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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

 Dalam proses merancang sistem, penelitian ini mengacu pada tahapan SDLC 

(Software Development Life Cycle), dimana penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan syarat-syarat sistem, menganalisa 

kebutuhan sistem, merancang sistem, mendokumentasikan sistem, menguji sistem, 

mengimplementasikan sistem, dan mengevaluasi sistem.  

Pada proses mengidentifikasi masalah akan mengidentifikasi masalah, peluang, 

dan tujuan. Pada proses menentukan syarat sistem akan ditentukan syarat informasi apa 

saja yang dapat digunakan sistem, agar penelitian tidak terlalu luas. Pada proses 

menganalisa kebutuhan sistem akan menganalisa software, hardware, dan teori yang 

dibutuhkan sistem. Pada proses merancang dan mendokumentasikan sistem akan 

merancang sistem sesuai dengan kebutuhan awal sistem, dan di dokumentasikan agar 

tidak terlalu jauh dari kebutuhan awal. Pada proses menguji sistem, sistem akan diuji 

berdasarkan Black Box. Pada proses pengimplementasikan sistem, sistem dapat 

digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya sistem akan dievaluasi, pada 

proses ini evaluasi sistem dilakukan dengan menyebar kuesioner yang mengacu pada 

metode EUCS. Kuesioner tersebut akan dibagikan kepada konsumen yang telah 

mencoba sistem ini, yaitu masih terbatas pada mahasiswa UMN. Tahapan penelit ian 

akan digambarkan melalui gambar tahapan penelitian pada gambar 3.1. 
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Gambar 3. 1Tahapan Penelitian 

Tahap penelitian yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan proposal, dimana proposal tersebut 

menjabarkan masalah, peluang, dan tujuan dari penelitian ini yang kembali dijabarkan 

pada pendahuluan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan syarat sistem, syarat ini 

ditentukan agar sistem dibuat dengan cakupan sesuai objek penelitian atau tidak terlalu 

luas yang dijabarkan pada batasan masalah. Selanjutnya menganalisis kebutuhan 

sistem, berdasarkan teori apa yang digunakan, dan software atau hardware apa yang 

digunakan. Penggunaan landasan teori pada penelitian ini agar ilmu pada penelitian ini 

bersifat ilmu umum, dimana penelitian ini berdasarkan pada ilmu literatur yang telah 

disetujui di masyarakat luas. Dengan kata lain penelitian ini merupakan hasil dari 
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pemikiran peneliti, namun dengan didasari pada ilmu yang telah ada. Pemahaman 

literatur ini terfokuskan pada literatur Sistem Rekomendasi, Warung Makan & 

Pedagang Keliling, Algoritma Floyd-Warshall yang dilengkapi dengan GPS serta 

Lokasi, dan Survey & Pengujian. 

 Setelah pemahaman literatur yang dilakukan tahap yang kedua adalah 

pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

wawancara secara lisan dan kuesioner. Kuesioner ini bersifat tertutup dengan adanya 

alternatif jawaban yang diberikan. Dalam penelitiannya, penelitian ini menggunakan 

sampling probability sampling dengan penentuan jumlah sampelnya menggunakan 

teknik random sampling.  

 Tahap selanjutnya adalah pemrosesan data yang telah didapatkan. Data tersebut 

didapatkan dari mitra terkait dan hasil penyebaran kuesioner. Setelah itu dilakukan 

implementasi algoritma, sistem merupakan hasil dari pengimplementasian algoritma 

Floyd-warshall. Kemudian hasil pengimplementasian tersebut didokumentasikan, agar 

dapat mengembangkan perangkat lunak yang diperlukan.  

Tahap terakhir adalah pengujian, pada tahap ini dilakukan tahap pengujian 

validitas dan reliabilitas terhadap hasil kuesioner, selain itu dilakukan evaluasi hasil 

terhadap sistem. Evaluasi hasil dilakukan dengan menggunakan metode black-box 

testing, dimana pengujian akan dilakukan dengan menguji fungsionalitas sistem. 

Teknik pengujian black-box testing dilakukan dengan langkah menganalisa kebutuhan 

dan spesifikasi sistem, pemilihan input yang akan diuji, deklarasi hasil output yang 

diharapkan, serta pengujian yang dilakukan dengan membandingkan antara output 
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sistem dengan output yang diharapkan. Dengan menggunakan black-box testing 

kelebihan yang diperoleh adalah dapat menemukan fungsionalitas sistem yang tidak 

sesuai dengan hasil yang diharapkan, serta dapat memilih komponen mana yang akan 

dilakukan pengujian.  

Untuk proses evaluasi, dilakukan pengujian kepuasan pengguna dilakukan 

dengan wawancara secara lisan dan pembagian kuesioner melalui form. Form dibuat 

menggunakan salah satu fitur pada Google Drive yaitu google form. Sedangkan 

wawancara lisan dilakukan dengan tanya jawab kepada subjek sampel. Pertanyaan 

untuk kuesioner tersebut telah dirancang berdasarkan rumusan masalah yang ada. 

Permasalahan yang menjadi pertanyaan kuesioner adalah isi dari aplikasi, akurasi 

lokasi warung makan dan pedagang keliling, kemudahan penggunaan, dan ketepatan 

waktu. Untuk pengukuran hasil kuesioner yang telah dilakukan menggunakan skala 

likert seperti berikut Sangat baik (4), Baik (3), Tidak Baik (2) dan Sangat Tidak Baik 

(1).  Variabel penentu pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang nantinya menjadi 

variable penelitian, variable tersebut berdasarkan metode EUCS (content, accuracy, 

format, ease of use, timeliness). EUCS menjadi metode untuk pengukuran kepuasan 

pengguna, dengan memberikan skala dan tujuan pertanyaan yang menyakup variable 

pada sistem.  

Tabel 3. 1 Tabel Rencana Pertanyaan Berdasarkan EUCS 

Dimensi 

EUCS 

ID 

Pertanyaan 

Pertanyaan 

Conten C1 Isi dari informasi di aplikasi sesuai dengan 
kebutuhan Anda 
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Tabel 3. 1 Tabel Rencana Pertanyaan Berdasarkan EUCS (Lanjutan) 

Dimensi 

EUCS 

ID 

Pertanyaan 

Pertanyaan 

Content C2 Isi dari informasi di aplikasi sudah lengkap dan 

jelas 

 C3 Isi dari informasi di aplikasi mudah dipahami 

Accuracy A1 Aplikasi sudah menampilkan informasi yang 
benar dan akurat 

Format 

 

F1 Desain tampilan aplikasi memiliki gabungan 

warna yang menarik  
 

 F2 Desain tampilan aplikasi memiliki layout yang 

memudahkan bagi pengguna 

 F3 Desain tampilan aplikasi memiliki struktur menu 
dan button yang mudah dipahami 

Ease of Use E1 Aplikasi mudah digunakan 

 E2 Aplikasi mudah diakses kapan saja 

Timeliness T1 Informasi tentang lokasi warung makan dan 

pedagang keliling yang Anda butuhkan dengan 
cepat diperoleh melalui aplikasi  

T2 Aplikasi selalu menampilkan informasi yang 
terbaru 

 

3.2  Use Case Diagram 

 Pada penelitian ini terdapat use case diagram yang menggambarkan hubungan 

antar ketiga actors dengan sistem dari sudut pandang user. Ketiga actors tersebut 

merupakan user yang menggunakan sistem pada penelitian ini, yaitu konsumen, 

pedagang, dan admin. Hubungan ketiga actors tersebut akan digambarkan bagaimana 

setiap actors berkomunikasi dengan actors lain dalam sistem secara singkat. Dengan 

kata lain, pada use case diagram akan digambarkan atau diketahui fungsi- fungsi apa 

saja yang berada pada sistem penelitian ini. Use Case Diagram akan digambarkan pada 

gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

 Use Case diagram diatas menggambarkan hubungan ketiga actors yang 

berperan terhadap sistem. Actor pertama adalah konsumen yaitu user sistem yang 

menggunakan sistem sebagai alat untuk mencari warung makan dan pedagang keliling. 

Konsumen memiliki beberapa aktivitas yang berhubungan dengan sistem yaitu login, 

register, edit profile, view maps, view rating, give rating, view list pedagang terdekat. 

Actor kedua adalah pedagang (warung makan dan pedagang keliling), yaitu user yang 
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menggunakan sistem ini untuk menampilkan lokasinya. Pedagang memiliki aktivita s 

yang berhubungan dengan sistem yaitu register, login, edit profile, update posisi.  

Actor yang ketiga adalah admin yang memiliki aktivitas add admin, login, edit profile, 

remove pedagang, remove lokasi, remove konsumen, remove admin. 

 

3.3 Activity Diagram 

3.3.1 Activity Diagram Login 

 

Gambar 3. 3 Activity Diagram Login Konsumen 
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Gambar 3. 4 Activity Diagram Login Pedagang 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Login Admin 
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 Pada gambar 3.3, 3.4 dan 3.5 digambarkan activity diagram login pada 

konsumen, pedagang, dan admin. Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana activity 

yang dilalui konsumen, pedagang dan admin untuk melakukan login pada sistem. 

Pertama kali konsumen harus memasuki aplikasi, setelah itu muncul splash screen 

berupa logo aplikasi. Setelah splash screen berhenti sistem menampilkan form login 

yang sama kepada semua user, yang harus diisi pada form login ini adalah username 

dan password. Setelah itu data input-an yang dimasukkan oleh user akan di cek pada 

database, apakah data tersebut valid dengan database atau tidak. Jika data tersebut 

tidak valid maka akan dikembalikan ke form login beserta alert gagal login. Jika data 

valid maka user berhak masuk ke home page. 

3.3.2 Activity Diagram Sign Up 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Sign Up Konsumen 
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Gambar 3. 7 Activity Diagram Sign Up Pedagang 

Pada gambar 3.6 dan 3.7 digambarkan activity yang dialami oleh konsumen dan 

pedagang dalam proses sign up atau register. Register berada di bawah form login, 

sehingga konsumen dan pedagang harus melewati splash screen kembali, jika 

konsumen tidak memiliki account maka konsumen dan pedagang diwajibkan 

melakukan register terlebih dahulu untuk masuk ke sistem. Pada proses register 

konsumen dan pedagang diwajibkan mengisi form untuk kelengkapan data konsumen 

pada sistem. Perbedaan register pedagang dengan konsumen berada pada pertanyaan 

form. Bila pedagang ingin melakukan register, button yang harus di tekan adalah 

“Register Pedagang” sedangkan untuk konsumen terdapat button “Register”. Setelah 

itu data akan disimpan pada database, maka konsumen dan pedagang tersebut sudah 

memiliki account di sistem ini.  
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3.3.3 Activity Diagram Edit Profile 

 

Gambar 3. 8 Activity Diagram Edit Profile Konsumen 

 Pada gambar 3.8 digambarkan activity diagram untuk edit profile konsumen. 

Pada proses ini menjelaskan activity apa saja yang dilalui konsumen untuk meng-

update data profile mereka dalam sistem. Edit profile konsumen berada di tabs profile. 

Ini berarti konsumen tersebut harus melakukan login, setelah itu ke laman profile, 

menekan button update profile, dan meng-update data yang ingin diperbaharui melalui 

form yang disajikan pada laman update profile.  
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Gambar 3. 9 Activity Diagram Edit Profile Admin 

 Pada gambar 3.9 digambarkan activity diagram untuk edit profile admin. 

Sedikit berbeda dengan edit profile pada konsumen, pada admin edit profile berada di 

tabs list admin. Setelah berada di tabs admin, bila admin ingin meng-edit profile maka 

admin tersebut harus menekan button edit yang berada di kolom aksi. Setelah itu 

ditampilkan form edit profile yang diisi untuk mengupdate profile. 



39 
 

 

Gambar 3. 10 Activity Diagram Edit Profile Pedagang 

 Pada gambar 3.10 digambarkan activity diagram edit profile untuk pedagang. 

Berbeda dengan edit profile konsumen dan admin, edit profile pada pedagang berada 

pada home profile pedagang. Aplikasi pada pedagang hanya memiliki satu page yaitu 

home yang berupa profile pedagang. Bila pedagang ingin meng-update profile, maka 

pedagang tersebut harus menekan button update pedagang. Setelah itu mengganti isi 

dari form yang akan ditampilkan, setelah itu data tersebut disimpan pada database dan 

data pedagang tersebut telah ter-update. 
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3.3.4 Activity Diagram View Maps 

 

Gambar 3. 11 Activity Diagram View Maps 

 Pada gambar 3.11 digambarkan activity diagram untuk view maps pada 

konsumen. Proses view maps ini berada di page cari pedagang. Ketika konsumen telah 

login dan memasuki aplikasi, konsumen akan melihat halaman home yang berisi button 

cari rekomendasi pedagang. Maps juga berada di tabs lokasi. Sehingga konsumen dapat 

melihat maps dengan menekan button tersebut. 
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3.3.5 Activity Diagram View List Pedagang Terdekat 

 
Gambar 3. 12 Activity Diagram View List Pedagang Terdekat 

 Pada gambar 3.12 digambarkan activity diagram untuk view list pedagang 

terdekat. List ini berada pada page cari pedagang. Setelah masuk ke aplikasi, sistem 

akan menampilkan laman home pada konsumen yang berisi button cari rekomendasi 

pedagang. Setelah itu konsumen akan melihat maps dan list pedagang terdekat yang 

berada di bawah maps. List tersebut membutuhkan scrolling untuk membuka page list 

pedagang terdekat. 
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3.3.6 Activity Diagram Give Rating & View Rating  

 

Gambar 3. 13 Activity Diagram Give Rating & View Rating 

 Pada gambar 3.13 menggambarkan activity diagram untuk give rating dan view 

rating yang dapat dilakukan oleh konsumen. Rating pada list pedagang hanya dapat 

diberikan konsumen bila konsumen tersebut telah masuk ke aplikasi (login). Setelah 

itu konsumen melewati serangkaian aktivitas yang sama seperti activity diagram list 

pedagang terdekat. Setelah itu konsumen dapat memberikan rating kepada pedagang 

dengan menekan star rating sesuai dengan nilai yang akan diberikan. Konsumen juga 

dapat melihat rating yang telah didapatkan pedagang tersebut. 
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3.3.7 Activity Diagram Add Admin 

 

Gambar 3. 14 Activity Diagram Add Admin 

 Pada gambar 3.14 activity diagram yang digambarkan adalah proses add admin 

yang berada pada aplikasi admin. Pada proses add admin, admin diwajibkan untuk 

login dahulu dengan account admin yang dimiliki. Button tambah admin berada pada 

tabs admin. Sehingga admin harus menuju page admin untuk mendapatkan button 

tersebut. Setelah button tersebut ditekan maka akan ada form yang harus diisi untuk 

melengkapi data admin baru. 
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3.3.8 Activity Diagram Remove Pedagang 

 

Gambar 3. 15 Activity Diagram Remove Pedagang 

 Pada gambar 3.15 digambarkan activity diagram untuk proses remove 

pedagang. Proses ini untuk menghapus account-account pedagang yang kira-kira 

sudah tidak diperlukan dalam sistem. Proses remove Pedagang ini berupa admin harus 

melakukan login atau masuk ke aplikasi dengan account admin yang dimiliki. Setelah 

itu admin tersebut harus menuju pada tabs pedagang, pada setiap baris list pedagang 

tersebut terdapat icon remove (x) yang dapat ditekan untuk menghapus account 

pedagang yang bersangkutan. Setelah itu data tersebut juga akan dihapus dari database. 



45 
 

3.3.9 Activity Diagram Remove Lokasi 

 

Gambar 3. 16 Activity Diagram Remove Lokasi  

 Pada gambar 3.16 menggambarkan activity diagram untuk remove lokasi. 

Proses ini hanya dapat dilakukan oleh admin. Proses ini sama seperti remove pedagang. 

Hanya saja proses ini berada pada tabs lokasi. Sehingga untuk menghapus lokasi yang 

akan dihapus, admin tersebut harus menuju page lokasi dan menekan icon remove 

untuk melakukan penghapusan. Setelah itu juga terdapat popup konfirmasi apakah data 

tersebut akan dihapus atau tidak. Setelah itu ketika data tersebut dihapus maka pada 

database data yang bersangkutan juga akan dihapus. 
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3.3.10 Activity Diagram Remove Konsumen 

 

Gambar 3. 17 Activity Diagram Remove Konsumen 

 Pada gambar 3.17 digambarkan activity diagram untuk remove konsumen. 

Proses ini juga hanya dapat dilakukan oleh admin. Sama seperti proses remove yang 

lain, proses ini juga memiliki aktivitas yang sama dengan menekan icon remove. 

Namun yang membedakan proses ini berada pada tabs konsumen. 
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3.3.11 Activity Diagram Remove Admin 

 

Gambar 3. 18 Activity Diagram Remove Admin 

 Pada gambar 3.18 menggambarkan activity diagram untuk remove admin. 

Proses ini juga hanya dapat dilakukan oleh admin. Proses ini memiliki aktivitas yang 

sama dengan proses remove pedagang, remove konsumen, dan remove lokasi. Yang 

membedakan adalah proses ini berada pada tabs admin. Pada tabs admin terdapat dua 

icons yaitu icon edit dan icon remove. Bila akan melakukan remove admin, maka admin 

tersebut harus menekan icon remove pada list admin yang akan dihapus. 
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3.3.12 Activity Diagram Update Posisi 

 
Gambar 3. 19 Activity Diagram Update Lokasi 

 Pada gambar 3.19 activity diagram yang dijelaskan adalah proses update lokasi. 

Proses ini hanya dapat dilakukan oleh pedagang. Proses ini berada pada home profile 

aplikasi pedagang. Dengan kata lain, bila pedagang akan melakukan update posisi 

maka pedagang tersebut harus masuk ke dalam aplikasi dengan account pedagang yang 

dimiliki. Setelah menekan button update posisi, maka posisi baru yang dimiliki akan 

disimpan pada database. 

3.4 Sequence Diagram 

 Pada penelitian ini sequence diagram akan menjelaskan urutan kejadian yang 

dapat menghasilkan output yang diinginkan. 
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3.4.1 Sequence Diagram Sign Up 

 

Gambar 3. 20 Sequence Diagram Sign Up 

 Pada gambar 3.20 digambarkan sequence diagram untuk proses sign up. Proses 

ini sama pada sign up pedagang dan konsumen. Pedagang dan konsumen diwajibkan 

mengisi form data yang berada pada laman sign up atau register. Selanjutnya data 

tersebut akan dikirimkan kepada database, dan account baru yang telah didaftarkan 

sudah dapat melakukan aktivitas lain pada sistem. 
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3.4.2 Sequence Diagram Login 

 

Gambar 3. 21 Sequence Diagram Login 

 Pada gambar 3.21 digambarkan sequence diagram untuk proses login. Proses 

login membutuhkan data nickname dan password untuk masuk ke sistem. Input-an 

nickname dan password tersebut akan divalidasi dengan melakukan pengecekan pada 

database. Bila ditemukan data yang sama maka account tersebut berhasil login. Bila 
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tidak ada data yang sama atau salah satu data tidak sama dengan database, maka akan 

dikirimkan message alert pada page login. 

3.4.3 Sequence Diagram Edit Profile 

 

Gambar 3. 22 Sequence Diagram Edit Profile Pedagang 

 Pada gambar 3.22 digambarkan sequence diagram untuk proses edit profile 

pada pedagang. Pedagang diwajibkan menekan button update pedagang pada home 

profile pedagang bila akan melakukan edit profile. Setelah edit profile ditekan akan 

ditampilkan form yang berisi data pedagang yang bersangkutan. Pedagang boleh 

mengganti data mana saja sesuai kebutuhan. Setelah itu data terbaru tersebut akan 

dikirimkan kepada database untuk disimpan. Setelah data terbaru berhasil disimpan 

terdapat alert yang dimunculkan. 
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Gambar 3. 23 Sequence Diagram Edit Profile Admin 

 Pada gambar 3.23 digambarkan sequence diagram untuk proses edit profile 

pada admin. Proses ini hampir sama dengan proses pada edit profile pedagang. Yang 

membedakan kedua proses ini adalah edit profile pada admin terdapat pada tabs admin. 
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Gambar 3. 24 Sequence Diagram Edit Profile Konsumen 

 Pada gambar 3.24 digambarkan sequence diagram proses edit profile untuk 

konsumen. Sama seperti proses edit profile admin dan pedagang, edit profile konsumen 

juga dimulai dengan menekan button update profile (update member). Yang 

membedakan edit profile konsumen dengan edit profile pedagang atau admin adalah 

proses ini berada pada tabs profile konsumen. 
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3.4.4 Sequence Diagram View Maps 

 

Gambar 3. 25 Sequence Diagram View Maps Konsumen 

 Pada gambar 3.25 digambarkan sequence diagram untuk proses view maps 

pada konsumen. Maps dapat dilihat pada tabs maps. Untuk menuju page Maps maka 

konsumen harus menekan button maps. Setelah itu database akan memberikan data 

lokasi yang tersimpan dan akan ditampilkan pada maps tersebut. 
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3.4.5 Sequence Diagram Give Rating & View Rating 

 

Gambar 3. 26 Sequence Diagram Give Rating & View Rating 

 Pada gambar 3.26 digambarkan sequence diagram give rating & view rating. 

Proses ini dilakukan oleh konsumen. Dimana konsumen harus menuju ke laman list 

pedagang terlebih dahulu. Setelah menuju list pedagang, konsumen dapat memberikan 

rating dengan value yang akan diberikan. Rating tersebut akan disimpan pada 

database. Lalu rating tersebut juga dapat dilihat oleh konsumen pada list pedagang. 
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3.4.6 Sequence Diagram View List Pedagang Terdekat 

 

Gambar 3. 27 Sequence Diagram View List Pedagang Terdekat 

 Pada gambar 3.27 digambarkan sequence diagram view list pedagang terdekat. 

Proses ini dilakukan dengan menekan button cari rekomendasi pedagang. Setelah itu 

konsumen melakukan scrolling pada list pedagang yang berada dibawah maps. 

Database akan mengirimkan isi list pedagang terdekat dari lokasi konsumen. List 

tersebut akan ditampilkan pada page list pedagang terdekat.  
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3.4.7 Sequence Diagram Update Posisi 

 

Gambar 3. 28 Sequence Diagram Update Posisi 

 Pada gambar 3.28 digambarkan sequence diagram update posisi pada 

pedagang. Update posisi diawali dengan menekan button update lokasi. Button ini 

terdapat pada home profile pedagang. Setelah button tersebut ditekan, lokasi baru akan 

disimpan pada database untuk meng-update lokasi pedagang tersebut. 
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3.4.8 Sequence Diagram Add Admin 

 

Gambar 3. 29 Sequence Diagram Add Admin 

 Pada gambar 3.29 digambarkan sequence diagram untuk add admin. Proses ini 

dapat dilakukan pada aplikasi admin. Untuk memulai proses ini maka admin harus 

menekan button tambah admin. Setelah itu terdapat form untuk diisi berupa data-data 

untuk admin baru. Data tersebut akan disimpan pada database untuk ditambahkan pada 

list admin. Setelah data tersimpan maka admin baru telah ter-register. 
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3.4.9 Sequence Diagram Remove Pedagang 

 

Gambar 3. 30 Sequence Diagram Remove Pedagang 

 Pada gambar 3.30 digambarkan sequence diagram untuk remove pedagang. 

Proses ini dilakukan oleh admin dengan menekan button remove pedagang yang berada 

pada tabs pedagang. Setelah itu muncul popup konfirmasi melanjutkan proses 

penghapusan atau tidak. Data yang telah dihapus tersebut juga dihapus pada database. 

Setelah dihapus, muncul alert bahwa penghapusan berhasil. 
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3.4.10 Sequence Diagram Remove Lokasi 

 

Gambar 3. 31 Sequence Diagram Remove Lokasi 

 Pada gambar 3.31 digambarkan sequence diagram untuk remove lokasi. Proses 

ini dilakukan oleh admin dengan menekan button remove lokasi yang berada pada tabs 

lokasi. Sama seperti remove pedagang, akan muncul popup konfirmasi melanjutkan 

proses penghapusan atau tidak. Data yang telah dihapus tersebut juga dihapus pada 

database. Setelah dihapus, muncul alert bahwa penghapusan berhasil. 
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3.4.11 Sequence Diagram Remove Konsumen 

 

Gambar 3. 32 Sequence Diagram Remove Konsumen 

Pada gambar 3.32 digambarkan sequence diagram untuk remove konsumen. 

Proses ini dilakukan oleh admin dengan menekan button remove konsumen yang 

berada pada tabs konsumen. Sama seperti remove lokasi dan pedagang, setelah button 

ditekan akan muncul popup konfirmasi melanjutkan proses penghapusan atau tidak. 

Data yang telah dihapus tersebut juga dihapus pada database. Setelah dihapus, muncul 

alert bahwa penghapusan berhasil. 
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3.4.12 Sequence Diagram Remove Admin 

 

Gambar 3. 33 Sequence Diagram Remove Admin 

Pada gambar 3.33 digambarkan sequence diagram untuk remove admin. Proses 

ini dilakukan oleh admin dengan menekan button remove admin yang berada pada tabs 

admin. Sama seperti remove lokasi, konsumen dan pedagang, setelah button ditekan 

akan muncul popup konfirmasi melanjutkan proses penghapusan atau tidak. Data yang 

telah dihapus tersebut juga dihapus pada database. Setelah dihapus, muncul alert 

bahwa penghapusan berhasil. 
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3.5 Class Diagram 

 Pada gambar 3.34 akan digambarkan class diagram pada sistem ini. Dimana 

pada class diagram ini akan digambarkan bagaimana hubungan antar class yang 

digunakan pada sistem. 

 
Gambar 3. 34 Class Diagram 
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 Berdasarkan class diagram yang digambarkan, sistem ini memiliki enam (6) 

class, yaitu class member (konsumen), class pengguna (admin), class pedagang, class 

rating_lokasi, class node_lokasi, dan class log_posisi. Dimana ke-enam class tersebut 

memiliki hubungan. Class member, class pedagang, dan class node_lokasi memilik i 

hubungan dengan class pengguna yaitu association dan memiliki nilai kardinal 1 

dengan 1..* yang berarti maka setiap member, pedagang, atau node_lokasi memilik i 

setidaknya 1 atau banyak admin. Class node_lokasi dan class log_posisi memilik i 

hubungan dengan class pedagang, yaitu generalization, maka class node_lokasi dan 

class log_posisi merupakan child class dari class pedagang. Class node_lokasi dengan 

class log_posisi atau class rating_lokasi memiliki hubungan yaitu association dan 

memiliki nilai kardinal 0..1 dan 0..*, maka setiap 0 atau 1 node lokasi memiliki 0 atau 

banyak log posisi. Sedangkan class rating_lokasi dan class member memilik i 

hubungan yaitu dependency, yang berarti class rating_lokasi memiliki ketergantungan 

terhadap class member, tetapi tidak berlaku sebaliknya. 

3.6 Struktur Tabel 

 Pada gambar 3.35 digambarkan struktur tabel untuk database pada sistem 

rekomendasi pencarian lokasi terdekat warung makan dan pedagang keliling. Dimana 

struktur tabel tersebut akan menggambarkan bagaimana hubungan antar tabel. Pada 

database sistem terdapat enam (6) tabel, yaitu tabel log_posisi, tabel member (untuk 

konsumen), tabel pengguna (untuk admin), tabel pedagang (untuk warung makan dan 

pedagang keliling), tabel node_lokasi, dan tabel rating_lokasi. 
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Gambar 3. 35 Struktur Tabel Database 
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1. Tabel log_posisi 

 Tabel log_posisi ini berisi untuk menyimpan posisi baru yang telah di-update 

oleh pedagang. Log_posisi berisi id_log_posisi yaitu identifier dari log posisi. 

id_pedagang yaitu identifier dari pedagang dikirimkan untuk mengetahui posisi baru 

yang telah di-update dimiliki oleh pedagang mana. latlong merupakan titik point antara 

latitude dan longitude yang telah di-update. lat merupakan latitude dari log lokasi yang 

baru di-update. long merupakan longitude dari log lokasi yang baru di-update. 

waktu_log merupakan kolom untuk menyimpan waktu disaat update lokasi dikirimkan. 

hari_log merupakan kolom untuk menyimpan hari disaat update lokasi dikirimkan. 

Tabel 3. 2 Struktur Tabel log_posisi 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_log_posisi int 4 - Primary Key 

- Identifier Log 

Posisi 

id_pedagang int 4 Identifier 

Pedagang 

latlong point  Titik point latitude 

longitude yang 

diupdate 

lat varchar 255 Latitude log lokasi 

(log baru pada 

pedagang) 
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Tabel 3. 2 Struktur Tabel log_posisi (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

long varchar 255 Longitude log 

lokasi (log baru 

pada pedagang) 

waktu_log datetime  Waktu saat log ter-

update 

hari_log varchar 255 Hari saat log ter-

update 

 

2. Tabel member 

 Tabel member berfungsi untuk menyimpan data-data konsumen yang telah 

mendaftar pada sistem. Tabel member berisi id_member yang merupakan identifier 

dari konsumen. nama_member merupakan kolom untuk menyimpan nama konsumen. 

email merupakan kolom untuk menyimpan email konsumen. username merupakan 

kolom untuk menyimpan username dari konsumen. password merupakan kolom untuk 

menyimpan password dari konsumen. no_telepon merupakan kolom untuk menyimpan 

nomor telepon dari konsumen. foto merupakan kolom untuk menyimpan alamat 

penyimpanan foto profile dari konsumen. 

Tabel 3. 3 Struktur Tabel member 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_member int 4 - auto_increment 

- Identifier User 
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Tabel 3. 3 Struktur Tabel member (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_member int 4 Primary Key 

nama_member varchar 255 Nama user 

email varchar 255 Email user 

username varchar 255 Username user 

password varchar 255 Password user 

no_telepon varchar 255 Contact person 

user 

foto varchar 255 Menampung 

alamat tempat 

penyimpanan foto 

 

3. Tabel pengguna 

 Tabel pengguna berfungsi untuk menyimpan data-data admin yang terdaftar. 

Tabel pengguna berisi id_pengguna yang merupakan primary key dari tabel ini. nama 

yang menyimpan data nama dari admin. email yang menyimpan data email admin. 

username yang menyimpan data username admin. Serta password yang menyimpan 

data password admin. foto merupakan kolom untuk menyimpan alamat penyimpanan 

foto profile dari admin. 

Tabel 3. 4 Struktur Tabel pengguna 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_pengguna int 4 - Primary Key 
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Tabel 3. 4 Struktur Tabel pengguna (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_pengguna int 4 Identifier Admin 

nama varchar 255 Nama Admin 

email varchar 255 Email Admin 

username varchar 255 Username Admin 

password varchar 255 Password Admin 

foto varchar 255 Menampung 

alamat tempat 

penyimpanan foto 

 

4. Tabel pedagang 

 Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data-data pedagang yang telah 

mendaftar. Tabel ini berisi kolom id_pedagang yang merupakan primary key dari tabel 

ini. Kolom nama_pedagang yang menyimpan nama pedagang tersebut. Kolom 

username yang menyimpan username dari pedagang. Kolom password yang 

menyimpan password dari pedagang. Kolom foto yang menyimpan foto tampilan 

warung makan atau pedagang keliling yang di-upload oleh pedagang tersebut. 

Tabel 3. 5 Struktur Tabel Pedagang 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_pedagang int 4 -Primary Key  

- Identifier 

Pedagang 
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Tabel 3. 5 Struktur Tabel Pedagang (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nama_pedagang varchar 20 Nama pedagang 

username varchar 20 Username 

Pedagang 

password varchar 255 Password 

Pedagang 

foto varchar 255 Foto Pedagang 

 

5. Tabel node_lokasi 

 Tabel ini berfungsi untuk menyimpan lokasi-lokasi warung makan dan 

pedagang keliling yang telah terdaftar dalam sistem. Kolom ini berisi id yang 

merupakan primary key dari tabel ini. Kolom nama_lokasi yang berfungsi untuk 

menyimpan nama lokasi. Kolom latitude yang berfungsi untuk menyimpan latitude 

pada lokasi tersebut. Kolom longitude yang berfungsi untuk menyimpan longitude 

lokasi tersebut. Kolom alamat yang menyimpan alamat dari lokasi. Kolom deskripsi 

yang menyimpan deskripsi lokasi tersebut. Kolom feature_image yang menyimpan 

foto yang telah di-upload oleh pedagang tersebut. Kolom nomor_telepon menyimpan 

nomor telepon dari lokasi tersebut. 

Tabel 3. 6 Struktur Tabel node_lokasi 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id int 4 - Primary Key 
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Tabel 3. 6 Struktur Tabel node_lokasi (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id int 4 - Identifier 

Lokasi 

- auto_increment 

id_pedagang int 4 - Primary Key 

- Identifier 

Warung Makan 

dan Pedagang 

Keliling 

nama_lokasi varchar 255 Nama Lokasi 

latitude varchar 255 Latitude Lokasi 

longitude varchar 255 Longitude Lokasi 

alamat text  Alamat Lokasi 

deskripsi text  Deskripsi Lokasi 

feature_image varchar 255 Tempat 

Penyimpanan Foto 

Lokasi 
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Tabel 3. 6 Struktur Tabel node_lokasi (Lanjutan) 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nomor_telepon varchar 255 Contact person 

Lokasi 

 

 

6. Tabel rating_lokasi 

 Tabel ini berfungsi untuk menyimpan hasil rating yang telah diberikan oleh 

konsumen kepada pedagang. Tabel ini berisi rating_lokasi_id yang merupakan primary 

key dari tabel ini. Kolom id_member yang merupakan identifier member yang 

memberikan rating. Kolom id_lokasi yang merupakan identifier lokasi yang diberikan 

rating. Serta kolom rating yang menyimpan hasil perhitungan atas rating-rating yang 

telah diberikan (rata-rata). 

Tabel 3. 7 Struktur Tabel Rating Lokasi 

Nama Kolom Tipe Panjang Keterangan 

rating_lokasi_id int 4 - Primary Key 

- Identifier rating 

id_member varchar 255 Identifier member 

id_lokasi varchar 255 Identifier Lokasi 

rating float 10,1 Rata-rata rating 
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3.5 Rancangan Tampilan Antarmuka 

 

Gambar 3. 36 Rancangan Antar Muka Splash Screen dan Login 

 Pada gambar 3.36 digambarkan rancangan antar muka untuk splash screen dan 

login. Pada rancangan antar muka splash screen akan ditampilkan logo aplikasi pada 

tengah-tengah layar. Sedangkan pada rancangan antar muka login akan ditampilkan 

form login berupa username dan password. Pada page ini juga ditampilkan register 

untuk menuju page register. 
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Gambar 3. 37 Rancangan Antar Muka Home Konsumen dan Sign Up 

 Pada gambar 3.37 digambarkan rancangan antar muka home pada konsumen 

dan sign up. Pada rancangan antar muka home terdapat button cari rekomendasi 

pedagang yang merupakan button untuk menuju page cari pedagang. Pada bagian 

bawah terdapat tiga button yang akan menuju pada page masing-masing sesuai apa 

yang ditekan. Pada rancangan antar muka sign up terdapat form yang akan menjadi 

data-data account baru pada sistem.  
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Gambar 3. 38 Rancangan Antar Muka Cari Pedagang dan Lokasi 

 Pada gambar 3.38 digambarkan rancangan antar muka cari pedagang dan 

lokasi. Keduanya sama-sama mengeluarkan maps. Namun yang menjadi perbedaan 

adalah pada page cari pedagang terdapat page scrolling list pedagang yang berisi list 

pedagang terdekat sebagai hasil rekomendasi. Pada page ini terdapat foto, nama 

pedagang, jarak pedagang, dan rating. Sedangkan pada page lokasi hanya berisi maps 

dan button dibawahnya untuk kembali ke page lainnya. 
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Gambar 3. 39 Rancangan Antar Muka Profile Pedagang dan Konsumen 

 Pada gambar 3.39 digambarkan rancangan antar muka profile pedagang dan 

konsumen. Pada profile konsumen terdapat nama, nickname, email, serta button update 

member untuk meng-edit profile dan button keluar untuk log out. Pada profile 

pedagang terdapat informasi nama, alamat, dan deskripsi, serta terdapat button posisi 
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untuk meng-update posisi baru yang ditempatinya, update profile untuk meng-update 

profile dari pedagang tersebut, dan button keluar untuk log out. 

 

Gambar 3. 40 Rancangan Antar Muka Home Profile Admin 

 Pada gambar 3.40 digambarkan rancangan antar muka home aplikasi admin dan 

sekaligus profile admin. Pada page ini terdapat informasi nickname admin, dan terdapat 

button keluar. Page ini juga terhubung dengan page lokasi, pedagang, member, admin, 

dan profile.  
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Gambar 3. 41 Rancangan Antar Muka Admin dan Lokasi 

 Pada gambar 3.41 digambarkan rancangan antar muka admin dan lokasi. Pada 

rancangan antar muka admin terdapat button tambah admin untuk mengisi form data-

data admin baru. Terdapat list data admin yang telah ada, serta button delete untuk 

menghapus admin dan juga edit untuk meng-edit data admin yang bersangkutan. Pada 

rancangan antar muka lokasi terdapat list lokasi yang berisi data-data tentang lokasi 
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yang ditunjukkan pada sistem, serta button delete untuk menghapus lokasi tersebut dari 

sistem.  

  

Gambar 3. 42 Rancangan Antar Muka Member dan Pedagang 

 Pada gambar 3.42 digambarkan rancangan antar muka member dan pedagang. 

Keduanya memiliki rancangan yang serupa, namun yang membedakan keduanya 

adalah data yang ditampilkan. Pada page member akan menampilkan data konsumen 

yang telah mendaftar pada sistem. Serta pada page pedagang akan menampilkan data 
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pedagang yang telah mendaftar pada pedagang. Keduanya juga mempunyai rancangan 

button delete untuk menghapus data yang bersangkutan. 

 

  


