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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

 

3.1 Metodologi Penelitian 

 Beberapa metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini  

antara lain:  

3.1.1 Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini dilakukan pembelajaran terhadap algoritma 

Decision Tree, faktor-faktor yang menentukan batas kesehatan ideal, dan 

makanan-makanan sehat yang dapat direkomendasikan untuk pengguna. 

3.1.2 Pengumpulan data 

Data dari indeks massa tubuh, tingkat kolesterol, tingkat gula, dan 

tingkat asam urat dikumpulkan dari pengguna dan dipelajari untuk 

menentukan apakah pengguna termasuk pada golongan ideal sehat atau 

tidak. 

3.1.3 Perancangan & pembangunan aplikasi 

Sistem ini terdiri dari aplikasi dan server. Aplikasi dirancang dan 

dibangun menggunakan bahasa pemrograman Swift di dalam sistem operasi 

iOS.   Kemudian pengolahan data dilakukan pada server berbasis NodeJS, 

yang berhubungan dengan database MySQL. 

 

 

 Gambar 3.1. Blok Diagram 

 

IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION..., Fakhri Naufal Zuhdi,FTI UMN, 2019



   

 

17 

 

Pengguna menggunakan aplikasi iOS, dimana aplikasi tersebut 

dihubungkan dengan server dengan mengirimkan HTTP Request ke server 

NodeJS. Dimana server akan mengembalikan HTTP Response berupa 

JSON. Untuk penyimpanan data, digunakan database MySQL di server. 

Data pengguna dan makanan disimpan, lalu digunakan untuk perhitungan. 

Kemudian server akan menggunakan Decision Tree untuk melakukan 

perhitungan dan menghasilkan rekomendasi makanan untuk pengguna. 

Hasil rekomendasi inilah yang dikembalikan untuk ditampilkan pada 

pengguna melalui aplikasi. 

 

Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram 
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Gambar 3.3 Use Case Diagram 

Use case diagram terbagi menjadi dua, yaitu untuk pengguna yang 

telah terdaftar dan bisa login dan pengguna yang belum terdaftar. Pengguna 

yang sudah terdaftar dapat menginput data kesehatan terkini, mendapatkan 

hasil kesehatan tubuh mereka, rekomendasi makanan, baik yang dianjurkan, 

maupun dilarang, lalu menyimpan history makanan yang telah 

direkomendasikan, sehingga hasil rekomendasi makanan selanjutnya bukan 

hasil yang didapatkan saat ini. 
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3.1.3.1 Diagram Alur 

 

 

Gambar 3.4. Flowchart Aplikasi 

Alur dari aplikasi secara keseluruhan mulai dari ketika 

pengguna memasukkan  data kesehatan tubuh. Data tersebut 

kemudian akan dikirimkan ke server, yang menyimpan data 

pengguna ke database. Setelah selesai disimpan, server mengambil 

data pengguna tadi lalu menghitung kondisi tubuh berdasarkan data 

yang ada. Hasil Kondisi tubuh tersebut dimasukkan ke dalam 

decision tree untuk dijalankan perhitungan makanannya. Setelah 

mendapatkan hasil kategori kesehatan pengguna, server mengambil 

makanan yang direkomendasikan dan makanan yang tidak boleh 

berdasarkan hasil kategori tersebut. Setelah selesai, server 

mengirimkan hasil rekomendasi dan makanan tidak boleh tadi ke 
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smartphone, dimana smartphone membaca hasil nya dan 

menampilkannya kepada pengguna.  

3.1.3.2 Mock Up Aplikasi 

 
Gambar 3.5 Mock Up Halaman Pertama 

 

Pada halaman ini, akan ada dua pilihan yaitu untuk langsung 

login atau mendaftar terlebih dahulu lewat sign up. Tiap tombol akan 

berpindah ke halaman sesuai dengan tombol yang ditekan. 

 
Gambar 3.6 Mock Up Halaman Login 

 

Di halaman login, akan ada dua label dengan textfield 

dibawah tiap labelnya. Textfield email akan ditampilkan secara 

langsung, sementara untuk password akan diberikan attribute secure 

text entry agar apa yang dituliskan tidak terlihat. Lalu ada tombol 

login yang berfungsi untuk berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu 
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halaman Input Data dan sekaligus menjalankan perintah ke server 

untuk mengambil informasi pengguna. 

 

 
Gambar 3.7 Halaman Sign Up 

 

Di halaman Sign Up, terdapat tiga labels dan textfield. 

Seperti login, textfield email akan ditampilkan secara langsung, dan 

untuk password dan konfirmasi password menggunakan secure 

entry text. Tombol sign up akan berfungsi untuk memindahkan 

tampilan ke halaman Input Data sekaligus memanggil fungsi 

Firebase untuk menambah pengguna baru. 
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Gambar 3.8 Halaman Input Data 

Halaman input data berfungsi sebagai penampung dan 

pengirim semua data yang dibutuhkan untuk diproses oleh server. 

Halaman ini berisi label dan textfield untuk nama, gender, tinggi 

badan, berat badan, tingkat asam urat, tingkat kolesterol, dan tingkat 

gula darah. Tombol kirim akan mengirimkan data-data yang telah 

diisi tesebut ke server, sekaligus memindahkan tampilan ke halaman 

Rekomendasi Makanan. Tombol sign out berfungsi untuk 

mengeluakan pengguna sekarang dari aplikasi. 
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Gambar 3.9 Halaman Rekomendasi Makanan 

 

Halaman rekomendasi makanan akan berisi labels yang 

dapat berubah sesuai balasan dari server. Yang ditampilkan meliputi 

kondisi kesehatan pengguna, makanan yang direkomendasikan, dan 

makanan yang dilarang. 

 

3.1.4 Uji Coba keseluruhan aplikasi 

Setelah aplikasi selesai, aplikasi dicoba dengan menggunakan data 

dummy, lalu melihat aplikasi apakah bisa mengolah data yang diberikan dan 

menentukan apakah rekomendasi makanan tersebut cocok dengan kondisi 

kesehatan dari data dummy tersebut. 

3.2 Bahan dan Peralatan 

 Penelitian dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

Software: 

1. Xcode 10 

2. iOS 12.2 

3. Cocoapods 

4. Alamofire 
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5. FirebaseAuth 

6. Node.JS 

7. Express 

8. MySQL 

9. MAMP 

10. Sequel Pro 

11. Visual Studio Code 

Hardware: 

1. Komputer dengan macOS Mojave 

2. Processor i5 

3. RAM 8 GB 

4. Simulator iPhone 6s 

5. iPhone 6s 

 

3.3 Pengambilan Survey 

Pengambilan survey dilaksanakan secara online dengan Google Forms. 

Waktu pengumpulan data : 24 Juni – 28 Juli 2019 

Tempat pengumpulan data : Universitas Multimedia Nusantara 

Sampel penelitian adalah responden yang berumur 16 – 25 tahun, 

Jumlah sampel yang diperoleh 10 sampel dan dapat dianalisis berjumlah 

10 orang.  
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