat menerima permintaan dari sistem jika golongan darahnya 

cocok dengan permintaan yang masuk ke sistem. Selain itu user donor juga dapat 
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mengubah profile dan juga dapat menjadi akseptor jika memang membutuhkan 

darah. 

3. PMI 

 PMI adalah pengguna yang melakukan verifikasi terhadap user donor 

yang baru pertama kali mendaftar dengan datang ke PMI, dilakukan cek 

kesehatan. Dan dapat mengubah status user donor jika tidak memenuhi syarat. 

4. Admin 

  Admin adalah pengguna yang melakukan registrasi petugas PMI dan 

suspen untuk akun pengguna (akseptor dan donor) apabila melakukan 

pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. 

Penjelasan untuk masing-masing use case adalah sebagai berikut :  

1. Registrasi 

 Jika pengguna tidak memiliki akun untuk melakukan login, pengguna dapat 

melakukan registrasi dengan mengisi form yang terdapat setelah memilih menu 

registrasi. 

2. Login 

 Pertama kali pengguna menggunakaan aplikasi pencari donor darah, pengguna 

harus melakukan login terlebih dahulu dengan menggunakan email dan password. 

3. Edit Profile 

 Pengguna yang sudah melakukan login, dapat melihat profile diri dan dapat 

memperbaharui profile tersebut. Untuk profile yang dapat diubah antara lain tipe darah 

(jika pengguna tidak mengisi tipe darah ketika registrasi), dan status donor (ketika 

pengguna sebagai donor). Golongan darah tidak dapat diganti setelah melakukan 

verifikasi. 

4. Cari Donor 

 Pengguna yang ingin mencari donor di sekitar lokasi dia berada, dapat membuka 

menu cari donor dengan memilih golongan darah dan sistem akan menampilkan peta 

dengan penanda dari donor yang berada disekitarnya. 

5. Meminta Donor 

 Pengguna dapat juga mengirimkan permintaan melalui pesan dengan membuka 

menu meminta donor. Dalam meminta donor, pengguna harus memilih golongan 

darah yang dibutuhkan dan jumlah kantong darah yang dibutuhkan. Setelah melakukan 

proses permintaan, pengguna hanya tinggal menunggu respon dari donor yang 
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menyetujui. Ketika tidak medapat respon dari donor maka pengguna dapat melakukan 

proses permintaan kembali. 

6. Menyetujui Donor 

 Untuk pengguna yang bertindak sebagai donor, ketika mendapat pemberitahuan, 

pengguna dapat menyetujui donor dengan menekan tombol setuju atau dapat tidak 

menyetujui dengan tidak memilih setuju dan kembali ke halaman utama. 

7. Lihat Histori 

 Pengguna yang melakukan proses permintaan atau yang menyetujui donor dapat 

melihat data transaksi yang sedang berjalan dan yang sudah selesai transaksi dengan 

membuka menu histori. 

8. Verifikasi user 

 Untuk verifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh PMI ketika terdapat pengguna 

yang baru mendaftar sebagai donor. 

9. Suspen user 

 Suspen dapat dilakukan oleh admin jika user terindikasi melakukan kegiatan yang 

melanggar aturan yang ditentukan. 

 

3.3. Diagram Activity pada Sistem 

3.3.1. Diagram Activity Penerima Donor 

Pencarian donor bisa dilakukan dengan melihat peta lokasi, sehingga pencari bisa 

melihat posisi dan detail dari donor. Alur Diagram Activity akseptor saat melakukan cari 

melalui nearby dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Activity Akseptor Ketika Melakukan Cari Melalui Nearby 

Pada pengguna aplikasi pencari donor darah terlihat proses ketika akseptor 

melakukan permintaan dengan mengirimkan notifikasi ke seluruh donor yang tersedia, 

sehingga akseptor atau pencari donor dapat mengirim pesan kepada semua donor dengan 

golongan darah yang dibutuhkan dengan memanfaatkan Firebase Notification. Alur 

Diagram Activity akseptor ketika melakukan request donor dapat dilihat pada Gambar 

3.4. 
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Gambar 3.4. Diagram Activity Penerima Donor Saat Melakukan Request Donor. 

  

 



19 
 

3.3.2. Diagram Activity Donor 

 

Gambar 3.5. Diagram Activity Donor Darah Saat Melakukan Respon Request Dari Akseptor 

Donor. 

 Pada pengguna aplikasi pencari donor darah terlihat proses yang dilakukan ketika 

menerima permintaan dan melakukan respon terhadap permintaan donor, sehingga donor 

dapat mengirim pesan kepada akseptor saat menyetujui permintaan donor dari penerima 

donor. Alur Diagram Activity donor saat melakukan respon request donor dari akseptor 

donor dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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3.4. Perancangan QR Generator 

 QR generator adalah software yang digunakan untuk membuat kode QR dari 

sebuah teks. QR generator yang digunakan pada skripsi ini adalah QR generator dari 

Zxing. Karena QR generator dari Zxing adalah library yang paling mudah digunakan 

dan masih terdapat pembaharuan dari pengembang. 

 Berikut merupakan diagram blok dari proses pembuatan QR generator : 

 

Gambar 3.6. Proses pembuatan QR kode 

Proses pembauatan QR code dapat dijelaskan sebagi berikut : 

1. Menginput teks 

QR generator menggunakan teks untuk variabel yang diubah menjadi kode QR. 

Dalam skripsi ini yang digunakan adalah kode transaksi atau id user. Kode 

transaksi digunakan ketika donor telah melakukan donor dan ketika akseptor 

hendak mengambil darah. Id user digunakan ketika hendak melakukan verifikasi 

di PMI 

2. TextToImageEncode 

Setelah teks dimasukkan, maka selanjutnya masuk ke fungsi 

TextToImageEncode untuk mengubah teks menjadi gambar. Dalam fungsi 

ini dapat diatur ukuran lebar dan tinggi dari gambar QR. Semakin besar ukuran 

akan semakin lama proses yang diperlukan untuk mengubah teks menjadi gambar. 

3. Ditampilkan dalam aplikasi 

Setelah proses encode selesai, hasil dari proses tersebut adalah berupa gambar 

bitmap. Untuk menampilkan dalam aplikasi android digunakan ImageView.  
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3.5. Perancangan Database Firebase 

Database pada firebase berbentuk Java Script Object Notation (JSON), data 

disimpan dalam bentuk key dan value, untuk mempermudah dalam membuat database, 

maka dibuat diagram database. Diagram database ini dibuat dalam bentuk tabel untuk 

mempermudah dalam melihat key yang digunakan dalam penyimpanan database. 

Berikut adalah diagram database dari aplikasi pencari donor darah: 

 

Tabel 3.1. Diagram Database Aplikasi Pencari Donor Darah 

donor  request  users  pmirs 

idTransaksi 

idReceive 

idDonor 

userDonor 

userReceive 

need 

receive 

status 

dateAgree 

dateLine 

datePick 

dateReceive 

 idReceiver 

username 

blood 

area 

count 

receive 

 id 

fullname 

username 

email 

password 

city 

phone 

idcard 

blood 

birthdate 

latitude 

longitude 

subscribe 

donor 

nextdonor 

countdonor 

active 

verify 

 Id 

fullname 

email 

password 

noid 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Tabel users digunakan untuk menyimpan data dari pengguna seperti biodata, 

lokasi pengguna dan verifikasi. Untuk melakukan proses permintaan memerlukan data 

dari pengguna yang meminta, maka dibuat tabel request guna menyimpan data 

tersebut. Untuk donor yang menyetujui donor juga diperlukan data dari donor dan 

penerima guna ditampilkan di dalam transaksi, maka diperlukan tabel donor untuk 

menyimpan data tersebut. Untuk data guna login sebagai petugas PMI juga harus dipisah 

dengan pengguna untuk mempermudah dalam pengelompokan data, maka dibuat tabel 

pmirs guna menyimpan data dari petugas donor.  

Untuk menggunakan data dari Firebase Database, dapat dilakukan dengan cara 

memanggil fungsi database pada Android. Setelah menginisialisasi fungsi database, 

data dapat diakses dengan cara memanggil dari parent lalu child. Misalkan ingin 
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membaca data dari request dan menampilkannya, maka perlu memanggil parent 

donordarah, child request, child idtransaksi, lalu digunakan fungsi 

addListenerForSingleValueEvent guna mengambil semua data dari request 

dan menampilkannya.  

 

3.6. Diagram Class dari Sistem 

3.6.1. Diagram Class Aplikasi Donor Darah 

Diagram Class ini menunjukkan hubungan antara satu activty dengan activity lain 

pada aplikasi donor darah. Berikut adalah bentuk diagram class dari aplikasi donor darah 

(Gambar 3.7)  

Gambar 3.7. Diagram Class Aplikasi Donor Darah 
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3.6.2. Diagram Class Aplikasi PMI 

 Diagram Class ini menunjukkan hubungan antara satu activty dengan activity lain 

pada aplikasi PMI. Berikut adalah bentuk diagram class dari aplikasi PMI (Gambar 3.8) 

 

Gambar 3.8. Diagram Class Aplikasi PMI 

 

3.6.3. Diagram Class Aplikasi Admin 

Diagram Class ini menunjukkan hubungan antara satu activty dengan activity lain 

pada aplikasi Admin. Berikut adalah bentuk diagram class dari aplikasi admin (Gambar 

3.9) 
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Gambar 3.9. Diagram Class Aplikasi Admin 

 


