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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1 Metode Pengembangan Sistem 

Penelitian ini dilakukan dengan melewati empat tahapan diantaranya 

pengumpulan data, transformasi data, implementasi algoritma apriori dan evaluasi 

hasil. Tahapan penelitian ini digambarkan pada gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Tahap pertama dilakukan pengumpulan data transaksi dari sistem kasir yang 

telah diimplementasikan sebelumnya. Data yang dikumpulkan adalah data kode 

transaksi dan barang-barang yang dibeli pada setiap transaksi tersebut. Selanjutnya 

dilakukan transformasi data. Pada tahapan ini, dilakukan pengubahan data transaksi 

yang telah terkumpul menjadi format data standar untuk proses algorima apriori. 

Setelah itu, dilakukan implementasi algoritma apriori dengan menggunakan bahasa 
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pemrograman php (framework Laravel). Lalu program yang telah dikembangkan 

digunakan untuk mengolah data yang sudah ada. Pada tahap akhir, dilakukan 

evaluasi hasil pengolahan data dengan program yang telah dikembangkan. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari 

responden yang menjadi obyek penelitian dengan cara menyebar kuisioner. Tujuan 

dari penyebaran kuisioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan dari 

pengguna sistem rekomendasi. Kuisioner ini bersifat tertutup yaitu sudah diberikan 

alternative jawaban, yang akan diisi oleh para pelanggan dan pemilik dari Toko 

Castor secara online menggunakan google form. Sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah probability sampling dan untuk menentukan jumlah sampel 

digunakan teknik random sampling.  

Variabel penelitian sesuai dengan instrument yang ada pada metode EUCS 

yaitu content, accuracy, format, ease of use, dan timeliness yang dirumuskan oleh 

Doll (Doll, 1988).  Doll telah menyusun item-item pertanyaan dalam penelitian 

EUCS, pertanyaan-pertanyaan inilah yang diadopsi dan digunakan sebagai 

pedoman pembuatan kuesioner untuk responden. Selain itu, juga terdapat 

pertanyaan tambahan yang telah dibuat oleh penulis dan dijadikan juga sebagai 

pedoman pembuatan kuesioner untuk responden. 

Adapun daftar item pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini 

seperti terlihat pada tabel 3.1 sebagai berikut. 
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          Tabel 3.1 Tabel Rancangan Kuisioner 

Dimensi EUCS ID Pertanyaan Pertanyaan 

Isi 

( Content ) 

C1 
Isi dari informasi di situs web sesuai 

kebutuhan Anda 

C2 
Isi dari informasi di situs web mudah 

dipahami 

C3 Isi dari informasi di situs web sudah lengkap 

C4 Isi dari informasi di situs web sangat jelas 

Keakuratan 

( Accuracy ) 

A1 
Situs web sudah menampilkan informasi 

yang benar dan akurat 

A2 
Setiap link di situs web yang anda klik selalu 

menampilkan halaman web yang sesuai 

Tampilan 

( Format ) 

F1 
Desain tampilan situs web memiliki 

pengaturan warna yang menarik 

F2 
Desain tampilan situs web memiliki layout 

yang memudahkan pengguna 

F3 
Desain tampilan situs web memiliki struktur 

menu dan link yang mudah dipahami 

Kemudahan 

Penggunaan 

( Ease of Use ) 

E1 Situs web sangat mudah digunakan 

E2 
Situs web mudah diakses dari mana saja dan 

kapan saja 

 

Kecepatan 

( Timeliness ) 

T1 

Informasi tentang busana yang Anda 

butuhkan dengan cepat diperoleh melalui 

Situs Web 

T2 

 

Situs web selalu menampilkan informasi 

yang terbaru 

Keterangan :  

                    : Ini merupakan pertanyaan yang dibuat oleh Doll,1988 

                    : Ini merupakan pertanyaan yang ditambahkan oleh penulis 

Untuk pengukuran data yang didapat dari pengisian kuesioner digunakan 

skala Likert yaitu Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2) dan 

Sangat Tidak Setuju (1). Selanjutnya hasil kuesioner diuji menggunakan uji 

reliabilitas. 
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Pertanyaan penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik 

Cronbrach’s Alpha, bila koefisien reliabilitas pada tingkat signifikansi 5% > 0,6 

maka pertanyaan dianggap reliabel dan sebaliknya jika nilai lebih kecil maka 

pertanyaan penelitian ini tidak reliabel (Fitriansyah, Ahmad dan Harris, 2018). 

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem usulan dengan menggunakan 

diagram perancangan sistem. 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Pada data flow diagram terdapat dua level, yaitu diagram context, dan level 

1. Dimana pada level 1 akan menjelaskan lebih rinci dari diagram context. 
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   Gambar 3.2 Diagram Context 
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 Pada sistem ini memiliki diagram context seperti pada gambar 3.2 dimana 

terdapat satu proses utama dan tiga entitas yang menggambarkan situs web, admin, 

dan user (pengguna) sistem. Terdapat dua puluh satu jenis data yang masuk ke 

dalam sistem dan dua puluh satu data yang keluar dari sistem. Secara detail, terdapat 

empat belas data yang dimasukkan admin ke dalam sistem dan empat belas data 

keluaran yang dapat keluar dari sistem untuk admin. Sementara itu ada tujuh jenis 

data yang dimasukkan user ke sistem dan tujuh jenis data yang dikeluarkan sistem 

untuk user. 
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                             Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 
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 Pada gambar 3.3 menjelaskan subsistem yang terdapat pada sistem 

rekomendasi penjualan barang, seperti proses category, proses sub category, proses 

event, proses products, proses login admin, proses notifications, proses 

menampilkan laman home, proses menampilkan shopping cart, proses menginput 

review, dan proses login user. 

 

  3.2.2 Flowchart 

   Flowchart atau bisa disebut diagram alir merupakan bagan-bagan yang 

memiliki arus yang menggambarkan langkah-langkah dan proses dari suatu 

sistem. Berikut penjabaran flowchart dari website ini. 
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        Gambar 3.4 Flowchart Halaman Utama      

                        

Gambar 3.4 menunjukkan halaman utama dimana halaman utama 

merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika membuka website ini. Untuk 

menjadi pengguna user harus registrasi terlebih dahulu apabila user sudah 
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teregistrasi bisa langsung login. Setelah user sudah teregistrasi maka user sudah 

bisa melakukan beberapa hal seperti melihat menu clothes untuk melihat baju, 

melihat menu watches untuk melihat jam tangan, melihat menu another accessories 

untuk melihat asesoris lainnya, melihat how to buy untuk mengetahui cara 

berbelanja di website ini, melihat write a review untuk menuliskan review terkait 

dengan barang yang sudah dibeli oleh user, melihat edit profile untuk mengubah 

data profile sesuai dengan keinginan user, melihat shopping cart untuk mengetahui 

barang-barang apa saja yang sudah masuk ke dalam shopping cart, dan melihat 

contact us untuk mengetahui keberadaan toko Castor di map. Ketika user menekan 

salah satu produk maka akan masuk ke halaman beli produk seperti pada gambar 

3.5 yang menunjukkan alur proses ketika product detail dari clothes ditekan. 

Apabila user ingin membeli barang tersebut maka user bisa langsung menekan 

button add to cart untuk memasukkannya ke dalam shopping cart. 
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                 Gambar 3.5 Flowchart Proses Beli Produk 
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            Gambar 3.6 Flowchart Proses Edit Profile  
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 Gambar 3.6 menunjukkan alur proses ketika user ingin mengedit profile. Di 

dalam menu ini, user dapat mengupdate profile atau mengupdate password. Apabila 

user ingin memperbaharui data profile maka user dipermudah dengan hanya 

menekan tombol “Update My Profile”. Namun apabila user ingin mengupdate 

password maka user hanya tinggal menekan tombol “Update My Password”. 

 

 

        

Gambar 3.7 Flowchart Proses Write A Review 
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 Gambar 3.7 menunjukkan alur proses ketika user ingin me-review barang 

yang telah dibeli. Jika transaksi sudah dikonfirmasi oleh pihak admin maka pada 

tampilan halaman write a review dari sisi user akan muncul detail barang beserta 

dengan tombol “Write a Review”. Apabila user menekan tombol “Write a Review” 

maka user langsung bisa me-review barang yang telah dibeli dengan memberikan 

rating dan comment. 

      Gambar 3.8 Flowchart Proses Shopping Cart 

 

 Gambar 3.8 menunjukkan alur proses ketika user ingin membeli barang 

pada website ini. Pertama, user akan menekan simbol shopping cart dimana akan 
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muncul modal yang berisi  nama barang, quantity, beserta total harga barang. 

Namun apabila user ingin detail yang lebih jelas maka user hanya perlu menekan 

tombol “View Cart”. Setelah itu user akan masuk ke dalam halaman yang berisi 

detail transaksi. Jika user ingin berubah pikiran maka user bisa langsung menekan 

button “Continue Shopping”. Namun apabila user sudah yakin  maka user hanya 

perlu menekan tombol “Checkout”. 

            Gambar 3.9 Flowchart Halaman Admin 

 Gambar 3.9 menunjukkan halaman admin dimana halaman ini berfungsi 

untuk memonitor dan memanajemen website secara keseluruhan. Hal pertama yang 

harus dilakukan sebagai seorang administrator yaitu login terlebih dahulu. Setelah 
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sudah login maka akan muncul menu “Admin Panel”. Pada halaman admin panel 

terdapat dua menu yakni menu monitor dan menu manage. Menu monitor berfungsi 

untuk melihat seluruh transaksi dari user yang membeli barang, sedangkan menu 

manage berfungsi untuk menambah, mengubah, atau menghapus data-data yang 

berada di dalam halaman seperti category, sub-category, events, dan products. 

    Gambar 3.10 Flowchart Proses Monitor Page  
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 Gambar 3.10 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memonitor 

notifikasi yang berisi seluruh transaksi dari user yang sedang ingin membeli barang. 

Jika sudah ada notifikasi berarti sudah ada user yang menekan tombol “Checkout” 

pada menu shopping cart. Apabila admin menekan tombol “View Transaction” 

maka admin akan di redirect ke dalam halaman yang berisi customer information 

dan transaction detail. 

        Gambar 3.11 Flowchart Proses Manage Page  

Gambar 3.11 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memanajemen 

halaman utama. Terdapat beberapa proses seperti memanajemen category, 

memanajemen sub category, memanajemen event, dan memanajemen product.  
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                                Gambar 3.12 Flowchart Proses Category 

 Gambar 3.12 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memanajemen 

category yang dimiliki oleh website. Hal yang bisa dilakukan oleh admin adalah 

menambah kategori baru, mengubah kategori, dan menghapus kategori. 

Rancang bangun aplikasi..., Yosua Ronald Soukotta, FTI UMN, 2019



36 

 

   Gambar 3.13 Flowchart Proses Sub-Category 

 Gambar 3.13 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memanajemen 

sub category yang dimiliki oleh website. Hal yang bisa dilakukan oleh admin adalah 

menambah sub-kategori baru, mengubah sub-kategori, dan menghapus sub-

kategori. 
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        Gambar 3.14 Flowchart Proses Events 

 Gambar 3.14 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memanajemen 

events yang dimiliki oleh website. Hal yang bisa dilakukan oleh admin adalah 

menambah event baru, mengubah event, dan menghapus event. 
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      Gambar 3.15 Flowchart Proses Products 

 Gambar 3.15 menunjukkan alur proses ketika admin ingin memanajemen 

products yang dimiliki oleh website. Hal yang bisa dilakukan oleh admin adalah 

menambah produk baru, mengubah produk, dan menghapus produk. 
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3.2.3 Entity Relationship Diagram 

 Entity Relationship Diagram digunakan untuk menampilkan relasi antar 

objek pada suatu sistem. 

 

Gambar 3.16 Entity Relationship Diagram 
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Pada gambar 3.16 terlihat hubungan antar entitas pada database yang 

tersedia, dimana semua tabel saling berhubungan. Namun untuk tabel event, 

notifications, dan password resets tidak saling berhubungan sehingga tidak ada di 

dalam gambar tersebut. 

 

3.2.4 Struktur Tabel Database 

Dalam pembangunan sistem ini, tiga belas tabel yang digunakan dalam 

database. Berikut penjabaran dari setiap tabel yang digunakan. 

a. Tabel Categories 

Nama Tabel   : categories 

Primary Key   : id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi jenis-jenis kategori 

                                 Tabel 3.2 Spesifikasi Tabel Categories 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

name varchar(191) Nama kategori 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal 

diperbaharui 

deleted_at timestamp Tanggal dihapus 
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b. Tabel Events 

Nama Tabel   : events 

Primary Key   : id 

Keterangan   : Tempat penyimpanan data yang berisi jenis-jenis event 

 

Tabel 3.3 Spesifikasi Tabel Events 

Nama Tipe Data Keterangan 

id varchar(20) Primary key 

name varchar(191) Nama Event 

image varchar(191) Gambar Event 

start_date date Tanggal Event dimulai 

end_date date Tanggal Event 

berakhir 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 

 

c. Tabel Migrations 

Nama Tabel   : migrations 

Primary Key   : id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang biasanya digunakan untuk import 

data 
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Tabel 3.4 Spesifikasi Tabel Migrations 

Nama Tipe Data Keterangan 

id int(10) Primary key 

migration varchar(191) Import table 

batch int(11) Batch import table 

 

 

d. Rancangan Tabel Notifications 

Nama Tabel  : notifications 

Primary Key   : id 

Foreign Key   : transaction_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi seluruh notifikasi 

 

Tabel 3.5 Spesifikasi Tabel Notifications 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

transaction_id bigint(20) Foreign key 

is_finished tinyint(1) Nilai jika transaksi 

sudah selesai 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 
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e. Rancangan Tabel Reset Password 

Nama Tabel  : password_resets 

Foreign Key   : email 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data ketika user me-reset password 

 

Tabel 3.6 Spesifikasi Tabel Password Resets 

Nama Tipe Data Keterangan 

email varchar(191) Foreign key 

token varchar(191) Token reset password 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

 

 

f. Rancangan Tabel Products 

Nama Tabel : products 

Primary Key   : id 

Foreign Key         : sub_category_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi semua produk yang berada 

di dalam website 
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Tabel 3.7 Spesifikasi Tabel Products 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

name varchar(191) Nama produk 

price int(11) Harga produk 

image varchar(191) Gambar produk 

description longtext Deskripsi produk 

sub_category_id bigint(20) Foreign key 

recommended tinyint(1) Nilai rekomendasi 

produk 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 

deleted_at timestamp Tanggal dihapus 

 

g. Rancangan Tabel Product Views 

Nama Tabel : product_views 

Primary Key   : form_id, to_id 

Foreign Key   : form_id, to_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data ketika pengguna melihat sebuah 

produk 
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Tabel 3.8 Spesifikasi Tabel Product Views 

Nama Tipe Data Keterangan 

form_id bigint(20) Primary key, Foreign 

key 

to_id bigint(20) Primary key, Foreign 

key 

quantity bigint(20) Jumlah view ketika user 

berpindah dari form_id 

ke to_id 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 

 

h. Rancangan Tabel Reviews 

Nama Tabel : reviews 

Foreign Key   : transaction_id, product_id, user_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi review dari customer 

terhadap barang yang sudah dibeli oleh customer 

Tabel 3.9 Spesifikasi Tabel Reviews 

Nama Tipe 

Data 

Keterangan 

transaction_id bigint(20) Foreign key 

product_id bigint(20) Foreign key 

user_id bigint(20) Foreign key 

rating int(11) Rating untuk produk 

dengan range 1 sampai 5 
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     Tabel 3.9 Spesifikasi Tabel Reviews ( Lanjutan ) 

 

 

 

 

 

 

i. Rancangan Tabel Roles 

Nama Tabel : roles 

Primary Key  : id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi pemeran dari website ini 

yaitu ada admin dan customer 

Tabel 3.10 Spesifikasi Tabel Roles 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

name varchar(191) Daftar 

peranan 

 

 

j. Rancangan Tabel Sub Categories 

Nama Tabel : sub_categories 

Primary Key   : id 

 

 

Nama Tipe Data Keterangan 

comment longtext Komentar untuk produk 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 
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Foreign Key  : category_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data berisi sub-categories dari setiap 

category 

 

Tabel 3.11 Spesifikasi Tabel Sub Categories 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

name varchar(191) Nama sub kategori 

category_id bigint(20) Foreign key 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal 

diperbaharui 

deleted_at timestamp Tanggal dihapus 

 

k. Rancangan Tabel Transaction Detail 

Nama Tabel : transaction_detail 

Foreign Key   : id, product_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi detail transaksi dari 

pengguna 
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Tabel 3.12 Spesifikasi Tabel Transaction Detail 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Foreign key 

product_id bigint(20) ID product 

quantity int(11) Jumlah produk yang 

dibeli 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal 

diperbaharui 

 

l. Rancangan Tabel Transaction Header 

Nama Tabel : transaction_header 

Primary Key   : id 

Foreign Key   : user_id 

Keterangan    : Tempat penyimpanan data yang berisi transaksi-transaksi yang 

telah dilakukan oleh customer 

Tabel 3.13 Spesifikasi Tabel Transaction Header 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

user_id bigint(20) Foreign key 

date date Tanggal produk dibeli 

is_finished int(11) Nilai jika transaksi 

selesai 
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                 Tabel 3.13 Spesifikasi Tabel Transaction Header ( Lanjutan ) 

 

 

 

 

 

m. Rancangan Tabel User 

Nama Tabel : users 

Primary Key  : id 

Foreign Key  : email, role_id 

Keterangan   : Tempat penyimpanan data yang berisi informasi dari pengguna 

Tabel 3.14 Spesifikasi Tabel Users 

Nama Tipe Data Keterangan 

id bigint(20) Primary key 

name varchar(191) Nama user 

password varchar(191) Password user 

email varchar(191) Foreign key 

gender varchar(191) Jenis kelamin user 

phone_number varchar(191) Nomor telepon 

user 

address varchar(191) Alamat user 

line_id varchar(191) Nama line user 

     

 

Name Data Type Keterangan 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 

deleted_at timestamp Tanggal dihapus 
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 Tabel 3.14 Spesifikasi Tabel Users ( Lanjutan ) 

Nama Tipe Data Keterangan 

instagram_id varchar(191) Nama Instagram user 

role_id bigint(20) Foreign key 

remember_token varchar(100) Token pengingat 

created_at timestamp Tanggal dibuat 

updated_at timestamp Tanggal diperbaharui 

 

 

3.2.5 Tampilan (Mockup) 

Pembuatan tampilan dari prototype aplikasi yang sudah dibuat. Berikut 

beberapa hasil tampilan dari website. 
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A. Sistem Frontend 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Gambar 3.17 Sketsa Tampilan Home 

 Sketsa tampilan home pada sistem frontend dapat dilihat pada gambar 3.17. 

Pada sketsa ini merupakan implementasi dari flowchart halaman utama. Dimana 

pada flowchart halaman utama terdapat proses untuk menampilkan halaman home 

seperti pada sketsa tampilan home di atas ini.    
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Gambar 3.18 Bagian Kode Insert or Update, dan Delete Category 

 

 

 

 

 

 

     

   

 Gambar 3.18 Sketsa Tampilan Shopping Cart 

 Sketsa pada gambar 3.18 merupakan sketsa tampilan dari halaman shopping 

cart. Pada sketsa ini merupakan implementasi dari flowchart shopping cart. 

Dimana pada flowchart shopping cart terdapat proses untuk menampilkan halaman 

view cart yang dapat dilihat pada gambar di atas ini.    
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       Gambar 3.19 Sketsa Tampilan Write a Review 

 Sketsa pada gambar 3.19 merupakan sketsa tampilan dari halaman write a 

review. Sketsa ini merupakan implementasi dari flowchart write a review.  Dimana 

pada flowchart write a review terdapat proses untuk mendapatkan data transaksi 

seperti pada gambar di atas ini. Data transaksi berasal dari database 

transaction_detail. 
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B. Sistem Backend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Gambar 3.20 Sketsa Form Registrasi 

 Sketsa pada gambar 3.20 merupakan sketsa tampilan form registrasi. Sketsa 

ini merupakan implementasi dari flowchart halaman utama.  Dimana pada 

flowchart halaman utama terdapat proses untuk registrasi. Setelah sudah regitrasi 

maka data user akan masuk ke dalam database users. 
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Gambar 3.21 Sketsa Form Login 

Sketsa pada gambar 3.21 merupakan sketsa tampilan form login. Dimana 

sketsa ini merupakan implementasi dari flowchart halaman utama. Dimana pada 

flowchart halaman utama terdapat proses untuk login. Pada proses login, user 

mengisi email dan password lalu dimasukkan ke dalam database users. 
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 Gambar 3.22 Sketsa Form Admin 

Sketsa pada gambar 3.22 merupakan sketsa tampilan form admin. Dimana 

sketsa ini merupakan implementasi dari flowchart halaman admin. Dimana pada 

flowchart proses manage page terdapat beberapa sub proses yaitu proses category, 

proses sub-category, proses event, dan proses product. 
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