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ABSTRAK 

MAULANA MHD HAFIZ. Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman Ruang

an dan Laboratorium Ilmu Komputer IPB menggunakan Metode Prototyping. 

Dibimbing oleh MEDRIA HARDHIENATA dan AUZI ASFARIAN. 

 

Departemen Ilmu Komputer IPB (Ilkom) memiliki fasilitas ruang kuliah, 

laboratorium keilmuan dan laboratorium praktikum yang jumlahnya tidak sedikit. 

Pendataan penggunaan ruangan dan laboratorium yang belum terintegrasi dalam 

sebuah sistem akan menyulitkan pihak tata usaha apabila ingin memberi akses 

kepada pengguna ruangan. Saat ini penggunaan ruangan dalam prosesnya masih 

dilakukan secara konvensional dengan cara bertemu langsung dengan pihak 

administrator. Hal ini memerlukan proses yang relatif lama sehingga menyulitkan 

pihak administrator ataupun pengguna ruangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi Peminjaman 

Ruangan dan Laboratorium Ilmu Komputer IPB (SIPERULAB). Sistem ini akan 

mengintegrasikan data penggunaan ruangan dan laboratorium di Departemen Ilmu 

Komputer IPB. Pada penelitian ini, sistem akan dikembangkan dengan  framework  

Laravel, sedangkan DBMS yang akan digunakan adalah MySQL. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode prototyping. Hasil dari penelitian ini 

adalah sebuah sistem yang mendata penggunaan ruangan dan laboratorium yang 

tersedia di Departemen Ilmu Komputer IPB dengan lebih efektif. 

Kata kunci: konvensional, Laravel, prototyping, SIPERULAB 

 

ABSTRACT 

 

MAULANA MHD HAFIZ. Development of Information System for Classroom 

and Laboratories Reservation at Computer Science IPB using Prototyping Method. 

Supervised by MEDRIA HARDHIENATA and AUZI ASFARIAN. 

        

 Computer Science Department of Bogor Agricultural University (ILKOM 

IPB) has a number of facilities including classrooms, computer laboratories as well 

as research laboratories.  Currently, the data of people who use these facilities has 

not been recorded and collected in an integrated system. This causes some problems 

for the administrators to give proper access to the users. At this moment, the user 

data is still collected manually by meeting the administrator in person. This has 

causes a number of difficulties from both the administrator and the user sides. To 

address this issue, the aim of this study is to develop an Information System for 

Classrooms and Laboratories Reservation (SIPERULAB). This system will 

integrate and record the people who use the classrooms and laboratories at ILKOM 

IPB. In this study, the system is developed by using Laravel framework, while 

MySQL is employed for the database. In addition, prototyping method is used to 

conduct the study. The outcome of this study is a system can ease the process of 

managing the data of people who use the classrooms and the laboratories at ILKOM 

IPB more effectively. 

 
Keywords: conventional, Laravel, prototyping, SIPERULAB 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sistem informasi yang terintegrasi membuat pertukaran dan pengiriman data 

antar bagian menjadi lebih cepat (Anggrainingsih et al. 2012). Meski demikian, 

Departemen Ilmu Komputer IPB saat ini belum membuat sebuah sistem yang 

mengintegrasikan data penggunaan ruangan dan laboratoriumnya. Departemen Ilmu 

Komputer IPB memiliki fasilitas ruang kuliah, laboratorium keilmuan dan 

laboratorium praktikum. Pendataan penggunaan ruangan dan laboratorium yang 

belum terintegrasi dalam sebuah sistem menyulitkan pihak administrator apabila 

ingin memberi akses kepada dosen atau mahasiswa untuk memakai ruangan atau 

laboratorium yang tersedia di Departemen Ilmu Komputer IPB. Terkadang pihak 

administrator kesulitan jika ingin memberi akses penggunaan ruangan atau 

laboratorium kepada dosen atau mahasiswa karena harus mengecek manual 

ketersediaan ruangan atau laboratorium tersebut. Selain itu, pihak dosen atau 

mahasiswa juga tidak leluasa dalam melihat ketersediaan pada ruangan atau 

laboratorium yang diinginkan. Pengelolaan ruangan yang terintegrasi akan 

mempermudah semua pihak dalam prosesnya. Prinsip tata kelola yang baik 

merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh departemen dalam 

sebuah Universitas (Nugraheni dan Subaweh 2008). Penggunaan ruangan dalam 

proses peminjamannya saat ini masih dilakukan secara konvensional dengan cara 

bertemu langsung dengan pihak administrator. Hal ini sangat merepotkan pihak 

administrator ataupun pengguna ruangan. 

Untuk mengatasi masalah di atas, dalam penelitian ini akan dikembangkan 

sistem informasi manajemen ruangan yang mengintegrasikan data penggunaan 

ruangan di Departemen Ilmu Komputer IPB. Salah satu penelitian terkait sistem 

informasi manajemen ruangan di Indonesia adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Januhari (2015) yaitu Perancangan Sistem Informasi Peminjaman Penggunaan 

Ruangan pada STMIK STIKOM Bali. Dalam penelitian tersebut telah dirancang 

aplikasi berbasis web yang memudahkan bagian administrasi dalam pengelolaan 

penggunaan ruangan. Sistem ini memiliki lima fungsi, yaitu input ruangan, input 

karyawan per-bagian, input transaksi, input operator sarana prasarana dan input 

laporan. Penelitian lainnya yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Christianti dan Bastian (2008) yaitu Aplikasi Peminjaman Ruang dengan 

Pemanfaatan PHP pada Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Maranatha. 

Sistem ini memiliki tujuh fungsi sistem, yaitu peminjaman ruangan, pembatalan 

ruangan, pengubahan account user, lihat jadwal ruangan, lihat peminjaman, lihat 

kapasitas ruangan dan saran.  

 Penelitian ini akan mengembangkan sistem informasi yang mengadopsi 

beberapa fungsi yang disebutkan pada penelitian di atas dan menambahkan fungsi 

lainnya diantaranya, fungsi pengaduan, pemberitahuan biaya tambahan pada saat 

penggunaan di hari libur, dan export rekap penggunaan ruangan yang diterima dan 

ditolak ke format portable document format (pdf) dan format excel (xls). Fungsi-

fungsi tersebut akan dikembangkan kedalam sistem yang disebut Sistem Informasi 
Peminjaman Ruangan dan Laboratorium Ilmu Komputer IPB (SIPERULAB). 

SIPERULAB telah dikembangkan ketika peneliti melakukan Praktek Kerja Lapang 
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(PKL) dengan framework Laravel dan menggunakan metode prototyping. Menurut 

Pressman (2010), metode prototyping adalah metode terbaik yang digunakan saat 

client hanya menjelaskan secara umum gambaran sistem yang akan dibuat tanpa 

menjelaskan secara detail fungsi-fungsi yang terdapat didalamnya. Modul yang telah 

dibuat pada saat PKL diantaranya, modul pemimjaman ruangan, modul ruangan, dan 

modul kegiatan.  

 Modul dari sistem yang dikembangkan pada saat PKL masih membutuhkan 

perbaikan dan sistem masih membutuhkan tambahan fungsi. Berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan dengan pihak administrator, didapati beberapa fungsi 

tambahan yang akan dikembangkan pada SIPERULAB diantaranya, pemberitahuan 

biaya tambahan pada saat penggunaan di hari libur, export rekap penggunaan ruangan 

yang diterima dan ditolak ke format portable document format (pdf) dan format excel 

(xls), dan modul pengaduan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan 

fungsi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak administrator. 

Pengembangan sistem akan dilakukan dengan framework Laravel, sedangkan DBMS 

yang akan digunakan adalah MySQL. Metode yang akan digunakan adalah metode 

prototyping. Diharapkan sistem ini nantinya akan dapat mendata penggunaan 

ruangan dan laboratorium yang tersedia di Departemen Ilmu Komputer IPB dengan 

lebih efektif. 

Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya sistem informasi yang 

mengintegrasikan data penggunaan ruangan dan laboratorium yang dimiliki. Proses 

penggunaan ruangan yang terjadi saat ini masih konvensional, yaitu dengan cara 

bertemu langsung dengan pihak administrator yang tentu saja merepotkan pihak 

pengguna ruangan dan pihak tata usaha.  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi peminjaman 

ruangan dan laboratorium Ilkom IPB berbasis web dengan mengintegrasikan data 

penggunaan ruangan dan laboratorium Departemen Ilmu Komputer IPB dengan lebih 

efektif. 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mempermudah pihak pengguna dan 

pihak administrator dalam proses penggunaan ruangan dan laboratorium yang ada di 

Departemen Ilmu Komputer IPB. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini, yaitu: 

1 Sistem dikembangkan hanya untuk penggunaan ruangan dan laboratorium di 

lingkungan Departemen Ilmu Komputer. 

2 Sistem hanya digunakan oleh civitas akademik Departemen Ilmu Komputer. 

3 Sistem dikembangkan berbasis web. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

SIPERULAB 

Sistem Informasi Peminjaman Ruangan dan Laboratorium Ilmu Komputer IPB 

(SIPERULAB) adalah sistem informasi yang mengintegrasikan data penggunaan ruangan 

dan laboratorium di Departemen Ilmu Komputer IPB. SIPERULAB terdiri dari beberapa 

fungsi di antaranya, fungsi penggunaan ruangan, fungsi cek ketersediaan ruangan, fungsi 

tambah ruangan baru, fungsi tambah kegiatan baru, fungsi delete, fungsi edit, dan fungsi 

lihat detail. Fungsi-fungsi tersebut telah dikembangkan pada saat peneliti melakukan 

Praktek Kerja Lapang (PKL). SIPERULAB dikembangkan karena proses penggunaan 

ruangan di Departemen Ilmu Komputer saat ini masih dilakukan secara konvensional, yaitu 

dengan cara bertemu langsung dengan pihak administrator. Hal ini sangat merepotkan pihak 

administrator ataupun pengguna ruangan. SIPERULAB dikembangkan dengan framework 

Laravel dan menggunakan metode prototyping. Aktor dari SIMRULAB terdiri dari 

pengguna dan administrator yaitu, pengguna terdiri dari dosen dan mahasiswa, dan 

administrator yaitu pihak tata usaha. Dengan fungsi penggunaan ruangan dan cek 

ketersediaan ruangan, proses penggunaan ruangan menjadi lebih efisien karena kedua pihak 

tidak perlu bertemu langsung dan pihak administrator tidak perlu mengecek manual 

ketersediaan ruangan tersebut.  

Metode Prototyping 

Menurut Pressman (2010) metode pengembangan perangkat lunak yang dapat 

membantu pengembang dan stakeholder dalam memahami sistem apa yang akan 

dibuat saat requirement yang diberikan oleh klien atau stakeholder masih belum jelas. 

Metode ini memiliki tahapan pengembangan seperti pada Gambar 1. Pada tahap 

Komunikasi (Communication), pihak pengembang melakukan wawancara dengan 

pihak stakeholder untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dalam 

pengembangan sistem informasi. Pada tahap perencanaan cepat (Quick plan), pihak 

pengembang akan membuat sebuah gambaran fungsi-fungsi dari sistem informasi 

yang akan dibuatnya. Pada tahap pemodelan rancangan cepat (Modeling Quick 

design), pihak pengembang memaparkan hasil berupa desain yang dapat dilihat oleh 

pengguna (layout antarmuka). Konstruksi prototipe (Construction of prototype) 

adalah implementasi pembuatan prototipe dari tahapan sebelumnya. 

Deployment, Delivery, dan Feedback adalah saat pengembangan mempresentasikan 

hasil prototipe yang telah dibuat dan memperoleh feedback dari stakeholder yang 

digunakan untuk perbaikan. 

                              Communiction                               Quick plan 
 
  

 

         Deployment Delivery & Feedback                       Modeling Quick design 
 

 

                                                        Construction of 
                                                             prototype 

Gambar 1  Tahapan model Prototyping (Pressman 2010) 
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Model View Controller (MVC) 

Model, View, Controller bertujuan memberikan solusi yang lebih baik untuk 

masalah besar dan kompleks. MVC digunakan untuk mengembangkan aplikasi web 

karena membantu pengembang untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang semua 

modul. Keuntungan lainnya dalam menggunakan arsitektur MVC ini yaitu menambah 

fleksibilitas kode serta memudahkan penggunaan kembali kode (Singh dan Iyer 2016). 

Gambar 2 mengilustrasikan arsitektur MVC. Laravel adalah sebuah framework PHP 

open source yang menggunakan konsep Model, View, Controller. Arsitektur MVC 

merupakan arsitektur yang terdiri dari tiga bagian yaitu: 

1 Model merupakan kelas yang memiliki variabel dengan tipe data yang berbeda. 

Model berfungsi untuk memberikan respon yang tepat dari permintaan dan 

instruksi kelas view dan kelas controller. 

2 View berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna grafis untuk komponen 

model yang dirancang khusus untuk kebutuhan klien. 

3 Controller berfungsi untuk membaca data dari tampilan, mengontrol masukan dari 

pengguna, mengirim data masukan ke model, memanggil perubahan dalam model 

dan tampilan. Kelas controller memiliki semua kontrol yang menghubungkan 

antara kelas view dan kelas model. 

 

Gambar 2  Arsitektur MVC (Singh dan Iyer 2016) 

 

METODE 

Data Penelitian 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan hasil wawancara 

dengan stakeholder dari pihak tata usaha Departemen Ilmu Komputer IPB dan data 

civitas Ilmu Komputer IPB. 

Tahapan Penelitian 

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah mengikuti kaidah dari 

metode pengembangan sistem informasi Prototyping. Metode ini dipilih karena 

merupakan metode terbaik yang digunakan saat client hanya menjelaskan secara umum 

gambaran sistem yang akan dibuat tanpa menjelaskan secara detail fungsi-fungsi yang 

terdapat didalamnya. Jumlah iterasi yang dilakukan pada pengembangan ini adalah 

sebanyak dua kali. Paradigma proses prototyping dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Komunikasi (Communication) 

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan stakeholder (kepala tata usaha) 

dari Departemen Ilmu Komputer IPB. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan semua 

informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Hasil yang didapatkan 

dari tahap ini berupa daftar semua requirement dari sistem yang akan 

dikembangkan. 

Perencanaan Cepat (Quick Plan) 

Hasil wawancara yang didapat pada tahap sebelumnya dipetakan menjadi 

kebutuhan fungsional yang akan diterapkan pada sistem. Kebutuhan fungsional 

tersebut digambarkan dengan use case diagram. Use case diagram berfungsi untuk 

menggambarkan interaksi dan fungsi yang dapat dilakukan pengguna pada sistem. 

Pemodelan Perancangan Cepat (Modeling Quick Design) 

Tahap ini merepresentasikan sistem sesuai dengan analisis dari stakeholder 

dan fungsi yang sudah didefinisikan. Perancangan cepat merupakan dasar untuk 

memulai konstruksi pembuatan prototype. Hasil keluaran yang didapat dari tahap 

ini adalah class diagram, activity diagram. Class diagram berfungsi untuk 

menggambarkan class dan hubungan antar class. Activity diagram menggambarkan 
aliran atau aktivitas dari sebuah sistem. 

Pembuatan Prototipe (Construction of Prototype) 

Prototipe dibuat berdasarkan hasil dari pemodelan pada tahapan sebelumnya. 

Prototipe diimplementasikan kedalam bentuk kode dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan framework Laravel, dan MySQL sebagai DBMS. 

Prototipe yang dikembangkan menggunakan pola arsitektur Model View dan 

Controller (MVC) yang terdapat pada Laravel. 

Penyebaran, Penyampaian dan Umpan Balik (Deployment, Delivery, and 

Feedback) 

Pada tahapan penyebaran dan penyampaian, dilakukan presentasi serta pengujian 

perangkat lunak yang telah selesai dikembangkan kepada pihak stakehoder untuk 

diberikan umpan balik yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki spesifikasi 

kebutuhan sistem. Apabila prototipe yang dibuat belum memenuhi kebutuhan 

pengguna atau adanya penambahan kebutuhan sistem akan dilakukan iterasi untuk 

melakukan perbaikan terhadap prototipe. Apabila hasil prototipe yang dikerjakan telah 

berhasil memenuhi seluruh kebutuhan sistem dan telah diterima, maka pada tahap ini 

akan dilakukan implementasi sistem secara penuh. 

 Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas dua hal, yaitu 

perangkat lunak dan perangkat keras. Peralaran yang digunakan adalaah: 

Perangkat Keras: 

1 Laptop Asus A456U 

2 Processor Intel Core i5-7200U 

3 RAM 4 GB 

4 Sistem Operasi Windows 10 Pro 64-bit 
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Perangkat Lunak: 

1 MySQL sebagai DBMS 

2 Sublime Text 3 sebagai text editor 

3 Framework Laravel 5.5 untuk mengembangkan aplikasi 

4 Mozilla Firefox untuk menampilkan sistem 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Iterasi Satu 

Komunikasi 

Tahapan komunikasi diawali dengan melakukan wawancara dan diskusi 

dengan Bapak Zainal selaku stakeholder. Disini dilakukan analisis terhadap 

kebutuhan SIPERULAB dan proses bisnis yang diinginkan. Berdasarkan hasil 

analisis, pengguna dapat meminjam ruangan, mengubah peminjaman, menghapus 

peminjaman, dan mengetahui ketersediaan ruangan, sedangkan admin dapat 

melakukan hal yang sama seperti pengguna, ditambah dengan konfirmasi 

peminjaman ruangan, menambah data ruangan dan jenis kegiatan.  

Perencanaan Cepat 

Tahapan ini menghasilkan pemetaan kebutuhan fungsional yang telah didapat 

dari hasil komunikasi dalam bentuk use case diagram. Use case diagram 

SIPERULAB dapat dilihat pada Gambar 3.  

 

Gambar 3  Use case diagram SIPERULAB 
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SIPERULAB memiliki dua aktor dan sembilan use case utama. Pengguna 

dapat meminjam ruangan, mengubah peminjaman, menghapus peminjaman, dan 

mengetahui ketersediaan ruangan, sedangkan admin dapat melakukan hal yang 

sama seperti pengguna, ditambah dengan konfirmasi peminjaman ruangan, 

menambah data ruangan dan jenis kegiatan. Setiap aktor harus melakukan login 

terlebih dahulu sebelum menjalankan fungsi pada usecase. Login hanya bisa 

dilakukan apabila aktor telah memiliki akun pada SIPERULAB.  

Pada tahap ini juga dibuat use case description untuk SIPERULAB. Use case 

description bertujuan untuk mendeskripsikan setiap use case yang telah dibuat. Use 

case description dapat dilihat pada Lampiran 1 bagian A sampai I. 

Pemodelan Perancangan Cepat 

Tahapan ini melakukan pemodelan data berdasarkan use case yang telah dibuat. 

Tahap ini menjadi dasar untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu pembuatan 

prototipe. Pemodelan pertama menentukan tabel-tabel yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. Hubungan antartabel digambarkan oleh class diagram seperti 

pada Gambar 4.  

 

Gambar 4  Class diagram SIPERULAB 

Pada Gambar 4 menunjukkan bahwa class diagram terdapat empat class dan 

beberapa atribute serta method di dalamnya. Digambarkan bahwa user bisa 

memiliki banyak pemakaian sedangkan satu pemakaian hanya dimiliki oleh satu 

user. Class diagram ini akan menjadi acuan untuk pembuatan model pada arsitektur 

MVC SIPERULAB. 

Proses selanjutnya pembuatan activity diagram yang berfungsi untuk 

menggambarkan alur dari sistem secara merinci yang dijabarkan berdasarkan 

fungsi-fungsi di use case diagram. Gambar 5 merupakan salah satu activity 

diagram dari fungsi tambah peminjaman ruangan, sedangkan activity diagram 

fungsi lainnya dapat dilihat pada  Lampiran 2. Tambah peminjaman ruangan 
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dilakukan oleh pengguna dan admin dengan cara memilih menu pemakaian 

kemudian memilih tab panel tambah pemakaian, lalu mengisi formulir peminjaman 

ruangan. Apabila pada saat submit formulir sistem menampilkan pesan bentrok, 

maka pengisian formulir akan dilakukan dari awal. Apabila sistem tidak 

menampilkan pesan bentrok, maka akan dilanjutkan ke formulir berikutnya. Setelah 

formulir terisi semua dan telah di submit, maka sistem akan menampilkan pesan 

berhasil menambahkan pemakaian. 

 

Gambar 5  Activity diagram tambah peminjaman ruangan 

Pembuatan Prototipe 

Pada tahap ini dilakukan implementasi class diagram yang telah dibuat ke 

bentuk basis data fisik. Gambar 6 merupakan salah satu basis data fisik untuk fungsi 

peminjaman ruangan yang memiliki relasi dengan entitas yang dibutuhkan pada 

basis data tersebut. Untuk penggambaran basis data fisik secara keseluruhan dapat 

dilihat pada Lampiran 3.  
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Gambar 6  Basis data fisik peminjaman ruangan 

Selanjutnya prototipe diimplementasikan kedalam bentuk kode. Prototipe 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework 

Laravel. Beberapa fungsi masih mengalami perbaikan menyesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna. Daftar model, view, dan controller yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1  Daftar model, view, controller SIPERULAB 

Model View Controller 

User Login LoginController 

Ruangan Ruangan RuanganController 

Kegiatan Kegiatan KegiatanController 

Pemakaian Pemakaian PemakaianController 

Pemakiaanadmin Pemakaianadmin PemakaianadminController 

Informasi Informasi InformasiController 

Pada pola arsitektur MVC basis data dan class diagram direpresentasikan  

pada bagian model. Setelah model dibuat, pada bagian view dibuat tampilan 

antarmuka sistem. View pada SIPERULAB dibuat menggunakan template Admin-

LTE versi 2. Gambar 7 merupakan tampilan view dari fungsi peminjaman ruangan. 

Pengguna dapat mengisi formulir peminjaman ruangan hingga selesai, apabila tidak 

terjadi bentrok terhadap peminjaman lain maka data peminjaman akan ditampilkan 

ke riwayat penggunaan pengguna. Pengajuan peminjaman ruangan yang telah 

dimasukan pada halaman peminjaman ruangan disimpan di bagian controller, yaitu 

PemakaianController seperti pada Gambar 8. 

Daftar peminjaman yang telah dilakukan dapat dilihat pada tab panel tabel riwayat 

penggunaan seperti pada Gambar 9, tampilan view dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Tombol biru berfungsi untuk melihat detail peminjaman yang telah dilakukan, tombol 

kuning berfungsi untuk mengubah peminjaman yang telah dilakukan, dan tombol merah 

berfungsi untuk menghapus peminjaman yang telah dilakukan.  
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Gambar 7  Tampilan formulir peminjaman ruangan 

 

Gambar 8  Potongan kode program controller Pemakaian 
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Gambar 9  Tampilan fungsi peminjaman 

Penyebaran, Penyampaian dan Umpan Balik  

SIPERULAB yang telah dikembangkan dilakukan pengujian dan evaluasi 

sistem. Unit testing dilakukan dengan menggunakan metode black-box. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada Tabel 2. Acceptence testing oleh client belum 

dilakukan. 

Tabel 2  Hasil pengujian black-box SIPERULAB 

No Nama Fungsi Hasil yang diharapkan 
Hasil 

uji 

1 Login sistem Admin dan pengguna dapat login dan 

masuk ke halaman utama 

Berhasil 

2 Logout sistem Admin dan pengguna dapat melakukan 

proses logout 

Berhasil 

3 CRUD Ruangan Admin dapat mengelola data ruangan Berhasil 

4 CRUD Kegiatan Admin dapat mengelola data kegiatan Berhasil 

5 CRUD Peminjaman 

admin 

Admin dapat mengelola data 

peminjaman ruangan admin 

Berhasil 

6 CRUD Peminjaman 

pengguna 

Pengguna dapat mengelola data 

peminjaman ruangan pengguna 

Berhasil 

7 Mengonfirmasi 

peminjaman ruangan 

Admin dapat mengubah status 

konfirmasi peminjaman ruangan 

Berhasil 

8 Menampilkan 

informasi peminjaman 

ruangan 

Sistem dapat menampilkan daftar 

peminjaman ruangan yang sedang dan 

akan digunakan. 

Berhasil 

Setelah dievaluasi berdasarkan dari hasil pengujian dan hasil wawancara 

pada tanggal 10 Agustus 2018 dengan Bapak Zainal sebagai Kepala Tata Usaha di 

Departemen Ilmu Komputer IPB, didapatkan tambahan fungsi baru yaitu fungsi 

pengaduan, pemberitahuan biaya tambahan pada saat penggunaan di hari libur, dan 

export rekap data penggunaan ruangan kedalam format portable document format 

(pdf) dan format excel (xls). Fungsi pengaduan berguna untuk memberi saran, 
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masukan atau pengaduan kepada admin (pihak tata usaha) setelah peminjaman 

ruangan selesai. Pemberitahuan biaya tambahan pada saat penggunaan di hari libur 

berguna untuk informasi kepada pengguna jika peminjaman pada tanggal yang 

dipilih akan dikenakan biaya tambahan untuk penjaga ruangan. Export rekap data 

pengguanan ruangan ke format pdf dan xls berguna untuk mencetak data 

penggunaan ruangan yang dibutuhkan sebagai pendataan tertulis.  

Iterasi Dua 

Komunikasi 

Tahap komunikasi pada iterasi kedua dilakukan setelah mendapatkan umpan balik 

dari tahapan terakhir iterasi pertama. Hasil evaluasi sistem diiterasi pertama menjadi 

acuan untuk perbaikan diiterasi kedua, dan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 

10 Agustus 2018 dengan Bapak Zainal sebagai Kepala Tata Usaha di Departemen 

Ilmu Komputer IPB, didapatkan kebutuhan pengguna fungsi baru yaitu fungsi 

pengaduan, pemberitahuan biaya tambahan pada saat penggunaan di hari libur, dan 

export rekap data penggunaan ruangan kedalam format portable document format 

(pdf) dan format excel (xls). Pengaduan berguna untuk memberi saran, masukan atau 

pengaduan kepada admin (pihak tata usaha) setelah peminjaman ruangan selesai. 

Pemberitahuan biaya tambahan pada saat penggunaan di hari libur berguna untuk 

informasi kepada pengguna jika peminjaman pada tanggal yang dipilih akan 

dikenakan biaya tambahan untuk penjaga ruangan. Export rekap data pengguanan 

ruangan ke format pdf dan xls berguna untuk mencetak data penggunaan ruangan 

yang dibutuhkan sebagai pendataan tertulis. Selanjutnya dilakukan survei melalui 

kuisioner online yang bertujuan untuk mengetahui apakah requirement yang telah 

didapat layak untuk dikembangkan ke dalam sistem, kemudian kuisioner dibagikan 

secara acak terhadap respoden yang berpotensi melakukan peminjaman ruangan. 

Daftar pertanyaan yang diajukan pada survei dapat dilihat pada Tabel 3. Jumlah 

responden yang merespon berjumlah 15 dengan visualisasi bar-chart berdasarkan 

tanggapan responden yang dapat dilihat pada Gambar 10.  

Tabel 3  Daftar pertanyaan survei 

Nomor Pertanyaan 

1 Apakah anda pernah meminjam ruangan di Ilkom? 

2 Seberapa sering anda meminjam ruangan di Ilkom? 

3 Untuk kegiatan apa anda meminjam ruangan di Ilkom? 

4 Biasanya pada hari apa anda meminjam ruangan? 

5 Berapa jam waktu peminjamannya? 

6 Apakah meminjam ruangan pada saat weekend atau di atas jam 

16.00 akan dikenakan biaya tambahan untuk penjaga ruangan? 

7 Menurut anda, apakah proses peminjaman ruangan di Ilkom itu 

mudah (tidak merepotkan anda)? 

8 Menurut anda, apakah perlu dibuat sistem informasi yang 

membantu proses peminjaman ruangan di Ilkom? 

9 Menurut anda, apakah perlu fitur menambahkan ruangan baru 

pada sistem? 

10 Menurut anda, apakah perlu fitur menambahkan jenis kegiatan 

baru pada sistem? 
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Nomor Pertanyaan 

11 Menurut anda, apakah perlu fitur cek ketersediaan ruangan pada 

sistem? 

12 Menurut anda, apakah perlu fitur untuk melihat jadwal ruangan 

yang sedang atau akan terpakai? 

13 Menurut anda, apakah perlu fitur untuk membatalkan peminjaman 

ruangan? 

14 Menurut anda, apakah perlu fitur untuk menambahkan pengaduan 

setelah peminjaman berakhir? 

15 Menurut anda, apakah perlu fitur pemberitahuan akan dikenakan 

biaya tambahan untuk penjaga pada saat peminjaman dihari libur? 

16 Menurut anda, apakah perlu fitur untuk mencetak rekap 

peminjaman ruangan? 

Untuk pertanyaan dengan jawaban biner Gambar 10 menampilkan hasil 

visualisasi survei dari tanggapan responden. Nomor pertanyaan delapan sampai 

enam belas merupakan pertanyaan dengan jawaban biner yaitu, perlu atau tidak 

perlu. Sedangkan nomor pertanyaan satu menghasilkan total respon sebesar 60% 

untuk jawaban pernah dan 40% untuk jawaban tidak pernah. Dari 60% responden 

yang menjawab pernah, didapati pertanyaan nomor dua menghasilkan total respon 

sebesar 88.9% untuk jawaban sering dan 11.1% untuk jawaban tidak pernah. 

Pertanyaan nomor tiga menghasilkan total respon sebesar 33.4% untuk jawaban 

kegiatan Himalkom, 22.2% untuk jawaban rohis Ilkom, 22.2% untuk jawaban 

kepanitiaan, 11.1% untuk jawaban workshop, dan 11.1% untuk jawaban praktikum 

pengganti. Pertanyaan nomor empat menghasilkan total respon sebesar 77.8% 

untuk jawaban weekend dan 22.2% untuk jawaban weekdays. Pertanyaan nomor 

lima menghasilkan total respon sebesar 77.8% untuk jawaban diatas dua jam dan 

22.2% untuk jawaban dua jam. Pertanyaan nomor enam menghasilkan total respon 

sebesar 44.4% untuk jawaban ya dan 55.6% untuk jawaban tidak. Pertanyaan 

nomor tujuh menghasilkan total respon sebesar 88.9% untuk jawaban ya dan 11.1% 

untuk jawaban tidak.  

 

Gambar 10  Hasil visualisasi survei 
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Gambar 10 menunjukkan bahwa pertanyaan delapan memiliki total respon 

sebesar 86.8% untuk jawaban perlu dan 13.2% untuk jawaban tidak perlu. Menurut 

responden yang menjawab tidak perlu, bagi mereka proses peminjaman ruangan 

secara manual di Ilkom sudah mudah. Pertanyaan nomor sembilan memiliki total 

respon sebesar 92.4% untuk jawaban perlu dan 7.6% untuk jawaban tidak perlu. 

Menurut responden yang menjawab tidak perlu, bagi mereka apabila ada fitur 

menambahkan ruangan baru pada sistem maka akan menyulitkan admin. Jadi 

dengan tidak adanya fitur itu akan jadi lebih mudah. Pertanyaan nomor sepuluh 

memiliki total respon 69.3% untuk jawaban perlu dan 30.7% untuk jawaban tidak 

perlu. Menurut responden yang menjawab tidak perlu, bagi mereka apabila ada fitur 

menambahkan jenis kegiatan baru pada sistem maka akan menyulitkan admin. Jadi 

dengan tidak adanya fitur itu akan jadi lebih mudah. Pertanyaan nomor tiga belas 

memiliki total respon 92.4% untuk jawaban perlu dan 7.6%. Menurut responden 

yang menjawab tidak perlu, apabila membatalkan peminjaman ruangan maka akan 

merugikan pengguna lain yang ingin menggunakan ruangan yang telah dipinjam 

dan merugikan admin karena telah konfirmasi peminjaman ruangan.  

Perencanaan Cepat 

Berdasarkan kebutuhan fungsional pada tahap komunikasi iterasi dua, dilakukan 

penambahan fungsi pada use case  yaitu fungsi pengaduan, pemberitahuan biaya 

tambahan pada saat penggunaan di hari libur, dan export rekap data penggunaan 

ruangan seperti pada Gambar 11.  

 

Gambar 11  Use case diagram iterasi dua 



 

15 

 

Fungsi pengaduan memiliki satu fungsi include dengan fungsi tersebut, yaitu 

fungsi melihat daftar pengaduan beserta isi pengaduan. Fungsi pemberitahuan biaya 

tambahan berfungsi untuk informasi kepada pengguna jika peminjaman pada tanggal 

yang dipilih akan dikenakan biaya tambahan untuk penjaga ruangan. Fungsi export 

rekap data pengguanan ruangan berguna untuk mencetak data penggunaan ruangan 

yang dibutuhkan sebagai pendataan tertulis. Pada tahap ini juga dibuat use case 

description untuk SIPERULAB. Use case description bertujuan untuk 

mendeskripsikan setiap use case yang telah dibuat. Use case description dapat dilihat 

pada Lampiran 1 bagian J sampai O. 

Pemodelan Perancangan Cepat 

Penambahan pada kebutuhan fungsional sistem dan use case diagram 

mempengaruhi adanya penambahan pada class diagram. Penambahannya adalah 

menghubungkan kelas pemakaian dengan kelas pengaduan yang dapat dilihat pada 

Gambar 12. Penambahan kelas pengaduan berfungsi untuk menyimpan data 

pengaduan yang ditambahkan oleh pengguna. Penambahan hubungan pemakaian 

dengan pengaduan bertujuan untuk mengategorikan setiap pemakaian agar dapat 

melakukan pengaduan. 

 
Gambar 12  Class diagram iterasi dua 

Berdasarkan penambahan fungsi baru pada use case dibuat activity diagram 

dari fungsi pengaduan dan export rekap data penggunaan. Activity diagram 

menambahkan saran, masukan, atau pengaduan dapat dilihat pada Gambar 13 dan 

fungsi lainnya dapat dilihat pada  Lampiran 2. Activity diagram menambahkan saran, 

masukan, atau pengaduan menggambarkan pengguna dapat menambahkan 

pengaduan pada SIPERULAB. 
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Gambar 13  Activity diagram menambahkan saran, masukan, atau pengaduan 

Pembuatan Prototipe 

Penambahan fungsi pada tahap ini didasarkan pada evaluasi yang didapat dari 

iterasi pertama. Gambar 14 merupakan tampilan dari fungsi pengaduan dan Gambar 

15 merupakan potongan kode untuk menampilkan halaman utama fungsi. Sistem 

menampilkan formulir pengaduan yang pada awalnya pengguna harus memilih data 

peminjaman mana yang akan ditambahkan pengaduan lalu mengisi pengaduan. 

 

Gambar 14  Tampilan fungsi pengaduan 
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Gambar 15  Potongan kode program controller pengaduan 

Fungsi pengaduan memiliki satu fungsi yang include dengan fungsi tersebut, 

yaitu fungsi melihat daftar pengaduan beserta isi pengaduan. Gambar 16 merupakan 

tampilan untuk fungsi melihat daftar pengaduan dan merupakan tampilan untuk 

melihat isi pengaduan. Admin dapat melihat daftar pengaduan dan melihat detail 

dari pengaduan. 

 

Gambar 16  Tampilan fungsi melihat daftar pengaduan 
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Gambar 17  Tampilan fungsi detail pengaduan 

Penyebaran, Penyampaian dan Umpan Balik  

Dilakukan pengujian terhadap hasil dari tahap pembuatan prototipe iterasi 

dua dengan menggunakan metode black-box. Hasil pengujian dari fungsi baru dapat 

dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan hasil pengujian didapat fungsi-fungsi baru yang 

ditambahkan telah berhasil diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan client. 

Tabel 4  Hasil pengujian black-box SIPERULAB iterasi dua 

No Nama Fungsi Hasil yang diharapkan Hasil uji 

1 Menambahkan saran, 

masukan, atau pengaduan 

Pengguna berhasil menambahkan 

saran, masukan, atau pengaduan 

Berhasil 

2 Melihat daftar pengaduan 

beserta isi pengaduan 

Admin dapat melihat saran, 

masukan, atau pengaduan yang 

telah diadukan oleh pengguna 

Berhasil 

3 Melihat, meng-export 

rekap penggunaan 

ruangan yang diterima ke 

format pdf 

Rekap pengunaan yang diterima 

berhasil diunduh dari sistem 

kedalam format pdf 

Berhasil 

4 Melihat, meng-export 

rekap penggunaan 

ruangan yang ditolak ke 

format pdf 

Rekap pengunaan yang ditolak 

berhasil diunduh dari sistem 

kedalam format pdf 

Berhasil 

5 Melihat, meng-export 

rekap penggunaan 

ruangan ke format pdf 

Rekap pengunaan berhasil diunduh 

dari sistem kedalam format pdf 

Berhasil 

6 Pemberitahuan biaya 

tambahan pada saat 

penggunaan di hari libur 

Pengguna mendapat notifikasi 

bahwa peminjaman ruangan yang 

diajukan dikenakan biaya tambahan 

Berhasil 

 

Setelah semua fungsi berhasil diuji, selanjutnya dilakukan pengujian kembali 

dengan Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Komputer menggunakan metode User 

Acceptance Test (UAT). Metode UAT bertujuan untuk melakukan konfirmasi apakah 
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sistem yang dibuat telah memenuhi kebutuhan calon pengguna dan dapat diterima oleh 

calon pengguna. Pengujian dengan metode ini dilakukan menyeluruh terhadap semua 

fungsi dari iterasi pertama. Hasil pengujian dapat dilihat pada Lampiran 5. Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan dengan Kepala Tata Usaha Departemen Ilmu Komputer dan 

salah satu mahasiswa, dikatakan bahwa SIPERULAB sudah memiliki fitur yang cukup 

untuk digunakan oleh pengguna dan admin, dan seluruh fungsi pada SIPERULAB 

telah berhasil diimplementasikan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan Sistem Informasi Peminjaman 

Ruangan dan Laboratorium Ilmu Komputer IPB yang disebut SIPERULAB. 

SIPERULAB dikembangkan dengan metode prototyping dan dilakukan dua kali iterasi. 

Pengembangan SIPERULAB menggunakan framework Laravel dan DBMS yang 

digunakan adalah MySQL dengan fungsi utama meminjam ruangan, cek ketersediaan 

ruangan, menambahkan ruangan, dan menambahkan kegiatan. Adapun fungsi 

tambahan SIPERULAB yaitu menambahkan saran atau pengaduan, melihat daftar 

pengaduan, export rekap data penggunaan, export rekap data penggunaan yang 

diterima, dan export rekap data penggunaan yang ditolak. Berdasarkan hasil pengujian 

menggunakan metode user acceptance test (UAT) pada iterasi terakhir, seluruh fungsi 

pada SIPERULAB telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai keinginan 

stakeholder. 

 

Saran 

Untuk pengembangan selanjutnya diperlukan pengembangan dan penambahan 

beberapa fitur seperti: Admin dikembangkan menjadi grup Admin, integrasi protokol 

Lightweight Directory Access (LDAP) untuk mendapatkan data mahasiswa, dosen, dan 

karyawan, visualisasi data penggunaan dalam bentuk kalender, pembatalan 

penggunaan ruangan mendesak dari pihak administrator, dan fitur chatting. Visualisasi 

data penggunaan dalam bentuk kalender berguna agar sistem lebih mudah dan enak 

dilihat oleh pengguna. Pembatalan penggunaan ruangan mendesak dari pihak 

administrator berguna untuk penggunaan ruangan yang tiba-tiba diperlukan untuk 

kegiatan penting dosen. Fitur chatting berguna untuk komunikasi langsung dengan 

pihak administrator via sistem. 
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Lampiran 

Lampiran 1  Use case description SIPERULAB 

A Use case description melihat informasi dan ketersediaan ruangan 

Name Melihat informasi dan ketersediaan ruangan 

Description Pengguna melihat jadwal peminjaman ruangan yang 

sedang atau akan digunakan oleh semua pengguna 

Actors Pengguna 

Triggers Membuka website SIPERULAB 

Preconditions - 

Postconditions Sistem menampilkan semua jadwal peminjaman ruangan 

yang sedang atau akan digunakan oleh semua pengguna 

Main Courses 1 Pengguna membuka website SIPERULAB 

2 Sistem menampilkan semua jadwal peminjaman 

ruangan 

Alternate Courses - 

Exceptions Pengguna tidak dapat melihat informasi dan ketersediaan 

ruangan apabila alamat website salah 

 

B Use case description tambah peminjaman ruangan 

Name Tambah peminjaman ruangan 

Description Pengguna atau admin ingin melakukan peminjaman 

ruangan 

Actors Pengguna, Admin 

Triggers Menekan menu pemakaian pilih menu tambah pemakaian, 

lalu mengisi formulir peminjaman, lalu menekan tombol 

submit 

Preconditions Sistem menampilkan tabel ruangan yang anda gunakan 

Postconditions Sistem menampilkan pesan peminjaman berhasil 

ditambahkan. 

Main Courses 1 Pengguna atau admin menekan tombol pemakaian 

2 Pilih menu tambah pemakaian, lalu isi formulir 

peminjaman ruangan 

3 Jika sudah selesai, pengguna atau admin menekan 

tombol submit 

4 Sistem menyimpan penambahan peminjaman ruangan 

dan menampilkan pesan peminjaman berhasil 

ditambahkan 

Alternate Courses - 

Exceptions 1 Pengguna atau admin tidak dapat menekan tombol 

submit jika terdapat field  kosong 

2 Pengguna atau admin tidak dapat melanjutkan pengisian 

formulir apabila waktu dan ruangan yang dipilih 

bentork dengan peminjaman lain 
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Lampiran 1  lanjutan 

C Use case description mengubah peminjaman ruangan 

Name Mengubah peminjaman ruangan 

Description Pengguna atau admin mengubah data peminjaman ruangan 

Actors Pengguna, Admin 

Triggers Menekan menu pemakaian, lalu menekan tombol edit 

Preconditions Sistem menampilkan formulir edit peminjaman ruangan  

Postconditions Sistem menampilkan pesan peminjaman telah berhasil 

diubah dan data tersimpan ke dalam basis data 

Main Courses 1 Pengguna atau admin memilih menu pemakaian, lalu 

menekan tombol edit 
2 Pengguna atau admin mengisi formulir edit peminjaman 

ruangan 

3 Jika sudah selesai, pengguna atau admin menekan 

tombol submit 

4 Sistem menyimpan data peminjaman yang sudah di edit 

dan menampilkan pesan peminjaman berhasil diubah 

Alternate Courses - 

Exceptions 1  Pengguna atau admin tidak dapat menekan tombol 

submit jika terdapat field  kosong 

2  Pengguna atau admin tidak dapat mengubah data 

peminjaman ruangan apabila belum meminjam ruangan 

 

D Use case description menghapus peminjaman ruangan 

Name Menghapus peminjaman ruangan 

Description Pengguna atau admin menghapus data peminjaman 

ruangan 

Actors Pengguna, Admin 

Triggers Menekan menu pemakaian, lalu menekan tombol delete 

Preconditions Sistem menampilkan alert konfirmasi penghapusan  

Postconditions Sistem menampilkan pesan peminjaman berhasil dihapus 

Main Courses 1 Pengguna atau admin memilih menu pemakaian, lalu 

menekan tombol delete 

2 Sistem menampilkan alert konfirmasi penghapusan 

3 Jika klik ok, sistem akan menghapus data peminjaman 

dan menampilkan pesan peminjaman berhasil dihapus 

Alternate Courses - 

Exceptions 1 Pengguna atau admin tidak dapat menghapus apabila 

belum melakukan peminjaman terlebih dahulu 

 

 

 

 



 

23 

Lampiran 1  lanjutan 

E Use case description menambah ruangan 

Name Menambah ruangan 

Description Admin mengisi formulir untuk menambah menambah 

ruangan 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu ruangan, pilih menu tambah ruangan, lalu 

isi formulir dan menekan tombol submit 

Preconditions Sistem menampilkan formulir tambah ruangan 

Postconditions Sistem menampilkan pesan ruangan berhasil ditambah 

dan data tersimpan ke dalam basis data 

Main Courses 1 Admin memilih menu ruangan, pilih tambah ruangan 

2 Admin mengisi formulir ruangan 

3 Jika sudah selesai, admin menekan tombol submit 

4 Sistem menyimpan data ruangan baru dan 

menampilkan pesan ruangan berhasil ditambah 

Alternate Courses - 

Exceptions Admin tidak dapat menekan tombol submit jika terdapat 

field  kosong 

 

F Use case description mengubah informasi ruangan 

Name Mengubah informasi ruangan 

Description Admin mengubah informasi ruangan pada formulir edit 

ruangan 

Actors Admin 

Triggers Memilih data ruangan lalu menekan tombol edit 

Preconditions Sistem menampilkan data formulir ruangan yang dipilih  

Postconditions Sistem menampilkan pesan ruangan berhasil diubah dan 

data pada basis data terubah 

Main Courses 1 Admin menekan tombol edit pada data ruangan yang 

ingin diubah 

2 Sistem menampilkan formulir edit ruangan yang 

dipilih 

3 Admin mengisi formulir edit ruangan 

4 Jika sudah selesai, admin menekan tombol submit 

5 Sistem menyimpan perubahan data ruangan dan 

menampilkan pesan ruangan berhasil diubah 

Alternate Courses - 

Exceptions 1 Admin tidak dapat menekan tombol save jika terdapat 

field  kosong 

2 Admin tidak dapat mengubah data ruangan apabila 

belum membuat data ruangannya terlebih dahulu 
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Lampiran 1  lanjutan 

G Use case description menambah jenis kegiatan 

Name Menambah jenis kegiatan 

Description Admin menambah jenis kegiatan pada formulir tambah 

kegiatan 

Actors Admin 

Triggers Sistem menampilkan alert konfirmasi penghapusan 

Preconditions Sistem menampilkan formulir tambah kegiatan  

Postconditions Sistem menampilkan pesan kegiatan berhasil ditambah dan 

data disimpan kedalam basis data 

Main Courses 1 Admin memilih menu kegiatan, lalu menekan tombol 
tambah kegiatan 

2 Sistem menampilkan formulir tambah kegiatan 

3 Admin mengisi formulir tambah kegiatan 

4 Jika sudah selesai, admin menekan tombol submit 

5 Sistem menyimpan data kegiatan baru dan 

menampilkan pesan kegiatan berhasil ditambah 

Alternate Courses - 

Exceptions Admin tidak dapat menekan tombol submit apabila 

terdapat field  kosong 

 

H Use case description mengubah jenis kegiatan 

Name Mengubah jenis kegiatan 

Description Admin mengubah data jenis kegiatan 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu kegiatan, pilih tombol edit 

Preconditions Sistem menampilkan data formulir kegiatan yang dipilih 

Postconditions Sistem menampilkan pesan kegiatan berhasil diubah dan 

data pada basis data terubah 

Main Courses 1 Admin menekan tombol edit pada data kegiatan yang 

ingin diubah 

2 Sistem menampilkan formulir edit kegiatan yang dipilih 

3 Admin mengisi formulir edit kegiatan 

4 Jika sudah selesai, admin menekan tombol submit 

5 Sistem menyimpan perubahan data kegiatan dan 

menampilkan pesan kegiatan berhasil diubah 

Alternate Courses - 

Exceptions 1 Admin tidak dapat menekan tombol save jika terdapat 

field  kosong 

2 Admin tidak dapat mengubah data ruangan apabila 

belum membuat data ruangannya terlebih dahulu 
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Lampiran 1  lanjutan 

I Use case description konfirmasi peminjaman ruangan 

Name Konfirmasi peminjaman ruangan 

Description Admin mengonfirmasi peminjaman ruangan 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu status, lalu menekan tombol terima atau 

tolak 

Preconditions Sistem menampilkan semua daftar peminjaman ruangan 

yang belum dikonfirmasi 

Postconditions Sistem mengubah status peminjaman pengguna menjadi 

diterima atau ditolak 

Main Courses 1 Admin memilih menu status, lalu menekan tombol 

diterima atau ditolak pada data peminjaman 

2 Sistem mengubah status pengguna menjadi diterima 

atau ditolak 

Alternate Courses - 

Exceptions Pengguna belum melakukan peminjaman ruangan 

 

J Use case description menambahkan saran, masukan, atau pengaduan 

Name Menambahkan saran, masukan atau, pengaduan 

Description Pengguna menambahkan pengaduan pada data pemakaian 

Actors Pengguna 

Triggers Menekan menu pengaduan, pilih data pengaduan, lalu tulis 

isi pengaduan, lalu tekan tombol submit 

Preconditions Sistem menampilkan daftar semua peminjaman ruangan 

pengguna yang belum ditambah pengaduan 

Postconditions Sistem menampilkan pesan pengaduan berhasil ditambah 

dan data ditambahkan ke dalam basis data 

Main Courses 1 Pengguna memilih menu pengaduan, lalu memilih data 

pengaduan dan menulis isi pengaduan, lalu tekan 

tombol submit 

2 Sistem menyimpan data pengaduan dan menampilkan 

pesan pengaduan berhasil ditambah 

Alternate Courses Pengguna tidak menambahkan pengaduan dalam satu 

minggu, sistem menghilangkan data peminjaman dari 

daftar peminjaman yang bisa dilakukan pengaduan 

Exceptions 1 Pengguna belum melakukan peminjaman ruangan 

2 Peminjaman ruangan belum selesai 
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Lampiran 1  lanjutan 

K Use case description melakukan konfirmasi dikenakan biaya tambahan 

Name Melakukan konfirmasi dikenakan biaya tambahan 

Description Pengguna melakukan konfirmasi dikenakan biaya 

tambahan 

Actors Pengguna 

Triggers Menekan menu pemakaian pilih menu tambah pemakaian, 

lalu mengisi formulir peminjaman dengan pilihan tanggal 

dihari libur, lalu menekan tombol submit 

Preconditions Sistem menampilkan tabel ruangan yang anda gunakan 

Postconditions Sistem menampilkan alert akan dikenakan biaya tambahan  

Main Courses 1 Pengguna memilih menu pemakaian 

2 Pilih menu tambah pemakaian, lalu isi formulir 

peminjaman ruangan dengan pilihan tanggal dihari 

libur, isi semua formulir hingga selesai. 

3 Jika sudah selesai, pengguna menekan tombol submit 

4 Sistem akan menampilkan alert akan dikenakan biaya 

tambahan, jika di klik ok maka akan berlanjut ke 

formulir lanjutan 

Alternate Courses - 

Exceptions Pengguna tidak memilih tanggal dihari libur 

 

L Use case description melihat daftar pengaduan beserta isi pengaduan 

Name Melihat daftar pengaduan beserta isi pengaduan 

Description Admin melihat daftar pengaduan 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu daftar pengaduan, lalu pilih tombol detail 

pada data pengaduan 

Preconditions Sistem menampilkan semua daftar pengaduan 

Postconditions Sistem menampilkan detail pengaduan yang dipilih  

Main Courses 1 Admin menekan menu daftar pengaduan 

2 Klik detail pada data pengaduan 

Alternate Courses - 

Exceptions Pengguna belum melakukan pengaduan 
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Lampiran 1  lanjutan 

M Use case description melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan 

Name Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan 

Description Admin meng-export rekap data penggunaan ruangan 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu export rekap pemakaian, lalu pilih tombol 

pdf atau excel atau csv 

Preconditions Sistem menampilkan semua daftar peminjaman ruangan 

Postconditions Sistem mengunduh data peminjaman ruangan sesuai format 

yang dipilih 

Main Courses 1 Admin menekan menu export rekap pemakaian, lalu 
pilih tombol pdf atau excel atau csv 

2 Sistem mengunduh data peminjaman ruangan sesuai 

format yang dipilih 

Alternate Courses - 

Exceptions Tidak ada data peminjaman ruangan 

 

N Use case description melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang 

diterima 

Name Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang 

diterima 

Description Admin meng-export rekap data penggunaan ruangan yang 

diterima 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu export rekap pemakaian, lalu ketik 

“diterima” pada kolom search, lalu pilih tombol pdf atau 

excel atau csv 

Preconditions Sistem menampilkan semua daftar peminjaman ruangan 

Postconditions Sistem mengunduh data peminjaman ruangan dengan 

status diterima sesuai format yang dipilih 

Main Courses 1 Admin menekan menu export rekap pemakaian, lalu 

mengetik “diterima” pada kolom search, kemudian pilih 

tombol pdf atau excel atau csv 

2 Sistem mengunduh data peminjaman ruangan yang 

diterima sesuai format yang dipilih 

Alternate Courses - 

Exceptions Tidak ada data peminjaman ruangan 
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Lampiran 1  lanjutan 

O Use case description melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang 

ditolak 

Name Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang 

ditolak 

Description Admin meng-export rekap data penggunaan ruangan yang 

ditolak 

Actors Admin 

Triggers Menekan menu export rekap pemakaian, lalu ketik 

“ditolak” pada kolom search, lalu pilih tombol pdf atau 

excel atau csv 

Preconditions Sistem menampilkan semua daftar peminjaman ruangan 

Postconditions Sistem mengunduh data peminjaman ruangan dengan 

status diterima sesuai format yang dipilih 

Main Courses 1 Admin menekan menu export rekap pemakaian, lalu 

mengetik “ditolak” pada kolom search, kemudian pilih 

tombol pdf atau excel atau csv 

2 Sistem mengunduh data peminjaman ruangan yang 

diterima sesuai format yang dipilih 

Alternate Courses - 

Exceptions Tidak ada data peminjaman ruangan 
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 Lampiran 2  Activity diagram SIPERULAB 

A Melihat informasi dan ketersediaan ruangan 

 

C Mengubah peminjaman ruangan 
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 Lampiran 2  lanjutan 

D Menghapus peminjaman ruangan 

 

  



 

31 

 Lampiran 2  lanjutan 

E Menambah ruangan 

 

F Mengubah informasi ruangan 
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 Lampiran 2  lanjutan 

G Menambah jenis kegiatan 

 

H Mengubah jenis kegiatan 
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 Lampiran 2  lanjutan 

I Konfirmasi peminjaman ruangan 
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 Lampiran 2  lanjutan 

L Melihat daftar pengaduan beserta isi pengaduan 

 
M Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan 
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 Lampiran 2  lanjutan 

N Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang diterima 

 

O Melihat, meng-export rekap penggunaan ruangan yang ditolak 
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Lampiran 3  Basis data fisik SIPERULAB 
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Lampiran 4  Tampilan SIPERULAB 

A Daftar Ruangan 

 

B Tambah ruangan 
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Lampiran 4  lanjutan 

C Daftar jenis kegiatan 

 

D Tambah jenis kegiatan 

 

E Detail peminjaman ruangan 
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Lampiran 4  lanjutan 

F Detail pengaduan 

 

G Konfirmasi peminjaman ruangan 

 

H Informasi penggunaan ruangan 
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Lampiran 5  Hasil User Acceptance Test (UAT) 

No Kebutuhan Fungsional 

1 Peminjaman 

ruangan 
Skelnario 

Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Menambah 

peminjaman 

ruangan 

1 Pilih menu 

‘pemakaian 

pada sidebar 

lalu pilih tab-

panel ‘tambah 

pemakaian’ 

2 Isi formulir 

yang tersedia, 

lalu tekan 

tombol ‘next’ 

pada bagian 

bawah kanan.  

3 Apabila tidak 

bentrok, isi 

formulir 

lanjutan, lalu 

tekan tombol 

‘submit’, 

apabila bentrok 

maka akan 

mengulang 

mengisi 

formulir 

peminjaman 

1 Apabila tidak 

bentrok, sistem 

menampilkan 

pesan 

‘peminjaman 

berhasil ditambah’ 

dan data 

peminjaman baru 

disimpan pada 

basis data 

2 Apabila bentrok, 

sistem 

menampilkan 

pesan 

‘peminjaman 

bentrok’ 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Mengubah 

data 

peminjaman 

ruangan 

1 Pilih  data 

peminjaman 

yang ingin 

diubah 

2 Tekan tombol 

‘edit’ 

3 Ubah data 

peminjaman 

yang 

diinginkan 

pada formulir 

4 Tekan tombol 

‘submit’ jika 

sudah selesai 

1 Apabila tidak 

bentrok, sistem 

menampilkan 

pesan 

‘peminjaman 

berhasil diubah’ 

dan data 

peminjaman pada 

basis data diubah 

2 Apabila bentrok, 

sistem 

menampilkan 

pesan 

‘peminjaman 

bentrok’ dan data 

peminaman pada 

basis data tidak 

berubah 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 
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 - Melihat detail 

peminjaman 

ruangan 

1 Tekan tombol 

‘detail’ pada 

data 

peminjaman 

yang ingin 

dilihat 

Sistem menampilkan 

modal detail 

peminjaman ruangan 

yang ingin dilihat 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Menghapus 

data 

peminjaman 

ruangan 

1 Tekan tombol 

‘delete’ pada 

data 

peminjaman 

yang ingin 

dihapus 

Sistem menampilkan 

alert konfirmasi 

penghapusan, dan 

apabila ditekan 

tombol ok, maka 

sistem menampilkan 

pesan ‘peminjaman 

berhasil dihapus’ dan 

data peminjaman 

terhapus pada basis 

data 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

2 Mengelola 

Ruangan 

Skenario Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Menambah 

data ruangan 

1 Pilih menu 

‘ruangan’ pada 

sidebar lalu 

tekan tombol 

‘tambah 

ruangan 

2 Isi formulir 

data ruangan, 

lalu tekan 

tombol 

‘submit’ 

Sistem menampilkan 

pesan ‘ruangan 

berhasil ditambah’ 

dan data ruangan baru 

disimpan pada basis 

data 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Mengubah 

data ruangan 

1. Pilih  data 

ruangan yang 

ingin diubah 

2. Tekan tombol 

‘edit’ 

3. Ubah data 

ruangan yang 

diinginkan 

pada formulir 

4. Tekan tombol 

‘submit jika 

sudah selesai 

Sistem menampilkan 

pesan ‘ruangan 

berhasil diubah’ dan 

data ruangan pada 

basis data diubah 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Menghapus 

data ruangan 

1 Tekan tombol 

‘delete’ pada 

data ruangan 

yang ingin 

dihapus 

Sistem menampilkan 

alert konfirmasi 

penghapusan, dan 

apabila ditekan 

tombol ok, maka 

sistem menampilkan 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

Lampiran 5  lanjutan 
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pesan ‘ruangan 

berhasil dihapus’ dan 

data ruangan terhapus 

pada basis data 

3 Mengelola 

Kegiatan 

Skenario Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Menambah 

data kegiatan 

1 Pilih menu 

‘kegiatan’ pada 

sidebar lalu 

tekan tombol 

‘tambah 

kegiatan’ 

2 Isi formulir 

dengan data 

kegiatan, lalu 

tekan tombol 

‘submit’ 

Sistem menampilkan 

pesan ‘kegiatan 

berhasil ditambah’ 

dan data 

kegiatan baru 

disimpan pada basis 

data 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Mengubah 

data kegiatan 

1 Pilih  data 

kegiatan yang 

ingin diubah 

2 Tekan tombol 

‘edit’ 

3 Ubah data 

kegiatan yang 

diinginkan 

pada formulir 

4 Tekan tombol 

‘submit’ jika 

sudah selesai 

Sistem menampilkan 

pesan ‘kegiatan 

wisata berhasil 

diubah’ dan data 

kegiatan pada basis 

data diubah 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Menghapus 

data kegiatan 

1 Tekan tombol 

‘delete’ pada 

data kegiatan 

yang ingin 

dihapus 

Sistem menampilkan 

alert konfirmasi 

penghapusan, dan 

apabila ditekan 

tombol ok, maka 

sistem menampilkan 

pesan ‘kegiatan 

berhasil dihapus’ dan 

data lokasi terhapus 

pada basis data 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

4 Menegelola 

Pengaduan 

Skenario  Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Menambah 

data 
pengaduan 

1 Pilih menu 

‘form 
pengaduan’ 

pada sidebar 

lalu pilih data 

peminjaman 

yang ingin 

Sistem menampilkan 

pesan ‘pengaduan 
berhasil ditambah’ 

dan data pengaduan 

baru disimpan pada 

basis data 

Sistem 

berfungsi 
sesuai 

yang 

dinginkan 

Lampiran 5  lanjutan 
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ditambah 

pengaduan 

2 Isi pesan 

pengaduan, 

lalu tekan 

tombol 

‘submit’ 

 - Melihat 

daftar 

pengaduan 

1 Pilih  menu 

‘daftar 

pengaduan’ 

pada sidebar, 

lalu semua 

daftar 

pengaduan 

akan 

ditampilkan 

2 Tekan tombol 

‘detail’ pada 

data 

pengaduan 

yang 

diinginkan 

untuk melihat 

detail isi 

pengaduan 

1 Sistem 

menampilkan 

semua daftar 

pengaduan 

2 Sistem 

menampilkan 

modal detail 

pengaduan yang 

berisi isi 

pengaduan 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Melihat 

daftar 

pengaduan 

yang telah 

diadukan 

1 Pilih menu 

‘pengaduan 

anda’ pada 

sidebar, lalu 

semua data 

pengaduan 

anda yang 

telah diadukan 

akan 

ditampilkan 

Sistem menampilkan 

semua data 

pengaduan yang telah 

anda adukan 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

5 Export rekap data 

penggunaan 

Skenario  Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Export  rekap 

data 

penggunaan 

keseluruhan 

1 Pilih menu 

‘export rekap 

pemakaian’ 

pada sidebar 

lalu tekan 

tombol format 
export pdf, 

excel, atau csv 

sesuai 

keinginan. 

Sistem otomatis akan 

meng-export rekap 

data peminjaman 

ruangan secara 

keseluruhan dan 

otomatis mengunduh 
dalam format sesuai 

pilihan. 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

Lampiran 5  lanjutan 
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 - Export rekap 

data 

penggunaan 

yang diterima 

1 Pilih menu 

‘export rekap 

pemakaian’ 

pada sidebar  

2 Pada kolom 

‘search’ ketik 

‘diterima’  

3 Lalu tekan 

tombol format 

export pdf, 

excel, atau csv 

sesuai 

keinginan. 

Sistem otomatis akan 

meng-export rekap 

data peminjaman 

ruangan yang 

diterima dan otomatis 

mengunduh dalam 

format sesuai pilihan. 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

 - Export rekap 

data 

penggunaan 

yang ditolak 

1 Pilih menu 

‘export rekap 

pemakaian’ 

pada sidebar  

2 Pada kolom 

‘search’ ketik 

‘ditolak’  

3 Lalu tekan 

tombol format 

export pdf, 

excel, atau csv 

sesuai 

keinginan. 

Sistem otomatis akan 

meng-export rekap 

data peminjaman 

ruangan yang ditolak 

dan otomatis 

mengunduh dalam 

format sesuai pilihan. 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 

6 Konfirmasi 

peminjaman 

Skenario  Keluaran yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

 - Konfirmasi 

peminjaman 

1 Pilih menu 

‘status’ pada 

sidebar lalu 

tekan tombol 

‘tolak’ atau 

‘terima’ pada 

data 

peminjaman 

1 Apabila diterima, 

sistem 

menampilkan pesan 

‘berhasil menerima 

peminjaman’ dan 

data peminjaman 

disimpan pada basis 

data 

2 Sistem 

menampilkan pesan 

‘berhasil menerima 

peminjaman’ dan 

data peminjaman 

disimpan pada basis 

data 

Sistem 

berfungsi 

sesuai 

yang 

dinginkan 
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