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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

       Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, artikel, majalah, dan hasil 

penelitan lain yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama mengenai 

sistem rekomendasi dan algoritma ELECTRE II. 

2. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari hasil studi literatur yang 

telah dilakukan. Diketahui bahwa banyaknya merk dan jenis ponsel pintar 

yang tersedia untuk calon pengguna dapat menimbulkan kesulitan dalam 

memilih ponsel pintar yang sesuai, oleh karena itu dibutuhkan sebuah 

sistem rekomendasi sehingga, mempermudah calon pembeli dalam 

memilih ponsel pintar yang sesuai dengan kebutuhan setiap calon pembeli. 

3. Akuisisi Pengetahuan 

Akuisisi pengetahuan dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian berupa data ponsel pintar lengkap dengan 

spesifikasinya yang diambil dari tabloid Pulsa edisi Mei tahun 2018 - 2019 

dan kriteria yang digunakan diantaranya, memori Random Access 

Memory (RAM), kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan data, 

kemampuan fotografi (Mega Pixel), kapasitas baterai dan harga yang 

berasal dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusnadi (2012). 
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4. Representasi Pengetahuan 

Representasi pengetahuan dilakukan dengan membuat matriks 

berpasangan dari sistem yang didasarkan pada alternatif dan kriteria yang 

didapatkan pada tahap sebelumnya. 

Tabel 3.1 Matriks Berpasangan 

Alternatif 
kriteria 

C1 C2 C3   Cn 

A1 A1C1 A1C2 A1C3   A1Cn 

A2 A2C1 A2C2 A2C3     

A3 A3C1 A3C2 A3C3     

            

An AnC1 AnC2 AnC3   AnCn 

 

5. Perancangan Mesin Inferensi 

Perancangan Mesin Inferensi dilakukan dengan menuliskan pseudocode  

dari algoritma ELECTRE II yang digunakan untuk membangun sistem 

yang telah dirancang dan dibangun. 

 
Gambar 3.1 Pseudocode algoritma ELECTRE II 
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6. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan dengan membuat sitemap, data flow 

diagram, flowchart, database schema, struktur tabel dan desain antarmuka 

dari sistem yang telah dibangun. 

7. Implementasi  

Implementasi dilakukan dengan menuliskan kode – kode dalam bahasa 

pemrograman PHP untuk membangun sistem. 

8. Pengujian 

Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan menjalankan sistem yang 

telah dibangun, kemudian dilakukan pengujian terhadap ketahanan dari 

sistem serta memberikan survei untuk mengetaui tingkat penerimaan 

sistem yang dibangun untuk masyarakat. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Ketahanan Sistem 

Modul Uji kasus Hasil 
Kesesuaian 

Fungsi 

Login 

Masukkan ID dan password yang salah 
Muncul 

peringatan 
baik 

Tidak memasukan ID dan password 
Muncul 

peringatan 
baik 

Rekomendasi 

tidak masukkan kriteria 
Muncul 

peringatan 
baik 

belum memasukan semua kriteria 
Muncul 

peringatan 
baik 

CRUD 

belum memasukkan data baru 
Muncul 

peringatan 
baik 

tidak masukkan data baru 
Muncul 

peringatan 
baik 

belum memasukkan data update 
Muncul 

peringatan 
baik 

tidak masukkan data update 
Muncul 

peringatan 
baik 
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9. Analisis 

Analisis dilakukan dengan menuliskan hasil pengujian terhadap sistem ke 

dalam laporan. 

3.2 Perancangan Sistem  

       Perancangan terhadap sistem yang dibangun dapat digambarkan dalam 

beberapa diagram, yakin sitemap, data flow diagram, flowchart dan database 

schema. Selain itu, dibuat juga struktur tabel dan mockup tampilan dari aplikasi 

yang dibangun. 

3.2.1 Sitemap 

 Sitemap yang dirancang terdiri atas dua bagian diantaranya yaitu, sitemap 

pengguna dan sitemap admin. 

 Gambar 3.2 merupakan gambar sitemap pengguna yang dibangun pada 

sistem ini. Pengguna dapat menu tersebut sesuai dengan kebutuhan. 

 
 Gambar 3.2 Sitemap Pengguna 

Gambar 3.3 merupakan gambar sitemap admin yang dibangun pada sistem 

ini. Admin dapat memilih menu yang tertera sesuai dengan kebutuhan. 
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Gambar 3.3 Sitemap Admin 

3.2.2 Data Flow Diagram 

 Data Flow Diagram (DFD) yang dirancang terdiri atas tiga bagian 

diantaranya yaitu, context diagram, DFD fragment dan DFD level 1. 

 Gambar 3.4 merupakan context diagram yang menggambarkan aliran data 

dalam sistem rekomendasi ponsel pintar secara keseluruhan. Terdapat tiga buah 

entitas yang berinteraksi dengan sistem dan memberikan masukkan kepada 

sistem, serta menerima keluaran dari sistem, yaitu admin dan user. masukkan ke 

dalam sistem yang berasal dari admin berupa data login, data insert smartphone, 

data update smartphone dan data delete smartphone. masukkan ke dalam sistem 

yang berasal dari user berupa data filter, request list smartphone dan data bobot. 

masukkan ke dalam sistem. Keluaran dari sistem untuk admin berupa verifikasi 

login, verifikasi insert, verifikasi update dan verifikasi delete sedangkan untuk 

user, output yang diberikan oleh sistem berupa  list smartphone, dan hasil 

rekomendasi ponsel pintar untuk pengguna. 

       Dalam DFD fragment dijelaskan lebih rinci tentang sistem rekomendasi 

ponsel pintar serta proses yang terdapat di dalamnya. 
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Gambar 3.4 Context Diagram 

 
Gambar 3.5 DFD Fragment Login 

 Gambar 3.5 merupakan diagram aliran data pada saat admin melakukan 

login ke dalam sistem. Pada proses ini admin akan memasukan data berupa ID 

dan kata sandi ke dalam sistem untuk diverifikasi kebenarannya. 

 
Gambar 3.6 DFD Fragment Insert 

 Gambar 3.6 merupakan diagram aliran data pada saat admin memasukan 

sebuah data ponsel pintar baru ke dalam sistem. Pada proses ini admin dapat 

memasukan data berupa spesifikasi lengkap dari ponsel pintar berserta dengan 

gambarnya. 

 
Gambar 3.7 DFD Fragment Update 
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Gambar 3.7 merupakan diagram aliran data pada saat admin mengubah 

data sebuah data ponsel pintar yang terdapat di dalam sistem. Pada proses ini 

admin dapat memasukan data berupa spesifikasi lengkap dari ponsel pintar 

berserta dengan gambarnya. 

 
Gambar 3.8 DFD Fragment Delete 

Gambar 3.8 merupakan diagram aliran data pada saat admin menghapus 

data sebuah data ponsel pintar yang terdapat di dalam sistem. Pada proses ini 

admin dapat memilih ponsel pintar yang akan dihapus dari sistem. 

 
Gambar 3.9 DFD Fragment Katalog 

 Gambar 3.9 merupakan diagram aliran data pada saat pengguna 

melihat daftar ponsel pintar yang terdapat di dalam sistem. Pengguna hanya perlu 

memilih menu katalog pada sistem utnuk menjalankan proses tersebut. 

 
Gambar 3.10 DFD Fragment Rekomendasi 

 Gambar 3.10 merupakan diagram aliran data pada saat pengguna 

memerlukan rekomendasi ponsel pintar. Pengguna dapat menjalankan proses ini 

dengan memilih menu rekomendasi yang terdapat pada sistem. 
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       Pada DFD Level 1, sistem rekomendasi ponsel pintar diuraikan ke dalam 

enam buah proses, diantaranya adalah proses login, insert, update, delete, katalog 

dan rekomendasi yang dijelaskan pada DFD fragment, sedangkan pada DFD level 

1 merupakan gabungan dari DFD fragrament yang telah ditunjukan sebelumnya. 

Pada DFD level 1 juga menunjukkan proses aliran data secara keseluruhan pada 

sistem yang dirancang dan dibangun. 

 
Gambar 3.11 DFD level 1 
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3.2.3 Flowchart 

 Flowchart yang dirancang terdiri atas beberapa bagian diataranya yaitu, 

flowchart aplikasi, katalog, rekomendasi, about us, login admin, admin, insert, 

update dan delete. 

 Gambar 3.12 merupakan gambar flowchart dari sistem aplikasi yang 

dibangun pada penelitian ini, dimulai dengan menampilkan halaman utama. 

Dalam halaman utama terdapat 5 buah menu, yaitu menu katalog, rekomendasi, 

about us dan login. Jika menu katalog dipilih maka akan masuk kedalam proses 

katalog yang akan dijelaskan pada Gambar 3.13. jika menu rekomendasi dipilih 

maka akan masuk kedalam proses rekomendasi yang akan dijelaskan pada 

Gambar 3.14, jika memilih menu about us maka akan masuk kedalam proses 

about us yang akan dijelaskan pada Gambar 3.15 dan jika memilih menu login 

maka akan masuk ke dalam proses login admin yang akan dijelaskan pada 

Gambar 3.16. 

Rancang bangun sistem..., Felix Usawan, FTI UMN, 2019



23 

 

 
Gambar 3.12 Flowchart Aplikasi 

 Gambar 3.13 merupakan gambaran alur kerja pada saat menu katalog 

dipilih. Pertama pada saat menu katalog dipilih maka akan diambil data ponsel 

pintar dari basis data untuk ditampilkan kedalam halaman katalog. Halaman 

katalog berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna terkait dengan 

jenis serta spesifikasi dari ponsel pintar yang ada. 
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Gambar 3.13 Flowchart Proses Katalog 

 Gambar 3.14 merupakan alur kerja pada proses rekomendasi. Pada saat 

pengguna memilih menu rekomendasi maka akan ditampilkan sebuhah halaman 

yang dapat memberikan rekomendasi ponsel pintar yang cocok bagi pengguna 

sesuai dengan kebutuhan dari pengguna itu sendiri dengan memasukan kriteria 

yang dimiliki oleh pengguna untuk ponsel pintar yang diinginkan. Kemudian akan 

diberikan pesan konfirmasi bahwa data yang dimasukkan sudah sesuai. Apabila 

sudah sesuai maka pegguna akan mendapatkan rekomendasi ponsel pintar yang 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, apabila belum sesuai maka pengguna 

dapat mengubah kembali data yang telah dimasukan. 
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Gambar 3.14 Flowchart Proses Rekomendasi 

 Gambar 3.15 menunjukkan alur kerja dari algoritma ELECTRE II yang 

dimulai dengan mengambil data dari basis data yang akan dijadikan sebuah matrix 

yang akan dilakukan normalisasi dan akan dihitung bobot dari setiap kategori 

penilaian yang ada, kemudian akan ditentukan agregat dari setiap kriteria dan 

bobotnya utuk dikelompokkan berdasarkan dari nilai agregat kriteria dan bobot 

yang berdekatan, setelah itu akan ditentukan indeks konkordansi dan diskordansi 

dari matrix tersebut untuk menentukan lagi maksimum dan total perdaan dari 

indeks diskordansi yang telah dihitung dan terakhir akan ditentukan peringkatnya 

berdasarkan relasi kuat dan lemah. 
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Gambar 3.15 Flowchart Perhitungan ELECTRE II 

 Gambar 3.16 merupakan flowchart login untuk admin yang dimulai 

dengan menampilkan halaman login utnuk admin. Pada halaman ini admin dapat 

melakukan login utunk masuk kehalaman utama admin yang akan dijelaskan pada 

Gambar 3.16 dengan cara memasukan ID dan password. Apabila ID dan 

password sesuai maka sistem akan mengirim pesan konfirmasi yang menyatakan 

bahwa login berhasil. Namun apabila gagal maka admin akan diminta untuk 

memasukan ID dan password kembali. 
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Gambar 3.16 Flowchart Proses Login Admin 

 Gambar 3.17 merupakan alur kerja dari halaman utama admin yang 

berfungsi untuk melakukan perubahan terhadap data yang ada di dalam basis data. 

Pada halaman ini terdapat tiga buah menu yaitu, menu insert, update dan delete. 

Jika menu insert dipilih maka admin dapat menambahkan data baru kedalam basis 

data yang akan dijelaskan pada Gambar 3.18. jika menu update dipilih admin 

dapat melakukan perubahan pada data yang berada di basis data yang akan 

dijelaskan pada Gambar 3.19 sedangkan, jika menu delete dipilih maka admin 

dapat menghapus data yang berada di dalam basis data yang akan dijelaskan lebih 
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lanjut pada Gamabar 3.20. apabila admin sudah selesai maka admin dapat 

melakukan logout untuk keluar dari akun yang saat ini aktif disertai dengan pesan 

konfirmasi dari sistem bahwa proses logout berhasil. 

 
Gambar 3.17 Flowchart Menu Admin 

Gambar 3.18 menunjukkan proses insert yang dimulai dengan mengambil 

data dari basis data utnuk ditampilkan pada halama insert. Pada halaman insert 

admin dapat menambahkan data baru kedalam basis data dengan memasukan 

merek, nama serta spesifikasi lengkap dari ponsel pintar tersebut pada sebuah 

form. Apabila sudah selesai admin dapat menyimpan data tersebut dengan 

menekan tombol save disertai pesan konfirmasi dari sistem untuk memastikan 
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data yang dimasukan sudah sesuai, jika belum sesuai maka admin dapat 

mengubah data tersebut. Apabila data sudah berhasil tersimpan maka akan 

muncul pesan konformasi dari sistem yang menyatakan bahwa data telah 

disimpan. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Proses Insert 

 Gambar 3.19 merupakan gambaran alur kerja dari proses update data 

ponsel pintar yang dimulai dengan menambil data dari basis data untuk 

ditampilkan pada halaman utama update. Apabila admin ingin melakukan 

perubahan data maka admin dapat memilih data yang ada kemudian akan 

dimunculkan pada sebuah halaman baru yang berisikan form data lengkap dari 

ponsel pintar yang dipilih pada halaman utama update. Pada halaman update data 

admin dapat mengubah isi dari nama spesifikasi serta harga dari ponsel pintar 
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yang dipilih. Apabila admin sudah selesai melakukan perubahan maka admin 

dapat menekan tombol save disertai pesan konfirmasi dari sistem untuk 

memastikan data yang dimasukan sudah sesuai, jika belum sesuai maka admin 

dapat mengubah data tersebut. Apabila data sudah berhasil tersimpan maka akan 

muncul pesan konformasi dari sistem yang menyatakan bahwa data telah 

disimpan. 

 
Gambar 3.19 Flowchart Proses Update 
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Gambar 3.20 merupakan gambaran alur kerja dari proses delete data ponsel pintar 

yang dimulai dengan menambil data dari basis data untuk ditampilkan pada 

halaman delete. Pada halaman delete admin dapat menghapus data yang terdapat 

di dalam basis data dengan cara memilih data yang hendak dihapus, kemudian 

tekan tombol hapus. Maka akan muncul pesan konfirmasi dari sistem utnuk 

memastikan data terpilih akan dihapus. Apabila admin memilih ya maka data akan 

terhapus serta akan muncul pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa data telah 

dihapus, namun apabila admin memilih tidak maka admin dapat memilih data lain 

untuk dihapus. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Proses Delete 
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3.2.4 Database Schema 

 Database schema direpresentasikan dengan tiga tabel yang digunakan 

pada program ini. 

 
Gambar 3.21 Database Schema 

 Gambar 3.21 menunjukkan hubungan antara setiap tabel pada basis data. 

Hubungan tersebut menunjukkan sebuah brand atau merek ponsel pintar dapat 

memiliki lebih dari satu buah ponsel pintar sedangkan sebuah ponsel pintar hanya 

dapat memiliki sebuah brand atau merek ponsel pintar. 

3.2.5 Struktur Tabel 

Berikut adalah nama, fungsi, beserta struktur dari tabel-tabel yang 

digunakan. 

A. Tabel user 

Primary key : user_ID 

    Tabel 3.3 Struktur Tabel User 

user 

PK userID VARCHAR(20) 

  password VARCHAR(32) 
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Tabel user berfungsi untuk menyimpan data login admin yang dapat 

menambah, mengubah dan menghapus data ponsel pintar pada basis data. Tabel 

ini berisikan user ID, password, hash dari password user agar data tersimpan 

dengan aman. 

B. Tabel brand 

Primary key: kode_brand 

    Tabel 3.4 Struktur Tabel Brand 

brand 

PK brand_id int(11) 

  brand_nama VARCHAR(50) 

 

 Tabel brand berisikan data merek ponsel pintar yang ada di dalam 

tabel smartphone. Pada tabel ini terdapat kode dan nama dari merek ponsel pintar 

yang terhubung dengan tabel smartphone. 

C. Tabel smartphone 

Primary key : kode_smartphone 

Foreign Key : kode_brand 

      Tabel 3.5 Struktur Tabel Phone 

phone 

PK phone_id int(11) 

  phone_name VARCHAR(50) 

FK brand_id int(11) 

  phone_price int(11) 

  phone_processor float 

  phone_storage float 

  phone_ram float 

  phone_battery int(11) 

  phone_camera float 

  phone_image VARCHAR(100) 
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 Tabel smartphone berisikan data seputar ponsel pintar mulai dari 

nama, memori ram, ukuran layar hingga harga dari smartphone tersebut. Pada 

tabel ini menerima sebuah foreign key yang berasal dari tabel brand untuk 

menghubungkan merek ponsel pintar dengan jenis dari  ponsel pintar tersebut. 

3.2.6 Rancangan Antarmuka 

 Rancangan antarmuka adalah perancangan tampilan dari sistem yang 

dibangun sehingga, memiliki tampilan yang serupa dengan sistem. Rancangan 

antar muka dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat dengan lebih mudah 

memahami tampilan dari aplikasi yang dibangun. 

 
Gambar 3.22 Tampilan Halaman Utama 

 Gambar 3.22 merupakan desain dari tampilan halaman utama yang muncul 

pada saat aplikasi akses. Terdapat 4 buat menu yang dapat dipilih untuk berpindah 

kehalaman lainnya, 4 menu tersebut diantaranya home, katalog, rekomendasi, dan 

about us. Pada halaman utama terdapat juga tombol login yang digunakan admin 

untuk berpindah ke halaman login admin. 
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Gambar 3.23 Tampilan Halaman Katalog 

Gambar 3.23 merupakan desain dari tampilan halaman katalog yang 

muncul apabila pengguna memilih menu katalog. Pada halaman ini pengguna 

dapat melihat jenis – jenis ponsel pintar beserta spesifikasi dasar dari setiap ponsel 

pintar yang terdaftar. Seperti pada halaman utama, pada halaman katalog 

pengguna dapat berpindah ke halaman lain dengan memilih menu yang tersedia. 

 
Gambar 3.24 Tampilan Halaman About Us 

Rancang bangun sistem..., Felix Usawan, FTI UMN, 2019



36 

 

 Gambar 3.24 merupakan desain dari tampilan halaman about us 

yang muncul apabila pengguna memilih menu about us. Pada halaman ini pengguna akan 

mendapatkan informasi tentang aplikasi yang sedang digunakan beserta dengan informasi 

tentang pembuat program. Pada halaman ini pengguna juga dapat berpindah ke halaman 

lain dengan memilih menu yang tersedia. 

 

Gambar 3.25 Tampilan Halaman Rekomendasi 

 Gambar 3.25 merupakan desain dari tampilan halaman rekomendasi yang 

muncul apabila pengguna memilih menu rekomendasi pada aplikasi. Pada halaman ini 

pengguna dapat memasukan kriteria dari ponsel pintar yang diharapkan, yang nantinya 

hasil masukan tersebut akan dijadikan patokan untuk menghasilkan rekomendasi ponsel 

pintar berdasarkan kriteria tersebut. Pada halaman ini juga pengguna tetap dapat 

berpindah ke halaman lain dengan memilih menu yang tersedia. 
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Gambar 3.26 Tampilan Halaman Login Admin 

 Gambar 3.26 merupakan desain dari halaman login untuk andmin yang 

akan muncul apabila menu login dipilih. Pada halaman ini admin dapat memasukan 

username dan password untuk masuk ke halaman utama admin. 

 
Gambar 3.27 Tampilan Halaman Utama Admin 

Gambar 3.27 merupakan desain dari tampilan halaman utama admin. 

Pada halaman ini Terdapat 4 buat menu yang dapat dipilih untuk berpindah 
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kehalaman lainnya, 4 menu tersebut diantaranya insert, update, delete dan 

logout. 

 
Gambar 3.28 Tampilan Halaman Insert 

 Gambar 2.28 merupakan tampilan dari halaman insert admin yang 

akan muncul apabila admin memilih menu insert. Pada halaman ini admin dapat 

memasukan data ponsel pintar baru kedalam basis data dengan memasukan data 

spesifikasi dari ponsel pintar tersebut. 

 
Gambar 3.29 Tampilan Halaman Update 
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 Gambar 3.29 merupakan desain dari tampilan halaman update 

apabila admin memilih menu update. Pada halaman ini admin dapat memilih data 

yang hendak diubah, kemudian masukan data terbaru ke dalam basis data. 

 
Gambar 3.30 Tampilan halaman Delete 

 Gambar 3.30 merupakan desain dari tampilan halaman delete 

apabila admin memilih menu delete. Pada halaman ini admin dapat memilih data 

yang hendak dihapus, kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa data telah 

dihapus dari dalam basis data. 
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