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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

 1.   Identifikasi Masalah 

 Mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan dan 

berat badan tubuh dalam program diet. 

 2.   Studi Literatur 

Melakukan studi terhadap referensi-referensi yang berhubungan dengan  

penelitian ini, seperti penelitian dengan metode yang sama yang sudah 

dilakukan sebelumnya, artikel, website, buku, dan lain-lainnya  

3. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan 

penelitian dari daerah populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian 

dalam hal ini yaitu Universitas Multimedia Nusantara. 

4. Perancangan dan Analisis Program 

Perancangan dibuat dengan mengimplementasikan metode SAW dalam 

membangun aplikasi Diet Food Suggester yang berbasis web responsive. 

5. Pembangunan Aplikasi 

Aplikasi web service Notepad++ dan Netbeans dengan bahasa pemrograman 

PHP dan  MySQL.  
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6. Analisis dan Pengambilan Kesimpulan 

Pada tahap ini, akan dilakukan uji coba terhadap aplikasi dan mencari beberapa 

responden untuk berperan sebagai pengguna. Dari uji coba tersebut, akan 

diperoleh feedback dari pengguna. Pengumpulan feedback didapatkan dengan 

metode pengisian kuesioner. 

3.2 Data Flow Diagram 

Sistem Diet Food Suggester yang dibuat adalah suatu sistem yang memiliki 

dua entitas. Kedua entitas tersebut adalah User dan sistem lain sebagai penyedia data. 

Untuk mempermudah pemahaman atas sistem yang akan dibentuk maka dibuatlah 

Data Flow Diagram (DFD) dari sistem tersebut. Berikut adalah Data Flow Diagram 

(DFD) dari Sistem Sistem Diet Food Suggester. 

Pada sistem ini beberapa data yang diambil dari sistem lain yang berperan 

sebagai penyedia data. Sistem penyedia data tersebut adalah sistem informasi lainnya, 

dimana sistem yang dibangun sendiri merupakan ekstensi dari sistem tersebut yang 

dikembangkan sebagai server. 

Gambar 3.1 Menjelaskan diagram konteks yang adalah diagram level 0 dari 

Data Flow Diagram yang dibuat. Diagram tersebut menjelaskan seluruh aliran data 

yang masuk dan keluar dari setiap entitas dan sistem yang dibangun secara 

keseluruhan. Pada situs ini, Admin memiliki privilege untuk mengubah, menghapus, 

dan menambahkan data pada database namun admin tidak dapat melakukan 

perubahan data pada database user, sedangkan user mendapatkan privilege untuk 

menggunakan Diet Food Suggester. User dan guest tidak dapat melakukan perubahan 
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data apapun pada database makanan dan masakan. DKBM berperan sebagai penyedia 

data pertama kali pada database makanan dan masakan. 

Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Aplikasi Diet Food Suggester 

Gambar 3.2 adalah data flow diagram level 1  Sistem aplikasi Diet Food 

Suggester yang terbagi menjadi 5 subproses, yaitu Proses list Masakan, Proses list 

makanan,  Proses cek berat ideal, dan Proses Suggester. Berikut adalah penjelasan 

mengenai proses-proses tersebut: 

1. Proses user 

Proses user dapat diakses setelah user melakukan login. User dapat melihat 

profil mereka dan dapat melakukan perubahan pada profil mereka. Proses user 

terhubung dengan tabel makanan, tabel Masakan, dan tabel user. 
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2. Proses Admin 

Proses admin dapat diakses setelah user melakukan login sebagai admin. 

Proses admin akan mendapatkan data dari DKBM sebagai sumber data. Proses 

admin terhubung dengan tabel makanan, tabel Masakan dan tabel user.  

3. Proses Guest 

Proses guest dapat diakses tanpa melakukan login. Proses guest dapat 

menampilkan informasi mengenai makanan dan Masakan dengan data yang 

terurut.  

4. Proses Login 

Proses login dapat diakses oleh admin dan user. Guest dapat melakukan login 

setelah melakukan proses register, dimana guest akan mendaftarkan dirinya 

sebagai user baru pada tabel user. Setelah login dilakukan, sistem akan 

mengecek data login untuk memberikan pengguna token admin atau user 

5. Proses Register 

Proses register hanya bisa diakses oleh guest. Proses ini hanya mendaftarkan 

user baru ke dalam tabel user. User baru akan ditambahkan apabila guest 

mengisi semua data form dan melakukan submit.  
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Gambar 3.2 Flow Diagram Level 1 

Gambar 3.2.1 adalah gambar Data Flow Diagram level 2 pada admin, dimana 

proses admin terdiri  3 subproses yaitu : proses makanan, proses Masakan, dan proses 

user. Berikut adalah penjelasan mengenai proses-proses tersebut: 
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1.  Proses data makanan 

Proses data makanan adalah data yang didapat dari DKBM. Data tersebut 

dimasukkan oleh admin ke dalam database. Sistem akan mengambil data 

makanan pada database makanan dan ditampilkan dalam bentuk list. Data 

tersebut berisi tentang makanan dan kandungan gizi yang terdapat pada 

makanan tersebut. Admin juga dapat menambah, merubah, dan menghapus 

data makanan tersebut. Data yang dimasukkan oleh admin harus sesuai dengan 

DKBM atau sumber yang terpercaya. Pada awalnya database makanan akan 

diisi dengan data makanan dari DKBM. 

2. Proses data user 

Proses data user adalah data yang didapatkan dari semua user yang melakukan 

register pada situs ini. Pada proses ini, semua data user di dalam database 

akan ditampilkan dalam bentuk list. Admin tidak dapat melakukan perubahan 

data apapun pada proses ini dikarenakan data user hanya berasal dari user 

tersebut.   

3. Proses data Masakan 

Proses data Masakan adalah data yang didapat dari DKBM. Data tersebut 

dimasukkan oleh admin ke dalam database. Sistem akan mengambil data 

masakan pada database masakan dan menampilkan data tersebut dalam bentuk 

list. Data tersebut berisi tentang Masakan dan kandungan gizi yang terdapat 

pada Masakan tersebut. Admin juga dapat menambah, merubah, dan 

menghapus data makanan tersebut. Data yang dimasukkan oleh admin harus 
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sesuai dengan DKBM atau sumber terpercaya. Pada awalnya, database 

masakan akan diisi data masakan yang berasal dari DKBM.  

Gambar 3.2.1 Flow Diagram level 2 admin 

Gambar 3.2.2 adalah gambar Data Flow Diagram level 3 pada Proses Makanan pada 

admin, dimana proses tersebut terdiri atas 4 subproses yaitu : proses edit makanan, 

proses tambah makanan, proses delete makanan, dan proses get makanan. Setiap 

subproses tersebut terfokus pada data makanan. Berikut adalah penjelasan mengenai 

proses-proses tersebut: 
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1. Proses tambah makanan 

Pada proses ini, admin dapat melakukan penambahan data pada tabel makanan. 

Admin akan diberikan form untuk mengisi data makanan yang baru. Admin 

harus mengisi semua data. Sistem memberikan notifikasi bahwa setiap data 

harus terisi. Pada saat melakukan submit, sistem akan memastikan bahwa 

semua data terisi. Apabila admin tidak mengisi semua data atau tidak 

melakukan submit, sistem tidak akan melakukan proses penambahan data 

makanan pada database dan admin akan diberikan notifikasi jika terdapat data 

yang belum terisi oleh admin. Data yang sudah di-submit oleh admin akan 

ditambahkan di database makanan. Pada awalnya, data makanan pada database 

akan diisi dengan data makanan pada DKBM. Data yang ditambah oleh admin 

harus berasal dari DKBM atau sumber yang terpercaya.  

2. Proses delete makanan 

Pada proses ini, data list makanan akan ditampilkan dan admin dapat memilih 

data mana yang ingin dihapus dari database. Admin dapat menghapus data 

makanan dengan memilih tombol delete yang berada di samping data tersebut.  

Admin hanya dapat men-delete data satu persatu. Sistem harus memproses data 

satu per satu untuk mencegah adanya data collision. Setelah selesai melakukan 

delete, data akan diteruskan ke data tabel untuk diproses dan admin akan 

diarahkan kembali ke data list makanan. Jika sistem berhasil menghapus data, 

maka sistem akan memberikan notifikasi pada admin bahwa sistem berhasil 

melakukan penghapusan data dan data makanan tersebut akan dihapus dari 

database makanan. 
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3. Proses edit makanan 

Pada proses ini, data list makanan akan ditampilkan oleh sistem dan admin 

dapat memilih data mana yang akan diubah. Data yang ingin diubah dapat 

dipilih dengan menekan tombol edit yang berada di samping data tersebut. 

Admin tidak bisa melakukan edit data lebih dari 1 data secara bersamaan. 

Admin harus melakukan edit data satu per satu untuk mencegah adanya data 

collision. Setelah selesai memilih edit, admin akan diberikan form untuk diisi. 

Form tersebut berupa data makanan yang ingin diubah dan semua field akan 

diisi dengan current data dari makanan yang ingin di-edit. Data akan diubah 

ketika admin mengisi semua data dan melakukan submit. Setelah melakukan 

submit, data akan diteruskan ke data tabel untuk diproses. Jika data berhasil 

diproses, sistem akan melakukan overwrite pada database dan memberikan 

notifikasi pada admin bahwa data berhasil di-update.Apabila admin tidak 

mengisi semua data atau tidak melakukan submit, admin tidak dapat 

melakukan edit data dan database tidak akan melakukan perubahan data sama 

sekali. 

4. Proses get makanan 

Proses get Masakan adalah proses mengambil data yang didapat dari DKBM 

yang sudah disimpan pada tabel makanan. Data tersebut dimasukkan oleh 

admin ke dalam sistem. Data tentang Masakan dan kandungan gizi yang 

terdapat pada makanan tersebut akan diambil dari database dan ditampilkan 

kepada admin. Data yang diambil akan ditampilkan berupa list pada admin. 

Proses ini adalah proses yang akan dilakukan sebelum proses yang lain 
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dilakukan. Jika tidak terdapat data makanan pada database, maka sistem akan 

memberitahu admin bahwa tidak ada data pada database dengan menampilkan 

notifikasi. 

 

Gambar 3.2.2 Flow Diagram level 3 Proses Makanan pada Proses Admin 

Gambar 3.2.3 adalah gambar Data Flow Diagram level 3 pada Proses Masakan , 

dimana proses tersebut terdiri atas  4 subproses yaitu : proses edit Masakan, proses 
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tambah Masakan, proses delete Masakan, dan proses get Masakan. Setiap subproses 

pada proses masakan terpusat pada data masakan. Berikut adalah penjelasan mengenai 

proses-proses tersebut: 

1. Proses tambah Masakan 

Pada proses ini. Admin dapat melakukan penambahan data pada tabel 

Masakan. Admin harus mengisi form untuk menambahkan data baru ke dalam 

database. Setelah form terisi, Admin harus memilih tombol submit agar data 

bisa diproses ke dalam database.  Pada awalnya, data masakan akan diisi 

dengan data masakan pada DKBM. 

2. Proses delete Masakan 

Pada proses ini, Akan ditampilkan list dari Masakan yang ada pada database. 

Admin dapat memilih data mana yang akan dihapus. Admin tidak bisa men-

delete data lebih dari 1. Admin hanya bisa melakukan delete data satu persatu 

untuk mencegah adanya data collision. Setelah delete data dilakukan, data 

masakan akan dihapus dari database masakan. 

3. Proses edit Masakan 

Pada proses ini, Akan ditampilkan list dari Masakan yang ada pada database. 

Admin dapat memilih data mana yang akan diedit. Admin tidak bisa mengedit 

data lebih dari 1. Admin hanya bisa mengedit data satu persatu untuk mencegah 

adanya data collision. 

4. Proses get Masakan 
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Proses get Masakan adalah proses mengambil data yang didapat dari database 

yang sudah disimpan pada tabel Masakan. Data tersebut dimasukkan oleh 

admin ke dalam sistem dan berisi tentang Masakan dan kandungan gizi yang 

terdapat pada Masakan tersebut. Setelah data masakan sudah diambil, data 

masakan ditampilkan kepada admin berupa list.  

Gambar 3.2.3. Flow Diagram level 3 Proses Masakan pada Proses Admin 

Gambar 3.3 adalah gambar Data Flow Diagram level 2 pada Proses user, dimana 

proses tersebut terdiri atas 3 subproses yaitu: proses Masakan, proses makanan,dan 
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proses profile. Setiap subproses berpusat pada data yang dapat diakses oleh user.  

Berikut adalah penjelasan mengenai proses-proses tersebut: 

1. Proses Masakan 

Pada proses ini, Sistem akan mengambil data makanan pada database masakan 

dan menampilkannya dalam bentuk list. Data yang ditampilkan adalah data 

masakan yang ada beserta dengan nutrisi pada masakan tersebut. User dapat 

melihat jumlah nutrisi yang terkandung pada Masakan yang ada seperti 

Karbohidrat, Vitamin, dan lain-lain. 

2. Proses makanan 

Pada proses ini,Sistem akan mengambil data makanan pada database makanan 

dan menampilkannya dalam bentuk list. Data yang ditampilkan adalah data 

makanan yang ada beserta dengan nutirisi pada makanan tersebut. User dapat 

melihat nutrisi yang terkandung pada makanan yang ada seperti Karbohidrat, 

Vitamin, dan lain-lain. 

3. Proses profile 

Pada proses ini, user dapat meng-edit profilenya, sehingga admin dapat 

melihat datanya pada user list admin. Hal ini diperlukan agar admin 

mengetahui bahwa akun tersebut tidak dibuat secara sembarangan. Field 

Biography akan hanya bisa ditambahkan dan di-edit pada proses profile. 

Setelah user mengisi semua field yang ada dan menekan tombol submit, data 

akan diproses dan diteruskan ke server. User harus mengisi semua field jika 

tidak, user tidak dapat melakukan submit sampai semua field terisi. Pada saat 
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mengedit, field akan terisi dengan data yang ada pada server, sehingga user 

dapat mencocokkan data yang akan diganti. Setelah data profil berhasil diubah, 

data profil tersebut juga akan diteruskan ke server untuk diproses dan sistem 

akan menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diubah. 

 

Gambar 3.3 Data Flow Diagram level 2 Proses User 

Gambar 3.4 adalah gambar Data Flow Diagram level 2 pada guest, dimana proses 

guest terdiri 3 subproses yaitu : proses Masakan, proses Masakan, dan proses cek 

berat. Berikut adalah penjelasan mengenai proses-proses tersebut:  

1. Proses data Masakan 

Proses data Masakan adalah data yang didapat dari DKBM. Data tersebut 

dimasukkan oleh admin ke dalam sistem. Data tersebut berisi tentang Masakan 

dan kandungan gizi yang terdapat pada Masakan tersebut. Data Masakan 
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tersebut akan ditampilkan dalam bentuk list. Guest tidak dapat melakukan 

perubahan data pada Masakan.  

2. Proses data user 

Proses data user adalah data yang didapatkan dari user. Pihak pengguna yang 

belum memiliki akun dapat melakukan register untuk menambahkan user baru 

ke dalam data user. 

3. Proses cek berat 

Proses cek berat adalah proses dimana guest dapat mengetahui berat badan 

ideal dan bentuk tubuhnya dengan memasukkan sejumlah data yang 

diperlukan.   

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram level 2 Proses Guest 
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3.3 Flowchart 

Halaman Home adalah halaman yang pertama dimunculkan, dari halaman ini 

akan diberikan sejumlah menu. Pada halaman ini diberikan pilihan untuk melakukan 

login dan pilihan menu lainnya. Setelah melakukan login, sistem akan mengecek 

apakah user tersebut merupakan admin atau user biasa. Gambar flow kerja aplikasi 

halaman home dapat dilihat pada gambar 3.3.6. 

Gambar 3.3.1 Gambar Flowchart Proses aplikasi food suggester 
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2 merupakan flowchart pada proses admin. Setelah mengisi formulir login, data 

formulir akan dicocokkan dengan database, jika data tidak cocok maka user akan 

diarahkan ke halaman login. Setelah sistem berhasil mencocokkan data, admin akan 

diarahkan ke halaman admin home. Terdapat lima menu utama pada bagian admin, 

yaitu Cek user, Tambah Masakan, edit Masakan, tambah Masakan, dan  edit Masakan.  
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  Gambar 3.3.3 Flowchart proses tambah Masakan 

 Gambar 3.3.3 adalah flowchart saat admin menambahkan data Masakan baru 

ke dalam database Masakan. Admin harus mengisi formulir yang ada untuk 

menambah Masakan. Jika formulir selesai diisi, admin dapat melakukan submit 

formulir untuk menambahkan data Masakan baru ke dalam tabel Masakan. Admin 

tidak dapat melakukan submit apabila masih terdapat data yang kosong. Data tidak 

akan ditambahkan pada tabel Masakan apabila admin tidak melakukan submit. Admin 

diharuskan mengisi data sesuai dengan DKBM untuk menjaga ketepatan data 

Masakan. Setiap field data pada form tersebut memiliki tipe data masing-masing, 

apabila admin memasukkan tipe data yang salah pada field tertentu, admin tidak dapat 

melakukan submit dan data tidak akan ditambahkan. Jika admin tidak melakukan 

submit, maka proses tersebut akan dianggap selesai dengan tidak adanya penambahan 

data baru pada tabel Masakan. 
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 Gambar 3.3.4 adalah flowchart dimana admin menambahkan data makanan 

baru. Admin harus mengisi formulir tentang makanan baru dan melakukan submit 

untuk mengisi data makanan tersebut ke dalam tabel makanan. Jika formulir selesai 

diisi, admin dapat melakukan submit formulir untuk menambahkan data makanan baru 

ke dalam tabel makanan. Admin tidak dapat melakukan submit apabila masih terdapat 

data yang kosong. Data tidak akan ditambahkan pada tabel makanan apabila admin 

tidak melakukan submit. Admin diharuskan mengisi data sesuai dengan DKBM untuk 

menjaga ketepatan data makanan. Setiap field data pada form tersebut memiliki tipe 

data masing-masing, apabila admin memasukkan tipe data yang salah pada field 

tertentu, admin tidak dapat melakukan submit dan data tidak akan ditambahkan pada 

tabel makanan. Jika admin tidak melakukan submit, maka proses tersebut akan 

dianggap selesai dengan tidak adanya penambahan data baru pada tabel makanan. 
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Gambar 3.3.5 Flowchart edit Masakan 

 Gambar 3.3.5 adalah flowchart pada saat admin ingin meng-edit Masakan. 

Setelah memilih data yang ingin di-edit, admin akan memilih untuk menghapus data 

tersebut atau merubah isi data yang ada. Setelah itu data yang dipilih akan mengalami 

perubahan sesuai dengan action yang dilakukan oleh admin dan melakukan query 

tersebut kedalam tabel Masakan. Ketika admin memilih untuk menghapus data, 

konfirmasi hapus data akan ditampilkan pada admin untuk mencegah terjadinya 

kesalahan dalam menghapus data. Setelah admin menyetujui konfirmasi hapus data, 

data pada tabel Masakan akan dihapus. Apabila admin memilih untuk merubah data, 

sistem akan menampilkan form untuk merubah data Masakan yang dipilih oleh admin. 

Admin diharuskan mengisi semua field pada form tersebut sebelum melakukan submit 

dan submit tidak bisa dilakukan apabila ada kesalahan dalam mengisi data atau 
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terdapat field yang masih kosong. Setelah admin melakukan submit, data tersebut akan 

dikirim ke tabel Masakan untuk diproses. 

Gambar 3.3.6 Flowchart Edit Makanan 

 Gambar 3.3.6 adalah flowchart pada saat admin ingin meng-edit Masakan. 

Setelah memilih data yang ingin di-edit, admin akan memilih untuk menghapus data 

tersebut atau merubah isi data yang ada. Setelah itu data yang dipilih akan mengalami 

perubahan sesuai dengan action yang dilakukan oleh admin dan melakukan query 

tersebut kedalam tabel Masakan. Ketika admin memilih untuk menghapus data, 

konfirmasi hapus data akan ditampilkan pada admin untuk mencegah terjadinya 

kesalahan dalam menghapus data. Setelah admin menyetujui konfirmasi hapus data, 

data pada tabel makanan akan dihapus. Apabila admin memilih untuk merubah data, 

sistem akan menampilkan form untuk merubah data makanan yang dipilih oleh admin. 

Admin diharuskan mengisi semua field pada form tersebut sebelum melakukan submit 

dan submit tidak bisa dilakukan apabila ada kesalahan dalam mengisi data atau 
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terdapat field yang masih kosong. Setelah admin melakukan submit, data tersebut akan 

dikirim ke tabel makanan untuk diproses. 

Gambar 3.3.7. Flowchart login user 

 Gambar 3.3.7 adalah flowchart dimana pengguna melakukan login sebagai 

user. User akan mengisi formulir yang kemudian akan dicocokkan dengan data user 

pada tabel user, jika cocok user dapat mengakses userhome. Userhome memiliki 5 

menu yaitu cek Masakan, cek Masakan, cek berat badan, Food Suggester, dan edit 

profile. User dapat melihat list Masakan dan list Masakan namun tidak dapat 

melakukan perubahan data pada Masakan dan Masakan. Begitu juga dengan cek berat 
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badan yang tidak menggunakan database. Karena penghitungan berat badan ideal 

yang langsung dilakukan disitus, maka database sama sekali tidak diperlukan untuk 

proses cek berat badan.  

Gambar 3.3.8 Flowchart Edit Profile 

 Gambar 3.3.8 adalah Flowchart dimana user dapat melakukan perubahan data 

profile dirinya sendiri. Setelah user memilih untuk melakukan edit data profile, sistem 

akan memberikan form untuk merubah data profil user tersebut. User tidak dapat 

melakukan submit apabila masih terdapat kesalahan dalam mengisi form atau masih 

terdapat data field yang kosong. Data profile user tersebut akan diubah ketika user 

melakukan submit data. Data yang disubmit akan diteruskan ke database untuk 
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diproses dan user akan diberikan notifikasi bahwa data profile user tersebut berhasil 

diproses. 

3.4 Struktur Tabel 

1. Nama Tabel : Makanan 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data Bahan 

makanan seperti informasi mengenai nutrisi, dan 

jenisnya(daging atau sayuran). 

Primary Key : ID 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.4.1 Tabel Makanan 

NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID Makanan 

2 makanan varchar 30 Nama bahan 

makanan 

3 energy Int 11 Energy pada 

makanan tsb 

4 lemak Int 11 Lemak pada makanan 

tsb 

5 ha Int 11 Ha pada makanan tsb 

6 Kalsium Int 11 Kalsium pada 

makanan tsb 

7 fosfor int 11 Fosfor pada makanan 

tsb 

8 fe int 11 Fe pada makanan tsb 

 

Tabel 3.4.1 Tabel Makanan (lanjutan) 
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No Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

9 vita int 11 Vitamin A pada 

makanan tsb 

10 vitb int 11 Vitamin B pada 

makanan tsb 

11 vitc int 11 Vitamin C pada 

makanan tsb 

12 na int 11 Na pada makanan tsb 

13 kalium int 11 Kalium pada 

makanan tsb 

14 choles int 11 Choles pada makanan 

tsb 

15 air int 11 Air pada makanan tsb 

16 bdd int 11 BDD pada makanan 

tsb 

17 jenis varchar 20 Jenis pada makanan 

tsb (daging atau 

sayuran dsb) 

 

2. Nama Tabel : Masakan 

Fungsi             : menyimpan informasi mengenai data makanan 

seperti informasi mengenai jumlah nutrisi, dan 

jenisnya(vegetarian atau non vegetarian). 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

 

 

Tabel 3.4.2 Tabel Masakan 
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NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID Masakan 

2 nama varchar 30 Nama Masakan 

3 J_energy Int 11 Jumlah Energy pada 

Masakan tsb 

4 J_Lemak Int 11 Jumlah Lemak pada 

Masakan tsb 

5 J_Ha Int 11 Jumlah Ha pada 

Masakan tsb 

6 j_calsiu

m 

Int 11 Jumlah Kalsium pada 

Masakan tsb 

7 j_fosfor int 11 Jumlah Fosfor pada 

Masakan tsb 

8 j_fe int 11 Jumlah Fe pada 

Masakan tsb 

9 j_vita int 11 Jumlah Vitamin A 

pada Masakan tsb 

10 j_vitb int 11 Jumlah Vitamin B 

pada Masakan tsb 

11 j_vitc int 11 Jumlah Vitamin C 

pada Masakan tsb 

12 j_na int 11 Jumlah Na pada 

Masakan tsb 

13 j_kalium int 11 Jumlah Kalium pada 

Masakan tsb 

14 j_choles int 11 Jumlah Choles pada 

Masakan tsb 

15 j_air int 11 Jumlah Air pada 

Masakan tsb 

16 j_bdd int 11 Jumlah BDD pada 

Masakan tsb 

17 vege int 2 Golongan jenis 

Masakan tersebut 

(vegetarian atau non 

vegetarian) 

 

Tabel 3.4.2 Tabel Masakan (lanjutan) 
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NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

16 t_gain int 11 Total jumlah 

perolehan nilai 

kandungan gizi yang 

ada untuk menaikkan 

berat badan dengan 

metode SAW 

17 t_reduce int 11 Total jumlah 

perolehan nilai 

kandungan gizi yang 

ada untuk 

menurunkan berat 

badan dengan metode 

SAW 

 

 

3. Nama Tabel : user 

Fungsi             : menyimpan data tentang user untuk pencocokan 

data pada saat login. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.4.3 Tabel user 
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NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID Masakan 

2 Usernam

e 

varchar 20 Username pengguna 

3 Passwor

d 

varchar 50 Password pengguna 

4 Admin Int 1 Untuk proses 

pemberian token 

admin atau user 

4. Nama Tabel : profile 

Fungsi             : menyimpan data profil user untuk pencocokan data 

pada admin. 

Primary Key : id 

Foreign Key  : - 

Tabel 3.4.4 Tabel profile 

NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

1 ID Int 11 ID pengguna 

2 Name varchar 30 nama pengguna 

3 Address varchar 100 Alamat pengguna 
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Tabel 3.4.4 Tabel profile (lanjutan) 

NO Nama 

Kolom 

Tipe 

Data 

Panjang Keterangan 

4 contact Varchar 15 Kontak pengguna 

3 biography Text - Biografi pengguna 

 

3.5 Desain Antarmuka 

Dalam pembuatan sistem informasi akademik gamifikasi ini dibuat suatu desain 

standar untuk tampilan antar muka secara garis besar. Berikut gambaran desain tampilan antar 

muka yang telah dibuat. 

3.5.1 Guest side 

Begitu aplikasi dijalankan, maka halaman home bagian guest yang akan ditampilkan. 

Halaman guest dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu bagian utama yang merupakan isi konten dan 

bagian sebelah kiri yang diisi dengan sidebar. Bagian sebelah kiri akan selalu diisi dengan 

sidebar menu dan bagian utama akan berubah sesuai dengan menu yang dipilih oleh 

pengguna. Setiap berpindah halaman, Bagian paling atas tetap menunjukkan pilihan menu 

sehingga pengguna yang tidak biasa menggunakan aplikasi ini tidak kebingungan dalam 

mencari menu atau berpindah halaman.Halaman guest dapat dilihat pada gambar 3.5.1 
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Gambar 3.5.1 Rancangan Tampilan Awal Halaman Guest 

 

Gambar 3.5.2 Rancangan Tampilan Awal List Masakan dan Makanan pada Guest 

Gambar 3.5.2 adalah rancangan awal desain antarmuka pada saat guest memilih menu 

list makanan atau Masakan. Tabel Masakan dan makanan akan ditampilkan pada bagian 

paling bawah. Pada bagian atas dari tabel tersebut akan diberikan sub-sub menu untuk 

menampilkan jenis Masakan/makanan tertentu.  
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Gambar 3.5.3 Rancangan Tampilan Awal  Halaman Cek berat badan ideal pada guest 

  

Pada gambar 3.5.3 form akan ditampilkan pada bagian bawah. Setelah user mengisi 

form dan mensubmitnya. Pengguna akan diberikan berat badan ideal dari data yang 

dimasukkan oleh pengguna.  

 

Gambar 3.5.4 Rancangan Tampilan Awal Halaman Login 
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Gambar 3.5.4 adalah Rancangan awal pada halaman login. Setelah pengguna memilih 

login dari home, halaman ini akan dimunculkan. Pengguna dapat melakukan login sebagai 

user atau tetap menjadi guest dengan memilih tombol login as guest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.5 Rancangan Tampilan Awal Halaman Register 

Gambar 3.5.5 adalah tampilan awal pada halaman register, dimana akan ditampilkan 

pada saat pengguna memilih tombol register. Setelah mensubmit data form, database akan 

ditambahkan user baru dan pengguna akan diarahkan kembali ke home guest. 

3.5.2 User Side 
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Gambar 3.5.6 Rancangan Tampilan Awal Halaman User Home 

Setelah pengguna melakukan login sebagai user, pengguna akan diarahkan ke user 

home. Pada user home, diberikan fitur tambahan seperti food suggester.  

Gambar 3.5.7 Rancangan Tampilan Awal Halaman List Makanan atau Masakan 
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Setelah user memilih menu list makanan atau list Masakan, user akan dipindahkan ke 

halaman list dari tabel yang dipilih user tersebut. Gambar 3.5.7 adalah Tampilan awal 

halaman list makanan atau Masakan. Kategori dari makanan dan Masakan ditambahkan diatas 

list makanan atau Masakan untuk memudahkan user untuk mencari atau menyortir makanan 

atau Masakan yang diinginkan. 

Gambar 3.5.8 Rancangan Tampilan Awal Cek Profile User 

Gambar 3.5.8 adalah tampilan awal halaman cek profile ketika user memilih menu 

cek profile. User dapat melihat profilenya dan dapat merubah profilenya dengan menekan 

tombol edit di samping profile. Ketika user memilih tombol edit, user akan diarahkan ke 

halaman untuk melakukan edit profile. Pada halaman tersebut akan ditampilkan form untuk 

mengisi profile user tersebut seperti pada gambar 3.5.9. Apabila user berhasil melakukan 

submit data. User akan kembali diarahkan ke halaman cek profile user dan sistem akan 

menampilkan notifikasi bahwa user berhasil melakukan edit profile dan data berhasil dikirim 

ke database.  
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Gambar 3.5.9 Rancangan Tampilan Awal Edit Profile 

Gambar 3.5.9 adalah rancangan awal pada halaman edit profile. User akan melihat 4 

kolom field yang diisi dengan data mereka pada saat register. User dapat merubah data 

mereka. Data akan disimpan ketika user menekan tombol submit. 

3.5.3 Admin Side 

Ga

mb

ar 

3.5.

10 

Ran

can

gan 

Ta

mpilan Awal Home Admin 

Rancang bangun..., Dicky Halim, FTI UMN, 2016



 

  49 

 

Gambar 3.5.10 adalah Tampilan awal home pada admin. Ketika pengguna melakukan 

login sebagai admin, pengguna akan dibawa pada halaman home admin. Admin dapat melihat 

list para user, dan melakukan perubahan pada database makanan dan Masakan. 

Gambar 3.5.11 Rancangan awal tampilan List Makanan/Masakan pada Admin 

Gambar 3.5.11 adalah tampilan awal pada saat admin memilih menu list makanan atau 

list Masakan. Disamping tabel list makanan atau Masakan ditampilkan tombol edit atau delete 

data. Setiap baris data akan memiliki tombol edit dan delete tersendiri, hal ini digunakan untuk 

memudahkan user dalam memilih data mana yang akan diedit atau didelete. User memilih 

tombol delete, maka sistem akan menampilkan notifikasi untuk confirmation delete. Bila user 

memilih delete button pada confirmation delete, maka data tersebut akan dihapus dari 

database. Jika user memilih tombol edit maka user akan dipindahkan ke halaman edit data.  

Data akan diubah ketika user melakukan perubahan data pada halaman edit data.  
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Gambar 3.5.12 Rancangan Tampilan Awal Tambah Makanan/Masakan  

Gambar 3.5.12 adalah halaman untuk menambah data makanan atau Masakan pada 

saat admin memilih tombol tambah pada gambar 3.5.11. admin akan dipindahkan ke halaman 

tambah makanan atau Masakan. Pada halaman tersebut akan disediakan form untuk 

menambah data, data akan ditambahkan ke dalam database setelah admin mengisi semua field 

pada form dan memilih tombol submit. Setiap field pada form harus dipastikan terisi dan user 

tidak dapat melakukan submit apabila masih ada field yang kosong atau data pada field tidak 

cocok. Data field akan diproses dan dikirim ke database setelah admin memilih tombol 

submit. Setelah data dikirim, Database akan ditambahkan berdasarkan dengan data yang 

dikirim oleh sistem. Setelah data berhasil diproses dan ditambahkan ke dalam database. 

Admin akan kembali diarahkan ke halaman list makanan/Masakan. 
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Gambar 3.5.13 Rancangan Tampilan Awal Edit Makanan/Masakan 

Gambar 3.5.13 adalah tampilan awal halaman edit makanan/Masakan. Halaman ini 

akan diakses ketika admin memilih untuk melakukan edit data pada makanan/Masakan. 

Halaman ini menampilkan form yang berisi tentang data dari makanan/Masakan yang akan 

diubah. Field data pada form akan diisi dengan data makanan/Masakan yang dipilih oleh 

admin. Sistem akan memastikan tidak ada kesalahan dalam memasukkan data dan sistem akan 

memastikan tidak ada field data yang masih kosong. Jika terdapat kesalahan atau terdapat field 

data yang masih kosong, admin tidak dapat melakukan submit. Apabila admin memilih tombol 

cancel, maka tidak akan ada perubahan data sama sekali dan admin akan kembali diarahkan ke 

halaman list makanan/Masakan. Setelah admin memilih tombol submit, data akan diproses 

oleh sistem dan dikirim ke database untuk dilakukan overwrite data pada data yang dipilih 

oleh admin. Setelah sistem memastikan bahwa proses berjalan lancar dan database berhasil di-

update, admin akan diarahkan kembali ke halaman list Masakan/makanan. 
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Gambar 3.5.14 Rancangan Tampilan Awal List User 

Gambar 3.5.13 adalah Tampilan awal pada halaman list user. Dimana admin dapat 

melihat semua user yang terdaftar. Pada halaman ini, list semua user yang terdaftar di 

database akan ditampilkan. Admin tidak dapat melakukan perubahan data pada user sama 

sekali. Perubahan profile hanya bisa dilakukan oleh masing-masing user. Admin hanya bisa 

melihat daftar user saja. Hal ini dikarenakan data dari user hanya bisa disediakan oleh user, 

sehingga admin tidak dapat melakukan perubahan apapun. Pada profile user akan terdapat 

kolom nama, alamat, nomor kontak, dan biografi dari masing-masing user.  

Setelah semua desain tampilan awal sudah dibuat, semua tampilan awal akan 

dikembangkan untuk menjadi user friendly agar mudah digunakan oleh user. 

Tampilan awal dikembangkan sesuai dengan fitur yang ada. Pengembangan tampilan 

awal juga disesuaikan dengan web browser yang umum seperti, Google Chrome, 

Mozila Firefox, Internet Explorer, Safari, dan sebagainya. 
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