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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Beberapa metode yang digunakan untuk mengembangkan penelitian ini yaitu. 

a Studi literatur 

     Mempelajari teori metode Simple Additive Weighting dan Boyer Moore melalui 

jurnal, buku, artikel dan referensi lainnya agar dapat di implementasikan.  

b Studi Fisibilitas 

Mempelajari data yang didapat, agar program yang akan dibuat menjadi semakin 

lengkap element – element di dalamnya, sehingga program tesebut semakin 

mungkin untuk dibuat. 

c Analisis Kebutuhan 

     Melakukan analisa dari berbagai aspek yang berkaitan untuk dijadikan data 

acuan pembuatan program. 

d Perancangan Sistem 

Perancangan aplikasi dimulai dengan membuat diagram sebagai gambaran 

berjalannya sistem rekomendasi ini. dengan mempertimbangkan segala data 

yang didapat dari analisa dan studi literatur sebelumnya. 

e Pembangunan Sistem 

Membangun sistem dimulai dengan merancang antarmuka berdasarkan data 

yang sudah diperoleh sebelumnya dan dilanjutkan dengan membuat fungsi – 

fungsi terkait sistem rekomendasi. 

 

Rancang bangun sistem..., Irfan Sami, FTI UMN, 2019



 

19 
 

 

f Pengujian 

     Pengujian dilakukan dengan memasukan kriteria – kriteria yang dibutuhkan agar 

dapat menjalankan skenario uji coba untuk mencari kekurangan dari sistem 

sehingga dapat diperbaiki kedepannya. 

g Evaluasi 

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh sistem rekomendasi ini 

berjalan dengan baik dengan menyebarkan kuisoner untuk mengetahui seberapa 

jauh tingkat akurasi sistem rekomendasi ini, dan juga dengan menganalisis hasil 

kuisoner uji coba yang telah disebarkan sebagai acuan untuk evaluasi. 

3.2 Perancangan Sistem 

Rancangan sistem yang dibuat adalah Procedural, Sehingga diagram yang 

dibuat meliputi Data Flow Diagram (DFD), Flowchart, dan Entity Relationship 

Diagram. 

3.2.1 Data Flow Diagram 

 

 Berikut adalah Data Flow Diagram (DFD) dari sistem rekomendasi yang 

dibangun. 
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Gambar 3.1 menggambarkan jalannya proses data dimana terdapat 3 entitas 

didalamnya yaitu User, Admin, dan Zomato API. User dan Admin dapat melakukan 

login kedalam sistem sedangkan Zomato API bertugas untuk memberikan 

informasi mengenai data yang dibutuhkan untuk membangun sistem rekomendasi 

ini, data yang didapat dari zomato API adalah rating, gambar, dan nama restoran 

dimana rating menjadi sebuah kriteria.

Gambar 3. 1 Context diagram 
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Gambar 3. 2 DFD level 0 
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Gambar 3.2 menunjukan adanya tujuh proses dalam Data Flow Diagram level 0. 

Proses register berhubungan dengan entitas user, dimana user dapat melakukan 

registrasi dan info data user akan disimpan dalam database users. Proses login akan 

menerima user yang telah terdaftar pada tabel users. Proses pengolahan 

rekomendasi akan berhubungan dengan input user, input kriteria dari admin dan 

akan dibahas isinya pada Data Flow Diagram level 1. Proses sinkronisasi tempat 

makan merupakan proses pengumpulan informasi dan data yang didapat dari 

zomato API berupa rating, gambar, dan nama restoran. Proses lihat daftar user 

adalah proses dimana admin dapat melihat user yang sudah terdaftar di dalam 

sistem ini. Sedangkan proses review tempat makan dan about us, user dapat 

langsung mengaksesnya tanpa perlu melewati proses login. 

 

 

Gambar 3.3 merupakan gambar data flow diagram register level 1, sesuai 

gambarnya pada subproses register pada proses satu, terdapat  dua proses 

Gambar 3. 3 DFD Register level 1 
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didalamnya yaitu proses pengisian data register dan menyimpan data register, 

dimana setiap data yang dimasukan oleh user akan disimpan kedalam tabel user, 

sehingga dapat digunakan untuk login pada website.  

 

 

 

Gambar 3.4 merupakan gambar data flow diagram login level 1, terdapat dua proses 

didalamnya yaitu proses validasi data yang berfungsi untuk melakukan pengecekan 

data admin dan user, apakah data tersebut sudah ada di dalam database atau belum. 

Jika data yang dimasukan oleh admin atau user sudah ada di dalam database maka 

sistem akan membuat sesi untuk masing – masing entitas. Jika data login yang 

diterima adalah data admin maka sistem akan membuatkan sesi untuk admin 

dengan interface khusus untuk admin. Begitu pula yang dilakukan sistem untuk 

user, jika data yang diterima adalah user maka sesi akan dimulai untuk user. 

 

Gambar 3. 4 DFD login level 1 
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Gambar 3.5 merupakan gambar data flow diagram pengolahan level 1, sesuai 

gambarnya pada subproses pengolahan algoritma pada proses tiga, terdapat  lima 

proses didalamnya yaitu proses string matching dimana setiap kata kunci yang 

dimasukan oleh user akan langsung dicocokkan dengan alternatif yang berada di 

database. Ketika suatu pattern cocok maka alternatif terpilih akan menjalankan 

algoritma SAW dimana setiap alternatif yang tersedia akan diberi nilai atau bobot 

Gambar 3. 5 DFD pengolahan level 1 

Rancang bangun sistem..., Irfan Sami, FTI UMN, 2019



 

25 
 

kriteria untuk mendapatkan hasil terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 

dengan cara melakukan perangkingan dengan normalisasi. 

 

 

Gambar 3.6 merupakan gambar data flow diagram string matching level 2. 

Terdapat dua proses didalam string matching level 2, proses string matching adalah 

menerima input berupa nama makanan, yang didapat dari user. Lalu nama makanan 

yang sudah didapat dicocokan dengan nama yang berada didalam database 

alternatif. Ketika nama tersebut memiliki kecocokan, maka proses dapat dilanjutkan 

ke proses selanjutnya yaitu rekomendasi dengan algoritma SAW. 

  

Gambar 3. 6 DFD String Matching level 2 
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Gambar 3.7 merupakan gambar data flow diagram algoritma SAW level 1, Setelah 

proses string matching dilalui, maka didapatkan beberapa alternatif terpilih yang 

mungkin akan dipilih oleh user. Proses selanjutnya adalah dengan memberikan 

bobot pada setiap alternatif terpilih, alternatif yang sudah diberikan bobot akan 

dinormalisasi dan diurutkan berdasarkan alternatif terbaik sampai alternatif 

terburuk. 

Gambar 3. 7 DFD Algoritma SAW level 2 
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Gambar 3. 8 DFD review tempat makan level 1 

 

Gambar 3.8 merupakan gambar data flow diagram review tempat makan level 1, 

terdapat  dua proses didalamnya yaitu proses cek tempat makan yang berfungsi 

untuk melakukan pengecekan pada tabel alternatif dimana tabel alternatif memiliki 

atau menyimpan data tempat makan yang akan pilih oleh user. Proses yang kedua 

adalah pencarian tempat makan, proses ini merupakan proses hasil berdasarkan 

input user yang ingin melakukan pencarian tempat makan. User akan mendapatkan 

hasil tempat makan sesuai dengan keyword yang dimasukan.  
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3.2.2 Flowchart 

 

 

Gambar 3. 9 Flowchart Sistem Rekomendasi 

 

Gambar 3.9 merupakan flowchart dari sistem rekomendasi, dimana sistem 

dimulai dengan menampilkan halaman awal dari jakartamakan.com dengan tombol 

yang langsung mengarah kepada pencarian tempat makan, Selain itu terdapat 
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halaman review tempat makan dan halaman about us. Jika user ingin melakukan 

pencarian, user cukup memasukkan kata – kata yang sesuai dengan makanan yang 

inginkan saat itu. Lalu sistem akan menampilkan jenis makanan dan detail tempat 

makan apabila hasil dari pencarian sesuai dengan keinginan user. User juga dapat 

mengomentari tempat makan dan makanan yang tersedia di dalam tempat makan 

tersebut apabila dirasa kurang puas atau sudah puas. Untuk melakukan hal tersebut 

user harus lah login terlebih dahulu agar memiliki sesinya sendiri. 

 

 

Gambar 3. 10 Flowchart Login 

 

Gambar 3.10 Merupakan gambar flowchart login, sesuai dengan gambar tersebut 

alur login adalah sebagai berikut, user memasukan data berupa username dan 

password. Lalu sistem akan melakukan validasi dengan cara mencocokan data dari 
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database dengan data yang baru saja didapat. Jika data cocok maka sistem akan 

membuatkan sesi untuk user tersebut.  

 

 

Gambar 3. 11 Flowchart Register 
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Gambar 3.11 Merupakan gambar flowchart register, Pada halaman register user 

haruslah memasukan nama lengkap, password, dan username sebagai persyaratan 

untuk mendaftar di website jakartamakan. Setelah user selesai mengisi form, data 

akan disimpan pada tabel user agar dapat melakukan login.  

 

 

Gambar 3. 12 Flowchart review tempat makan 
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Gambar 3.12 Merupakan gambar flowchart review tempat makan, User memasukan 

kata yang ingin dicari lalu sistem akan menampilkan tempat rekomendasi makanan 

yang dicari. Sistem akan menampilkan dengan urutan tertinggi sesuai hasil 

perangkingan yang sudah dihitung dan disimpan dalam tabel ranking. User juga 

dapat mengomentari tempat makan yang dipilihnya.  

 

 

Gambar 3. 13 Flowchart Menampilkan Tempat Makan 

 

Gambar 3.13 Merupakan flowchart dari menampilkan tempat makan, dimana 

sistem dimulai dari input user lalu algoritma boyer moore bertugas untuk 

mencocokan string sehingga diperoleh beberapa alternatif, setiap alternatf diberikan 

pembobotan kemudian setiap alternatif melewati tahap normalisasi untuk 

mendapatkan hasil terbaik.  
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Gambar 3. 14 Flowchart pencocokan kata dengan algoritma Boyer Moore 

 

Gambar 3.14 Merupakan flowchart dari pencocokan kata dengan algoritma Boyer 

moore, Pada awalnya indeks n akan diset menjadi 0, dimana pattern akan mulai 

menyesuaikan pada teks atau string. Ketika pattern menemukan kecocokan 

karakter, maka posisi akan bergeser sejajar dengan teks yang cocok. Hal ini 

dilakukan terus menerus hingga kata yang dicari sudah sesuai.  
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Gambar 3. 15 Flowchart menampilkan data dengan algoritma SAW 
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Gambar 3.15 Merupakan flowchart untuk menampilkan data dengan algoritma 

SAW. Setelah kata yang dicari sudah ditemukan maka langkah selanjutnya adalah 

merekomendasikan alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 

Untuk mendapatkan rekomendasi terbaik, maka dibutuhkan bobot untuk setiap 

kriteria agar menjadi acuan dalam memilih berbagai alternatif. Setelah itu masukan 

nilai yang didapat kedalam matriks normalisasi agar dapat mendapatkan 

rekomendasi terbaik.  

3.2.3 Database Schema 

 

Gambar 3. 16 Database Schema 

Gambar 3.16 merupakan database schema yang terdiri dari enam tabel yang 

berisikan data – data yang dibutuhkan oleh jakartamakan.com. Pada tabel rangking 
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terdapat ‘id_alternatif’ dan ‘id_kriteria’ yang didapat dari tabel alternatif dan tabel 

kriteria yang digunakan untuk melakukan perhitungan rangking. Pada tabel komen 

terdapat foreign key yang berasar dari tabel user dan tabel alternatif yang digunakan 

untuk penanda user pada saat sedang melakukan komentar pada halaman detail 

makanan. 

3.2.4 Entitiy Relationship Diagram 

 

 
 

Gambar 3. 17 Entitiy Relationship Diagram Jakartamakan.com 

Gambar 3.17 merupakan entitiy relationship diagram untuk menggambarkan 

hubungan antara entitas yang berada di database, terdapat lima entitas yang saling 

berhubungan.  
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3.2.5 Struktur Tabel 

 

Tabel yang digunakan untuk membangun sistem rekomendasi adalah 

sebagai berikut. 

1. Tabel Users 

Berfungsi untuk menyimpan data atau informasi user. 

Primary Key : Id_user 

Tabel 3. 1 Tabel user 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 id INT 

2 Nama Varchar(100) 

3 nama_lengkap Varchar(100) 

4 password Varchar(100) 

5 role Varchar(100) 

 

2. Tabel Alternatif 

Berfungsi untuk menyimpan alternatif pilihan, berdasarkan rating, 

kenyamanan dan harga. 

Primary Key : Id_alteratif 

Tabel 3. 2 Tabel Alternatif 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 id_alternatif INT 

2 nama_alternatif Varchar(255) 

3 rating Float 
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Tabel 3. 3 Tabel Alternatif (Lanjutan) 

No. Nama Kolom Tipe Data 

4 kenyamanan Float 

5 harga Decimal 

6 gambar Varchar(200) 

7 lokasi Varchar(200) 

 

3. Tabel Keyword 

Berfungsi untuk mengatur atau menyimpan kata kunci yang mungkin akan 

digunakan oleh user. 

Primary Key : Id 

Tabel 3. 4 Tabel Keyword 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 Id INT 

2 Keyword Varchar(300) 

 

4. Tabel Kriteria 

Berfungsi untuk menyimpan bobot kriteria dimana bobot tersebut 

digunakan ketika melakukan normalisasi. 

Primary Key : Id_kriteria 
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Tabel 3. 5 Tabel Kriteria 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 id_kriteria INT 

2 nama_kriteria Varchar(255) 

3 tipe_kriteria Varchar(10) 

4 bobot_kriteria double 

 

5. Tabel Rangking 

Berfungsi untuk menyimpan data yang sudah dinormalisasi 

Primary Key : id_alternatif 

Tabel 3. 6 Tabel Ranking 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 id_alternatif INT 

2 id_kriteria INT 

3 nilai_rangking Double 

4 nilai_normalisasi Double 

5 bobot_normalisasi Double 

 

6. Tabel komen 

Berfungsi untuk menyimpan komentar user pada setiap tempat makan. 

Primary Key : id 
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Tabel 3. 7 Tabel Ranking 

No. Nama Kolom Tipe Data 

1 id INT 

2 id_user INT 

3 id_alternatif INT 

4 Comment Varchar 

 

3.2.5 Rancangan Antarmuka 

 

 Tahapan ini adalah tahap perancangan untuk membangun sistem 

rekomendasi yang sesuai dengan rencana. Pada tahap ini rancangan antar muka 

yang akan dibuat meliputi halaman home, search, about us, review tempat makan, 

hasil rekomendasi ,login, header dan footer.  

1. Halaman depan (home) 

 Pada halaman depan terdapat pengenalan mengenai jakartamakan.com dan 

terdapat thumbnail makanan pilihan yang dipilih oleh admin.  
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Gambar 3. 18 Rancangan Halaman Depan 

 

2.Header 

 Pada bagian header tedapat slider yang dimuat secara global, sehingga 

ketika halaman lain dimunculkan maka terdapat header yang dapat digunakan 

sebagai navigasi pengguna. 

 

Gambar 3. 19 Rancangan Header 
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3.Footer 

 Seperti header, footer juga akan dimuat secara global. Semua halaman pada 

jakartamakan.com akan terdapat satu footer yang sama. 

 

Gambar 3. 20 Rancangan Footer 

4.Search 

 Halaman untuk melakukan pencarian tempat makan, cukup taruh search box 

untuk tempat menulis user. 

 

Gambar 3. 21 Rancangan Search 
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5. Hasil Rekomendasi 

 Menampilkan beberapa alternatif pilihan tempat makan yang berada di 

dalam database 

 

Gambar 3. 22 Rancangan Hasil Search 

 

6.Review tempat makan 

 Berisi tentang informasi mengenai restoran yang dipilih oleh user, informasi 

keterangan dan lokasi akan berada pada halaman ini. 
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Gambar 3. 23 Rancangan Halaman Detail 

 

7.About us 

    Berisikan informasi mengenai jakartamakan.com, dimana 

jakartamakan.com adalah suatu website yang akan membantu untuk mencarikan 

tempat makan berdasarkan harga, kenyamanan, dan rating terbaik. 
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Gambar 3. 24 Rancangan About Us 

 

8. Login 

 User dapat login menggunakan username dan password. Ketika sudah 

login, user dapat menuliskan komentarnya di halaman tempat makan yang 

dipilihnya. 

 

Gambar 3. 25 Rancangan Halaman Login 
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9.Register 

 

Gambar 3. 26 Rancangan Halaman Register 

 Jika Pengguna tidak memiliki akun untuk login, pengguna dapat melakukan 

register terlebih dahulu. Terdapat kolom nama lengkap, username, password, dan 

re-enter password sebagai informasi yang nanti akan digunakan 

10. Halaman admin 

 

Gambar 3. 27 Rancangan Halaman Admin 
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 Terdapat empat tab, dimana setiap tab menginformasikan data yang 

berbeda. Pada halaman depan admin juga terdapat beberapa list data yang didapat 

langsung dari database. 

11. Kriteria, User, Alternatif, Keyword 

 

Gambar 3. 28 Rancangan Halaman List Admin 

 

Pada halaman admin akan dibuat list untuk kriteria, user, alternatif, dan keyword. 

Yang bertujuan untuk mempermudah admin melihat data yang sudah ada. 
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12. Edit kriteria, edit user, edit keyword 

 

Gambar 3. 29 Rancangan Halaman Edit 

 

Halaman edit kriteria, user, dan keyword akan terlihat mirip, hanya dibedakan nama 

kolom dan tabel pada database. 

13.Tambah keyword 

 

Gambar 3. 30 Rancangan Halaman Tambah Keyword 
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 Pada bagian menambahkan keyword, hanya tersedia 1 kolom dimana setiap kata 

yang dimasukkan langsung menjadi keyword baru. 
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