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BAB III

METODE DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:

1. Studi Literatur

Mencari informasi atau referensi teori yang relevan dengan kasus atau 

permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat dicari melalui buku, jurnal, 

artikel penelitian, dan situs-situs di internet. Studi literatur dilakukan untuk 

memperkuat permasalahan dan sebagai dasar teori dalam melakukan studi.

2. Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang akan digunakan untuk 

keperluan aplikasi, baik mencari melalui internet maupun bertemu para ahli.

Hasil pertemuan dengan ahli gizi Lasropide Simanungkalit, Amg., yang mana 

profil lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran, menghasilkan formula untuk 

menghitung kebutuhan kalori user dan data-data menu makanan beserta 

jumlah kalorinya.

3. Perancangan Aplikasi

Perancangan aplikasi dilakukan dengan pembuatan diagram dan flowchart

yang dimaksudkan untuk memahami dan mendesain keseluruhan alur kerja 

aplikasi yang akan dibuat. Hal ini bertujuan untuk memperjelas seluruh detail 

aplikasi yang akan dibuat, sehingga pengerjaan aplikasi dapat berjalan dengan 

lancar dan sesuai rencana.
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4. Analisis algoritma

Pada tahap ini akan dianalisis algoritma perbaikan kata yang digunakan, yaitu 

algoritma Levenshtein Distance. Hal-hal yang akan dianalisis meliputi cara 

kerja algoritma dan detail kegunaan algoritma, sehingga dapat 

diimplementasikan dengan optimal pada aplikasi ini.

5. Pembuatan Program

Pembuatan program dilakukan berdasarkan tujuan dan kegunaan aplikasi, 

user, dan tingkat kenyamanan aplikasi. Pembuatan program meliputi, 

interface, database, dan koding program secara keseluruhan.

6. Testing dan Perbaikan Program

Pada tahap ini dilakukan testing pada program yang telah dibuat. Testing

dilakukan oleh user secara umum. Apabila ada kesalahan atau error yang 

terdeteksi, maka program akan dianalisis kembali dan diperbaiki.

7. Penulisan Skripsi

Setelah semua langkah-langkah di atas telah selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah penyusunan laporan skripsi sebagai dokumentasi.

3.2 Perancangan Aplikasi

Suatu aplikasi yang baik harus dikerjakan sesuai perencanaan dan tahapan 

perancangan yang baik pula. Perancangan aplikasi dapat direpresentasikan melalui 

diagram-diagram, dimana diagram-diagram yang digunakan dalam perancangan 

aplikasi penelitian ini adalah flowchart, use case diagram, class diagram, activity

diagram, dan sequence diagram. Diagram-diagram tersebut dibuat karena dapat 

merepresentasikan sifat object oriented (OOP) dari aplikasi yang dibangun. 
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3.2.1 Flowchart

Gambar 3.1 Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi Secara Umum

25

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014



26

Pada gambar 3.1, dapat dilihat bahwa saat pertama user menjalankan 

aplikasi, maka aplikasi akan melakukan pengecekan pada database. Apabila 

aplikasi baru pertama kali dijalankan, yang mana berarti user adalah user baru, 

maka aplikasi akan terlebih dahulu menampilkan halaman register dan meminta 

user untuk memasukkan beberapa data, yaitu nama, usia, jenis kelamin, berat 

badan, tinggi badan, dan tingkat aktivitas yang dilakukan user. Data-data tersebut 

diperlukan aplikasi untuk menghitung kebutuhan kalori user. Namun, apabila user

sudah pernah melakukan registrasi sebelumnya, maka user akan langsung masuk 

ke halaman utama setiap kali user menjalankan aplikasi untuk seterusnya. Pada 

halaman utama, terdapat empat tab utama, yaitu profile, menu, tracker, dan about, 

dimana masing-masing tab memiliki interface dan fungsinya masing-masing. 

Proses perhitungan kebutuhan kalori user dapat dilihat pada flowchart berikut.

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014



Gambar 3.2 Gambar 3.2 Flowchart Hitung Kalori
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Setelah user melakukan registrasi awal dan masuk ke halaman utama, 

maka terdapat empat menu utama, yaitu menu “profile” untuk melihat data 

personal user, kebutuhan kalori, dan lain-lain, menu “menu” untuk melihat daftar 

menu yang sudah disediakan aplikasi, menu “tracker” untuk memasukkan input

makanan yang dimakan setiap harinya dan juga untuk mengontrol kebutuhan 

kalori user, dan menu “about” yang menampilkan beberapa informasi mengenai 

detail aplikasi dan pengembang aplikasi. 

Pada menu “menu”, selain dapat melihat daftar menu dan kalori setiap 

makanan, user juga dapat menambahkan sendiri menu makanan beserta kalorinya 

yang dirasa kurang lengkap dan belum tersedia di daftar yang telah disediakan 

aplikasi dengan memasukkan nama makanan dan jumlah kalorinya ke dalam area 

yang telah tersedia. Di samping itu, untuk meningkatkan kenyamanan user, 

aplikasi juga menyediakan fitur kontrol suara untuk melihat kalori dari suatu 

makanan. Fitur suara dalam melihat kalori suatu makanan diperlukan untuk 

mempermudah user dalam melihat jumlah kalori dari suatu makanan yang ingin 

diketahui tanpa harus mencari dari daftar menu makanan yang jumlahnya cukup 

banyak. User hanya cukup menyebutkan suatu keyword diikuti dengan nama 

menu makanan yang ingin mereka cari, maka aplikasi akan langsung merespon 

dengan menampilkan jumlah kalori dari menu makanan yang disebutkan tersebut 

apabila menu makanan yang disebutkan tersedia di database. Berikut adalah 

flowchart untuk melihat kalori suatu makanan.
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Gambar 3.3 Gambar 3.3 Flowchart Lihat Kalori Suatu Menu Makanan
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Pada gambar 3.3 di atas, pertama user akan meng-input-kan menu 

makanan yang ingin mereka ketahui kalorinya melalui suara. Setelah itu, aplikasi 

akan melakukan pengecekkan di database untuk mengecek apakah menu 

makanan yang dicari ada di daftar menu makanan atau tidak. Jika ada, maka 

aplikasi akan langsung menampilkan menu makanan beserta kalorinya. Namun, 

jika menu makanan yang dicari tidak ada di daftar menu, maka aplikasi akan 

melakukan pengecekkan distance antara menu yang dicari dengan semua daftar 

menu yang ada di database dengan menggunakan algoritma Levenshtein Distance. 

Aplikasi akan menampilkan menu makanan dengan jarak distance terkecil, selama 

menu makanan tersebut memiliki jarak distance yang tidak terlalu besar dengan 

menu makanan yang di-input user agar tetap menjaga keakuratan dari menu 

makanan yang diinginkan user. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kesalahan 

pengucapan menu makanan yang di-input-kan user ataupun kesalahan sensor 

suara pada smartphone dalam menangkap dan menerjemahkan input suara user. 

Dengan menggunakan algoritma Leveshtein Distance, kesalahan-kesalahan 

tersebut dapat diperbaiki dengan mengecek tingkat kemiripan antara input menu 

makanan user dengan semua daftar menu yang ada di database. Aplikasi akan 

menyimpulkan bahwa menu makanan yang di-input-kan user adalah menu 

makanan dengan tingkat kemiripan yang paling besar dengan yang di-input-kan 

user (jarak distance paling kecil). Berikut akan ditampilkan flowchart dari 

algoritma Leveshtein Distance.

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014



Gambar 3.4 

Pada menu “tracker

dicapai tiap harinya. Selain itu, 

yang mereka konsumsi pada area yang telah disediakan. Kemudian, aplikasi akan 

menambahkan dan menampilkan menu makanan tersebut pada daftar harian dan 

melakukan pengurangan kebutuhan kalori mereka dengan jumlah kalori pada 

makanan yang sudah mereka konsumsi pada hari tersebut. Berikut akan 

ditampilkan flowchart tambah menu makanan pada menu 

Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Levenshtein Distance

tracker”, user dapat melihat kebutuhan kalori yang harus 

capai tiap harinya. Selain itu, user juga dapat meng-input-kan menu makanan 

yang mereka konsumsi pada area yang telah disediakan. Kemudian, aplikasi akan 

menambahkan dan menampilkan menu makanan tersebut pada daftar harian dan 

melakukan pengurangan kebutuhan kalori mereka dengan jumlah kalori pada 

ah mereka konsumsi pada hari tersebut. Berikut akan 

tambah menu makanan pada menu tracker.

31

dapat melihat kebutuhan kalori yang harus 

kan menu makanan 

yang mereka konsumsi pada area yang telah disediakan. Kemudian, aplikasi akan 

menambahkan dan menampilkan menu makanan tersebut pada daftar harian dan 

melakukan pengurangan kebutuhan kalori mereka dengan jumlah kalori pada 

ah mereka konsumsi pada hari tersebut. Berikut akan 

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014



Gambar 3.5 FlowchartFlowchart Tambah Menu Makanan Pada Tracker
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Tracker
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Pada gambar 3.5 di atas, user dapat meng-input-kan makanan yang mereka 

konsumsi pada area yang disediakan. Kemudian, aplikasi akan melakukan 

pengecekkan ke database untuk mengecek apakah menu makanan yang di-input-

kan user ada di daftar menu atau tidak. Jika ada, maka aplikasi akan secara 

langsung menampilkan jumlah kalori dari menu makanan yang di-input-kan user

tersebut. Namun, jika menu makanan tidak ada di daftar menu, maka user harus 

secara manual menambahkan jumlah kalori dari menu makanan yang mereka 

konsumsi tersebut. Setelah itu, aplikasi akan memasukkan menu makanan beserta 

jumlah kalorinya ke dalam daftar harian di database dan melakukan pengurangan 

pada kebutuhan kalori user pada hari tersebut. Lalu aplikasi akan menampilkan 

daftar harian dan kebutuhan kalori user yang telah ter-update pada halaman menu 

“tracker”.
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3.2.2 Use Case Diagram

Pada gambar 3.6 di atas, 

melihat data-data, seperti 

dan kebutuhan kalori mereka, dengan syarat 

terlebih dahulu dengan memasukkan 

badan, dan tingkat aktivitas. Selain itu, 

aktivitas lainnya, seperti menambahkan

Use Case Diagram

Gambar 3.6 Use Case Diagram

Pada gambar 3.6 di atas, use case diagram menunjukkan bahwa 

data, seperti Body Metabolic Rate (BMR), Body Mass Index

dan kebutuhan kalori mereka, dengan syarat user harus melakukan registrasi 

terlebih dahulu dengan memasukkan input jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi 

badan, dan tingkat aktivitas. Selain itu, user juga dapat melakukan beberapa 

ya, seperti menambahkan menu makanan baru apabila belum 
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diagram menunjukkan bahwa user dapat 

Index (BMI), 

harus melakukan registrasi 

jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi 

juga dapat melakukan beberapa 

menu makanan baru apabila belum 
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tersedia pada daftar menu makanan yang telah disediakan, melihat daftar menu 

makanan dan kalorinya (bisa melalui input suara), menambahkan menu makanan 

beserta kalorinya ke daftar harian pada menu tracker, melihat history, dan melihat 

halaman about.

3.2.3 Class Diagram

Suatu aplikasi yang baik haruslah melalui tahapan perancangan yang baik 

pula, dimana perancangan aplikasi tersebut dapat diwakilkan menggunakan 

diagram-diagram. Salah satu diagram yang sering digunakan adalah class diagram. 

Class diagram digunakan untuk menampilkan class atau paket-paket di dalam 

sistem dan relasi antar mereka. Class diagram dapat membantu pengembang 

dalam mendapatkan struktur sistem sebelum menuliskan kode program, serta 

membantu memastikan bahwa sistem adalah rancangan yang terbaik. Berikut 

adalah class diagram dari aplikasi yang dibangun.

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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Gambar 3.7 Class Diagram

3.2.4 Activity Diagram

Pada menu “menu”, user dapat melihat daftar menu makanan beserta 

kalorinya, baik yang telah disediakan oleh aplikasi maupun yang ditambahkan 

secara manual oleh user. Selain dapat melihat daftar menu makanan dan kalorinya 

dengan mencari secara langsung dari sejumlah daftar menu yang telah disediakan, 

user juga dapat langsung mengetahui menu makanan yang mereka inginkan hanya 

dengan menyebutkan nama menu makanan tersebut yang diikuti suatu keyword
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tertentu. Berikut adalah 

saat menerima input suara dari 

Gambar 3.8 

tertentu. Berikut adalah activity diagram yang menjelaskan cara aplikasi bekerja 

suara dari user.  

Gambar 3.8 Activity Diagram Lihat Kalori
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diagram yang menjelaskan cara aplikasi bekerja 
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Sementara pada menu “tracker”, user dapat mengetahui kebutuhan kalori 

mereka tiap harinya dan juga mengontrol kalori makanan yang mereka konsumsi 

agar mencapai target kalori yang sesuai. User dapat meng-input-kan nama 

makanan yang mereka konsumsi beserta jumlah kalorinya setiap hari, kemudian 

menambahkan menu makanan tersebut ke daftar harian user. Setelah itu, aplikasi 

akan melakukan pengurangan kebutuhan kalori user sesuai dengan total jumlah 

kalori dari makanan yang telah dikonsumsi. Berikut adalah activity diagram saat 

user meng-input-kan menu makanan beserta kalorinya ke daftar harian.
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Gambar 3.9

3.2.5 Sequence Diagram

Saat user baru pertama kali meng

aplikasi akan menampilkan halaman 

Activity Diagram Tambah Menu Pada Tracker

Sequence Diagram

baru pertama kali meng-install dan menggunakan aplikasi, maka 

aplikasi akan menampilkan halaman register terlebih dahulu dan meminta 
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dan menggunakan aplikasi, maka 

terlebih dahulu dan meminta user
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memasukkan beberapa informasi dasar, seperti nama, jenis kelamin, usia, tinggi 

badan, berat badan, dan tingkat aktivitas yang dilakukan. Sete

selesai divalidasi, barulah 

Berikut adalah sequence

Gambar 3.10

Pada menu “menu

kalorinya dan juga dapat menambahkan menu makanan yang baru. 

melihat kalori suatu makanan, baik secara manual mencari dari sejumlah daftar 

yang disediakan maupun dengan menyebutkan nama menu makanan yan

dicari. Aplikasi akan secara 

mendeteksi suatu keyword

mengetahui kalori dari suatu menu makanan, maka aplikas

melakukan pengecekan ke 

memasukkan beberapa informasi dasar, seperti nama, jenis kelamin, usia, tinggi 

badan, berat badan, dan tingkat aktivitas yang dilakukan. Setelah semua data telah 

selesai divalidasi, barulah user dapat masuk ke halaman utama dari aplikasi. 

sequence diagram saat user menjalankan aplikasi.

Gambar 3.10 Sequence Diagram Mulai Aplikasi

menu”, user dapat melihat daftar menu makanan beserta 

kalorinya dan juga dapat menambahkan menu makanan yang baru. User

melihat kalori suatu makanan, baik secara manual mencari dari sejumlah daftar 

yang disediakan maupun dengan menyebutkan nama menu makanan yan

dicari. Aplikasi akan secara real time mendeteksi suara user dan apabila aplikasi 

keyword tertentu yang menandakan bahwa user

mengetahui kalori dari suatu menu makanan, maka aplikasi akan segera 

kan ke database dan kemudian menampilkan jumlah kalori 
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memasukkan beberapa informasi dasar, seperti nama, jenis kelamin, usia, tinggi 

lah semua data telah 

dapat masuk ke halaman utama dari aplikasi. 

dapat melihat daftar menu makanan beserta 

User dapat 

melihat kalori suatu makanan, baik secara manual mencari dari sejumlah daftar 

yang disediakan maupun dengan menyebutkan nama menu makanan yang ingin 

dan apabila aplikasi 

user ingin 

i akan segera 

dan kemudian menampilkan jumlah kalori 
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dari menu makanan yang di

user menyebutkan suatu menu makanan yang diikuti 

Gambar 3.11

Sementara pada menu 

makanan dan jumlah kalori yang dikonsumsi ke daftar harian. 

input-kan menu makanan beserta kalorinya secara manual dengan mengetikkan 

pada area yang telah disediakan ataupun deng

beserta kalorinya yang diikuti 

suara user untuk memberikan respon terhadap 

menu makanan ke daftar harian, maka aplikasi akan mengurangi kebutuhan k

dari menu makanan yang di-input-kan user. Berikut adalah sequence diagram saat 

menyebutkan suatu menu makanan yang diikuti keyword tertentu.

Gambar 3.11 Sequence Diagram Lihat Kalori

Sementara pada menu “tracker”, user dapat meng-input-kan menu 

makanan dan jumlah kalori yang dikonsumsi ke daftar harian. User dapat meng

kan menu makanan beserta kalorinya secara manual dengan mengetikkan 

pada area yang telah disediakan ataupun dengan menyebutkan menu makanan 

beserta kalorinya yang diikuti keyword tertentu. Aplikasi akan selalu mendeteksi 

untuk memberikan respon terhadap user. Setelah user menambahkan 

menu makanan ke daftar harian, maka aplikasi akan mengurangi kebutuhan k
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diagram saat 

kan menu 

dapat meng-

kan menu makanan beserta kalorinya secara manual dengan mengetikkan 

an menyebutkan menu makanan 

tertentu. Aplikasi akan selalu mendeteksi 

menambahkan 

menu makanan ke daftar harian, maka aplikasi akan mengurangi kebutuhan kalori 
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saat itu dengan total jumlah kalori yang telah dikonsumsi 

sequence diagram ketika 

daftar harian. 

Gambar 3.12

saat itu dengan total jumlah kalori yang telah dikonsumsi user. Berikut adalah 

diagram ketika user menambahkan menu makanan beserta kalorinya ke 

Sequence Diagram Tambah Menu pada Tracker
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. Berikut adalah 

menambahkan menu makanan beserta kalorinya ke 

Tracker

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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3.2.6 Fungsionalitas Sistem

Fungsionalitas sistem pada aplikasi yang dibangun adalah sebagai berikut.

1. Melakukan perhitungan BMR, BMI, dan kebutuhan kalori user berdasarkan 

input jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas user,

2. Menampilkan daftar menu makanan per kategori beserta jumlah kalorinya 

masing-masing,

3. Melakukan pengurangan kebutuhan kalori user sesuai dengan total jumlah 

kalori yang dikonsumsi user,

4. Mendeteksi suara user secara real time ketika aplikasi dijalankan untuk 

merespon setiap kata-kata user dengan keyword tertentu,

5. Melakukan perbaikan input menu makanan yang disebutkan user dengan 

menerapkan algoritma Levenshtein Distance.

3.2.7 Masukan dan Keluaran Sistem

Masukan yang diperlukan saat menjalankan aplikasi pertama kali adalah 

nama, jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas yang 

dilakukan oleh user. Data-data tersebut diperlukan aplikasi untuk melakukan 

perhitungan BMR, BMI, dan kebutuhan kalori user yang mana juga menjadi salah 

satu output atau keluaran aplikasi.

Selain itu, user juga dapat memasukkan input suara untuk melakukan 

beberapa perintah, seperti pindah ke halaman menu yang lain, melihat jumlah 

kalori dari suatu menu makanan, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini dapat 

dilakukan karena saat aplikasi dijalankan, maka aplikasi akan secara real time

mendeteksi suara user. Apabila aplikasi mendeteksi kata-kata dengan keyword

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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tertentu, maka aplikasi akan merespon suara user tersebut dengan melakukan 

query-query atau tugas sesuai dengan yang disebutkan user.

3.2.8 Rancangan Antarmuka

a. Rancangan Halaman Utama

Halaman utama hanya menampilkan logo aplikasi selama beberapa detik. 

Selagi menampilkan logo aplikasi, aplikasi akan melakukan pengecekan ke 

database untuk mengetahui apakah user merupakan user baru. Jika iya, maka 

aplikasi akan meneruskan ke halaman registrasi yang meminta user untuk 

mengisikan beberapa data terlebih dahulu. Namun jika tidak, maka user akan 

langsung masuk ke halaman profile. Berikut adalah rancangan antarmuka halaman 

utama aplikasi.

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Halaman Utama

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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b. Rancangan Halaman Registrasi

Pada halaman registrasi, terdapat beberapa teks perintah yang 

menunjukkan informasi atau data apa yang harus diisikan user dan sebuah area 

dimana user dapat mengisikan data mereka. Pada halaman ini, terdapat pula dua 

buah teks “next” dan “previous” yang dapat ditekan user untuk mengganti 

perintah mengenai data yang harus diisikan selanjutnya ataupun melihat data yang 

telah diisikan sebelumnya. Berikut adalah rancangan antarmuka halaman 

registrasi dari aplikasi ini.

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Halaman Registrasi

c. Rancangan Halaman Profile

Pada halaman profile, user dapat melihat dan juga mengubah data personal 

yang telah mereka masukkan. Selain itu, pada halaman ini user juga dapat melihat 
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hasil perhitungan dari aplikasi mengenai hasil-hasil, seperti BMR, BMI, dan 

kebutuhan kalori mereka. Adapun jika user ingin mengganti data mereka, maka 

aplikasi secara langsung akan kembali melakukan perhitungan ulang mengenai 

hasil-hasil BMR, BMI, dan kebutuhan kalori mereka sesuai dengan data yang 

baru diubah.

Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Halaman Profile

d. Rancangan Halaman Menu

Pada halaman menu, user dapat melihat daftar menu makanan per kategori 

beserta jumlah kalori masing-masing menu. Selain itu, pada halaman ini terdapat 

juga dua buah area dimana user dapat meng-input-kan menu makanan baru 

beserta kalorinya apabila menu makanan tersebut belum tersedia di daftar menu 

yang disediakan oleh aplikasi. Berikut adalah rancangan antarmuka halaman menu

dari aplikasi.
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Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Halaman Menu

e. Rancangan Halaman Tracker

Pada halaman tracker, user dapat melihat kebutuhan kalori yang harus 

mereka capai setiap harinya. Selain itu, user juga dapat memasukkan menu 

makanan beserta jumlah kalori yang mereka konsumsi ke area yang telah 

disediakan. Kemudian, user hanya perlu menekan tombol dengan simbol plus 

untuk menambahkan menu makanan ke daftar harian user saat itu. Di samping itu, 

pada halaman ini user juga dapat melihat history daftar makanan yang sudah 

mereka konsumsi sejak satu minggu lalu hingga satu bulan yang lalu. Berikut 

adalah rancangan antarmuka halaman tracker dari aplikasi.

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Halaman Tracker

f. Rancangan Halaman About

Pada halaman about, terdapat sebuah gambar dan sebuah teks yang 

menampilkan logo dan nama aplikasi. Selain itu, terdapat pula beberapa teks 

mengenai informasi-informasi, seperti nama pembuat aplikasi, tools yang 

digunakan, database yang digunakan, dan penjelasan mengenai detail aplikasi 

yang dapat dilihat dengan menekan atau mengklik sebuah icon yang sudah 

tersedia. Berikut adalah rancangan antarmuka halaman about dari aplikasi.

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014
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Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Halaman About

Rancang Bangun..., Daniel Enrico, FTI, 2014




