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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1    Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam merancang dan membangun 

aplikasi rekomendasi bahan makanan bagi ibu hamil digambarkan pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian yang Digunakan 

 

Penjelasan secara terperinci dari setiap tahapan penelitian sebagai berikut. 

a. Studi Fisibilitas 

Studi Fisibilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepedulian 

seorang ibu hamil terhadap asupan gizinya selama masa kehamilan berlangsung 

serta mengukur tingkat kebutuhan seorang ibu hamil akan aplikasi yang dapat 

merekomendasikan bahan makanan yang akan dikonsumsinya. Pengukuran ini 

dilakukan dengan mengunakan kuesioner yang disebarkan langsung melalui media
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sosial. Target responden dari studi fisibilitas ini adalah seorang ibu yang pernah 

mengalami masa kehamilan atau sedang menjalani masa kehamilan berjumlah 

minimal 30 orang. Kesimpulan dari studi fisibilitas dihitung dengan menggunakan 

metode Skala Likert lima tingkat. 

Pada studi fisibilitas, terdapat beberapa variabel penelitian yang digunakan 

sebagai dasar dari penelitian ini dilakukan. Adapun penjelasan dan hasil 

pengukuran dari setiap variabel yaitu sebagai berikut. 

1.      Tingkat Kepedulian Ibu Hamil Terhadap Asupan Gizi 

Tingkat kepedulian ibu hamil terhadap asupan gizi diukur melalui pertanyaan 

“Pada masa kehamilan, seberapa sering anda menghitung dan mencukupi 

kebutuhan gizi anda khususnya dengan cara memperhatikan bahan makanan yang 

akan anda konsumsi sehari-hari?”. Variabel ini akan memberikan gambaran 

terhadap tingkat kepedulian ibu hamil terhadap asupan gizinya selama masa 

kehamilan. Tabel 3.1 dan Lampiran 11 akan menjabarkan hasil rekapitulasi dari 

variable ini.  

Tabel 3.1 Hasil Rekapitulasi Tingkat Kepedulian Ibu Hamil Terhadap Asupan 

Gizi Selama Masa Kehamilan 

Pertanyaan Tidak 

Pernah 

Jarang - 

Jarang 
Sering 

Lumayan 

Sering 

Selalu 

Setiap 

Hari 

Pada masa kehamilan, 

seberapa sering anda 

menghitung dan 

mencukupi kebutuhan 

gizi anda khususnya 

dengan cara 

memperhatikan bahan 

makanan yang akan anda 

konsumsi sehari-hari ? 

15 17 6 5 7 
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Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan 

oleh Sugiyono (2012) dengan hasil berupa persentase skor. Persentase skor yang 

didapatkan kemudian akan dikategorikan menurut tabel kategori interpretasi tingkat 

kepedulian pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kategori Interpretasi Tingkat Kepedulian Ibu Hamil 

Interval Kategori 

Skor >= 80% Sangat Peduli 

80% > Skor >= 60% Peduli 

60% > Skor >= 40% Cukup 

40% > Skor >= 20% Tidak Peduli 

20% > Skor >= 0% Sangat Tidak Peduli 

 

Perhitungan persentase skor dilakukan sebagai berikut. 

Persentase skor = ((Tidak Pernah * 1) + (Jarang-Jarang * 2) + (Sering * 3) + 

(Lumayan Sering * 4) + (Selalu Setiap Hari * 5) / 5 * Jumlah Responden) * 100% 

     = ((15*1) + (17*2) + (6*3) + (5*4) + (7*5) / 5 * 50) * 100% 

     = ((15 + 34 + 18 + 20 + 35) / 250) * 100% 

     = (122 / 250) * 100% 

     = 48.8% 

Persentase skor yang didapat adalah 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepedulian ibu hamil terhadap asupan gizi selama masa kehamilan hanya 

berada pada tingkatan cukup. 

2.      Tingkat Kepentingan Asupan Gizi 

  Tingkat kepentingan asupan gizi diukur melalui pertanyaan “Menurut anda, 

seberapa pentingnya asupan gizi yang cukup bagi seorang ibu yang sedang hamil?”. 

Variabel ini akan memberikan gambaran berupa pendapat para responden mengenai 

tingkat kepentingan asupan gizi yang baik pada masa kehamilan. Tabel 3.3 dan 

Lampiran 11 akan menjabarkan hasil rekapitulasi dari variable ini.  
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Tabel 3.3 Hasil Rekapitulasi Tingkat Kepentingan Asupan Gizi 

Pertanyaan 

Sangat 

Tidak 

Penting 

Tidak 

Penting 
Cukup Penting 

Sangat 

Penting 

Menurut anda, seberapa 

pentingnya asupan gizi 

yang cukup bagi 

seorang ibu yang 

sedang hamil? 

 

0 0 1 5 44 

 

Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan 

oleh Sugiyono (2012) dengan hasil berupa persentase skor. Persentase skor yang 

didapatkan kemudian akan dikategorikan menurut tabel kategori interpretasi tingkat 

kepentingan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Kategori Interpretasi Tingkat Kepentingan Asupan Gizi 

Interval Kategori 

Skor >= 80% Sangat Penting 

80% > Skor >= 60% Penting 

60% > Skor >= 40% Cukup 

40% > Skor >= 20% Tidak Penting 

20% > Skor >= 0% Sangat Tidak Penting 

 

Perhitungan persentase skor dilakukan sebagai berikut. 

Persentase skor = ((Sangat Tidak Penting * 1) + (Tidak Penting * 2) + (Cukup * 3) 

+ (Penting * 4) + (Sangat Penting * 5) / 5 * Jumlah Responden) * 100% 

     = ((0*1) + (0*2) + (1*3) + (5*4) + (44*5) / 5 * 50) * 100% 

     = ((0 + 0 + 3 + 20 + 220) / 250) * 100% 

     = (243 / 250) * 100% 

     = 97.2% 
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Persentase skor yang didapat adalah 97,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepentingan asupan gizi pada masa kehamilan berada pada tingkatan sangat 

penting. 

3.       Tingkat Keperluan Terhadap Aplikasi 

Tingkat keperluan terhadap aplikasi diukur melalui pertanyaan “Menurut 

anda, perlukah adanya pengaturan terhadap bahan makanan yang akan dikonsumsi 

oleh ibu hamil guna menghindari masalah BBLR diatas?”. Variabel ini akan 

memberikan gambaran berupa pendapat para responden mengenai tingkat 

keperluan aplikasi rekomendasi bahan makanan yang akan dibangun guna 

menghindari masalah BBLR di Indonesia. Tabel 3.5 dan Lampiran 11 akan 

menjabarkan hasil rekapitulasi dari variable ini. 

Tabel 3.5 Hasil Rekapitulasi Tingkat Keperluan Terhadap Aplikasi 

Pertanyaan 

Sangat 

Tidak 

Perlu 

Tidak 

Perlu 
Netral Perlu 

Sangat 

Perlu 

Menurut anda, perlukah 

adanya pengaturan 

terhadap bahan makanan 

yang akan dikonsumsi 

oleh ibu hamil guna 

menghindari masalah 

BBLR diatas? 

0 1 3 6 40 

Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan 

oleh Sugiyono (2012) dengan hasil berupa persentase skor. Persentase skor yang 

didapatkan kemudian akan dikategorikan menurut tabel kategori interpretasi tingkat 

keperluan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Kategori Interpretasi Tingkat Keperluan Terhadap Aplikasi 

Interval Kategori 

Skor >= 80% Sangat Perlu 

80% > Skor >= 60% Perlu 

60% > Skor >= 40% Netral 

40% > Skor >= 20% Tidak Perlu 

20% > Skor >= 0% Sangat Tidak Perlu 
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Perhitungan persentase skor dilakukan sebagai berikut. 

Persentase skor = ((Sangat Tidak Perlu * 1) + (Tidak Perlu * 2) + (Netral * 3) + 

(Perlu * 4) + (Sangat Perlu * 5) / 5 * Jumlah Responden) * 100% 

     = ((0*1) + (1*2) + (3*3) + (6*4) + (40*5) / 5 * 50) * 100% 

     = ((0 + 2 + 9 + 24 + 200) / 250) * 100% 

     = (235 / 250) * 100% 

     = 94% 

Persentase skor yang didapat adalah 94%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat keperluan aplikasi rekomendasi bahan makanan pada masa kehamilan 

berada pada tingkatan sangat diperlukan. 

4.      Tingkat Manfaat Aplikasi 

Tingkat manfaat aplikasi diukur melalui pertanyaan “Apabila akan dibangun 

sebuah aplikasi rekomendasi bahan makanan bagi ibu hamil sesuai dengan 

persentase AKG (Angka Kecukupan Gizi) –nya masing-masing, menurut anda 

apakah anda bermanfaat dan membantu?”. Variabel ini akan memberikan gambaran 

berupa pendapat para responden mengenai tingkat manfaat aplikasi rekomendasi 

bahan makanan bagi ibu hamil apabila nantinya berhasil untuk dibangun. Tabel 3.7 

dan Lampiran 11 akan menjabarkan hasil rekapitulasi dari variable ini. 
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Tabel 3.7 Hasil Rekapitulasi Tingkat Manfaat Aplikasi 

Pertanyaan 
Sangat 

Tidak 

Bermanfaat 

Tidak 

Bermanfaat 
Netral Bermanfaat 

Sangat 

Bermanfaat 

Apabila akan 

dibangun 

sebuah 

aplikasi 

rekomendasi 

bahan 

makanan bagi 

ibu hamil 

sesuai dengan 

persentase 

AKG (Angka 

Kecukupan 

Gizi) –nya 

masing-

masing, 

menurut anda 

apakah anda 

bermanfaat 

dan 

membantu? 

0 1 4 8 37 

 

Metode perhitungan dilakukan dengan menggunakan metode yang dijelaskan 

oleh Sugiyono (2012) dengan hasil berupa persentase skor. Persentase skor yang 

didapatkan kemudian akan dikategorikan menurut tabel kategori interpretasi tingkat 

manfaat pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Kategori Interpretasi Tingkat Manfaat Aplikasi 

Interval Kategori 

Skor >= 80% Sangat Bermanfaat 

80% > Skor >= 60% Bermanfaat 

60% > Skor >= 40% Netral 

40% > Skor >= 20% Tidak Bermanfaat 

20% > Skor >= 0% Sangat Tidak Bermanfaat 
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Perhitungan persentase skor dilakukan sebagai berikut. 

Persentase skor = ((Sangat Tidak Bermanfaat* 1) + (Tidak Bermanfaat * 2) + 

(Netral * 3) + (Bermanfaat * 4) + (Sangat Bermanfaat * 5) / 5 * Jumlah Responden) 

* 100% 

     = ((0*1) + (1*2) + (4*3) + (8*4) + (37*5) / 5 * 50) * 100% 

     = ((0 + 2 + 12 + 32 + 185) / 250) * 100% 

     = (231 / 250) * 100% 

     = 92,4% 

Persentase skor yang didapat adalah 92,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat manfaat aplikasi rekomendasi bahan makanan pada masa kehamilan berada 

pada tingkatan sangat bermanfaat. 

b. Studi Literatur 

Pada tahap studi literatur, pembelajaran terhadap berbagai macam teori-teori 

yang ada dan berhubungan langsung dengan perancangan dan pembangunan 

aplikasi rekomendasi bahan makanan bagi ibu hamil dilakukan. Teori-teori tersebut 

antara lain adalah Gizi, Kehamilan, Studi Fisibilitas, Sistem Rekomendasi, 

Responsive Web Design, Metode TOPSIS, DeLone dan McLean, Skala Likert dan 

Cronbach Alpha. 

c. Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Pada tahap ini, terlebih dahulu dilakukan perancangan aplikasi. Perancangan 

tersebut meliputi hal berikut ini. 

1. Perancangan Sistem  

Perancangan sistem mencakup pembuatan sitemap, DFD (Data Flow 

Diagram) dan flowchart dari aplikasi. Hal ini dibutuhkan agar dapat 
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menggambarkan secara jelas dan terperinci cara kerja dari aplikasi rekomendasi 

bahan makanan yang ingin dibangun. 

2. Perancangan Sistem Basis Data  

Sistem basis data digunakan sebagai tempat keluar masuknya data yang 

dibutuhkan oleh aplikasi, perancangan sistem pada sistem basis data menjadi sangat 

penting agar data yang digunakan menjadi efisien dan mencakup semua kebutuhan 

data bagi aplikasi. Database yang digunakan adalah database MySQL. 

3. Perancangan Desain Antarmuka 

Graphical User Interface (GUI) merupakan elemen yang sangat berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan pengguna aplikasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan 

GUI dimana tampilan yang dibuat sebisa mungkin tetap sederhana namun baik 

sehingga pengguna aplikasi tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan 

aplikasi rekomendasi bahan makanan yang dibangun. 

 Setelah tahap perancangan sistem telah selesai dilakukan, tahap selanjutnya 

pembuatan aplikasi. Aplikasi dibuat dengan mengimplementasikan rancangan yang 

ada menggunakan bahasa pemrograman PHP guna menghasilkan aplikasi 

rekomendasi bahan makanan bagi ibu hamil. 

d. Pengujian Aplikasi 

Tahap pengujian aplikasi dilakukan dengan meggunakan metode studi 

lapangan. Aplikasi yang telah berhasil dibuat dicoba oleh ibu yang sedang 

menjalani masa kehamilan untuk mendapatkan hasil dari rekomendasi berupa 

bahan makanan sesuai dengan kebutuhan gizinya. Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengukur tingkat kepuasan user dari sisi GUI aplikasi, kepuasan terhadap 

fungsionalitas aplikasi, serta kemudahan dalam penggunaannya. Pengukuran yang 
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dilakukan sama seperti studi fisibilitas yaitu dengan menggunakan kuesioner yang 

diisi langsung oleh pengguna aplikasi. Sementara itu, dari sisi output aplikasi, 

validasi dilakukan dengan membawa sejumlah sampel studi kasus yang telah 

dilakukan ke ahli gizi. Output yang dihasilkan dari sampel studi kasus tersebut 

divalidasi langsung oleh ahli gizi untuk memastikan bahwa output dari aplikasi 

sudah sesuai dan akurat. 

e. Evaluasi 

Evaluasi terhadap aplikasi dilakukan dengan menganalisis kuesioner yang 

dihasilkan dari studi lapangan pada saat pengujian sistem. Kesimpulan yang 

dihasilkan dari kuesioner dihitung menggunakan Skala Likert lima tingkat sehingga 

dapat mengukur tingkat kegunaan dari aplikasi rekomendasi bahan makanan bagi 

ibu hamil yang telah dibuat. Sementara itu perhitungan tingkat akurasi aplikasi 

dilakukan secara langsung dengan membandingkan jumlah sampel yang sesuai 

pada proses validasi oleh ahli gizi dengan seluruh sampel yang divalidasi. 

Perhitungan tingkat akurasi dijabarkan dalam bentuk persentase.  

3.2    Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi pada penelitian ini meliputi sitemap aplikasi yang 

berfungsi untuk menjabarkan gambaran umum dari aplikasi, flowchart yang 

berfungsi untuk menggambarkan alur proses yang berjalan pada aplikasi, Data Flow 

Diagram yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data dari suatu proses ke 

proses yang lain pada aplikasi, Entitity Relationship Diagram  dan database schema 

yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara tabel pada basis data yang 

digunakan oleh aplikasi, struktur tabel yang berfungsi untuk menggambarkan 
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secara detail struktur dari setiap tabel pada basis data, dan rancangan antarmuka 

yang berfungsi untuk menggambarkan tampilan aplikasi secara garis besar. 

3.2.1   Data Flow Diagram 

 
Gambar 3.2 Context Diagram 

 

Gambar 3.2 merupakan context diagram dari aplikasi. Terdapat 5 entitas 

utama pada aplikasi yaitu user, referensi, ahli gizi, media cetak dan online, serta 

admin. Context diagram akan menjabarkan seluruh data yang berinteraksi dengan 

aplikasi. 
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Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 1
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Gambar 3.3 merupakan Data Flow Diagram level 1 dari aplikasi. Data Flow 

Diagram level 1 memiliki 4 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Akses menu home yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data yang terjadi 

ketika user mengakses menu home pada halaman front-end aplikasi. 

2. Akses menu contact ynag berfungsi untuk menggambarkan aliran data yang 

terjadi ketika user mengakses menu contact pada halaman front-end aplikasi. 

3. Proses login admin yang berfungsi untuk menggambarkan aliran data yang 

terjadi ketika admin ingin melakukan login ke aplikasi. 

4. Proses pengolahan data yang berfungsi untuk melakukan proses create, read, 

update, dan delete pada semua data pada basis data. 

 
Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 Proses Menampilkan Menu Home 

 

Gambar 3.4 merupakan Data Flow Diagram dari proses menampilkan menu 

home pada front-end aplikasi. Terdapat 4 buah proses, yaitu proses pengambilan 
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data konten home, proses mendapatkan rekomendasi bahan makanan, proses search 

bahan makanan, dan proses baca detail artikel. Proses pengambilan data konten 

home berguna untuk mendapatkan semua data yang diperlukan aplikasi saat 

melakukan load halaman home. Data tersebut diambil dari beberapa tabel pada 

basis data yaitu tbl_dashboard, tbl_pregnancy_phase, tbl_activity_factor, tbl_injury 

factor, dan tbl_article. Proses mendapatkan rekomendasi bahan makanan berguna 

untuk mendapatkan rekomendasi bahan makanan setelah menerima input kriteria 

dari user, Proses ini akan dijabarkan lebih lanjut pada gambar 3.7. Proses search 

bahan makanan merupakan fitur yang memungkinkan user untuk mencari sebuah 

bahan makanan. Proses ini membutuhkan sebuah input berupa keyword, lalu 

keyword tersebut akan digunakan untuk melakukan pencarian bahan makanan pada 

tabel tbl_food. Proses baca detail artikel berguna untuk memperlihatkan kepada 

user suatu isi detail dari sebuah artikel. Id dari artikel yang dipilih oleh user akan 

digunakan untuk mengambil seluruh isi dari artikel tersebut pada tbl_article. 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 2 Proses Menampilkan Menu Contact 

 

Gambar 3.5 merupakan Data Flow Diagram dari proses menampilkan menu 

contact pada front-end aplikasi. Terdapat 2 buah proses, yaitu proses kirim pesan 

ke email admin yang berfungsi untuk melakukan pengiriman pesan dari user kepada 

admin melalui email dan proses simpan contact message dimana setelah pesan 

tersebut dikirim melalui email, pesan tersebut akan disimpan di tabel basis data 

yaitu tbl_contact_message
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 2 Proses Pengolahan Data 
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Gambar 3.6 merupakan Data Flow Diagram dari proses pengolahan data pada 

back-end aplikasi. Terdapat 9 buah menu yang menggambarkan 9 buah tabel pada 

basis data yang dapat diolah datanya oleh admin. 9 buah menu tersebut terdiri dari 

data dashboard, data food, data food category, data injury factor, data activity 

factor, data password, data contact message, data criteria, dan data article. 

 
Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 3 Proses Mendapatkan Rekomendasi 

Bahan Makanan 
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Gambar 3.7 merupakan Data Flow Diagram dari proses mendapatkan 

rekomendasi bahan makanan pada gambar 3.4. Terdapat 6 buah proses yaitu 

sebagai berikut. 

1. Proses perhitungan BMR yang berfungsi untuk mendapatkan jumlah 

metabolisme bassal dari seseorang dalam satu hari. Data yang dibutuhkan adalah 

umur, tinggi, dan berat. 

2. Proses perhitungan TEE yang berfungsi untuk mendapatkan jumlah energi yang 

dikeluarkan seseorang dalam kalori. Data yang dibutuhkan adalah BMR, faktor 

injuri dan faktor aktivitas. 

3. Proses perhitungan nutrisi yang berfungsi untuk mendistribusikan jumlah TEE 

kedalam berbagai nutrisi. 

4. Proses pemilihan alternatif yang berfungsi untuk mendapatkan alternatif yang 

sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan. 

5. Metode TOPSIS yang berfungsi untuk menghitung bobot dari setiap alternatif 

yang ada sesuai dengan kriteria masing-masing sehingga akan menghasilkan 

suatu rekomendasi bahan makanan. 

6. Proses sorting hasil rekomendasi yang berfungsi untuk melakukan pengurutan 

bahan makanan dari yang paling direkomendasikan hingga tidak. 
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Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Dashboard 

 

Gambar 3.8 merupakan Data Flow Diagram dari proses pengolahan data 

dashboard pada back-end aplikasi. Terdapat 2 buah proses yaitu read data 

dashboard yang berfungsi untuk mengambil data dashboard pada tbl_dashboard 

dan menampilkannya pada admin dan update data dashboard yang berfungsi untuk 

melakukan perubahan data pada tbl_dashboard oleh admin. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Food 

 

Gambar 3.9 merupakan Data Flow Diagram dari pengolahan data bahan 

makanan pada back-end aplikasi. Terdapat 5 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses read data bahan makanan yang berfungsi untuk menampilkan semua data 

bahan makanan yang disimpan oleh tbl_food pada basis data. 

2. Proses tambah bahan makanan baru yang berfungsi untuk menambahkan bahan 

makanan baru, data bahan makanan baru tersebut didapatkan dari entitas 

referensi dan disimpan di dalam tbl_food. 

3. Proses edit bahan makanan yang berfungsi untuk melakukan update data bahan 

makanan. 

4. Proses edit publish status bahan makanan yang berfungsi untuk mengubah status 

dari suatu bahan makanan. Terdapat 2 status yaitu published dan unpublished. 
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5. Proses delete bahan makanan yang berfungsi untuk melakukan penghapusan 

data bahan makanan. 

 
Gambar 3.10 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Food Category 

 

Gambar 3.10 merupakan Data Flow Diagram proses pengolahan data 

category makanan pada back-end aplikasi. Terdapat 3 buah proses yaitu sebagai 

berikut. 

1. Proses read data category makanan yang berfungsi untuk menampilkan list 

kategori makanan yang disimpan oleh tbl_category pada basis data. 

2. Proses tambah kategori category baru yang berfungsi untuk menambahkan 

category bahan makanan baru, data category bahan makanan baru tersebut 

didapatkan dari entitas referensi dan disimpan di dalam tbl_category. 

3. Proses edit category bahan makanan yang berfungsi untuk melakukan update 

data category bahan makanan. 
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 Gambar 3.11 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Factor Injury 

 

Gambar 3.11 merupakan Data Flow Diagram dari proses pengolahan data 

faktor injury pada back-end aplikasi. Terdapat 4 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses read data faktor injury yang berfungsi untuk menampilkan list faktor 

injury yang disimpan oleh tbl_injury_factor pada basis data. 

2. Proses tambah faktor injury baru yang berfungsi untuk menambahkan faktor 

injury baru, data faktor injury baru tersebut didapatkan dari entitas referensi dan 

disimpan di dalam tbl_injury_factor. 

3. Proses edit faktor injury yang berfungsi untuk melakukan update data faktor 

injury. 

4. Proses delete faktor injury yang berfungsi untuk melakukan penghapusan data 

faktor injury. 
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Gambar 3.12 Data Flow Diagram Level 3 Proses Change Password 

 

Gambar 3.12 merupakan Data Flow Diagram proses saat admin melakukan 

change password. Admin akan mengirim data_ubah_password dimana terdiri dari 

data password lama, data password baru dan data retype-password. Kemudian 

sistem akan melakukan pengecekan password baru tersebut dengan data retype-

password, apabila sesuai maka akan dilakukan proses pengecekan terhadap 

password lama. Setelah pengecekan berhasil maka data password baru akan dikirim 

ke proses change password untuk dilakukan update data pada basis data. 
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Gambar 3.13 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Faktor Activity 

 

Gambar 3.13 merupakan Data Flow Diagram dari pengolahan data faktor 

aktivitas pada back-end aplikasi. Terdapat 2 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses read data faktor aktivitas yang berfungsi untuk menampilkan list faktor 

aktivitas yang disimpan oleh tbl_activity_factor pada basis data. 

2. Proses update faktor aktivitas yang berfungsi untuk melakukan update data 

faktor aktivitas. 

 
Gambar 3.14 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Pesan 
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Gambar 3.14 merupakan Data Flow Diagram dari pengolahan data pesan 

pada back-end aplikasi. Terdapat 2 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses read data pesan yang berfungsi untuk menampilkan list pesan yang 

dikirimkan oleh user. Pesan tersebut disimpan oleh tbl_contact_message pada 

basis data. 

2. Proses update status respond yang berfungsi untuk melakukan update terhadap 

status respond dari sebuah pesan. Terdapat 2 buah status respond pada pesan 

yaitu responded dan unresponded. 

 
Gambar 3.15 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Criteria 

 

Gambar 3.15 merupakan Data Flow Diagram dari prngolahan data criteria 

pada back-end aplikasi. Terdapat 3 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses simpan bobot kriteria yang berfungsi untuk menginisiasi bobot dari suatu 

kriteria. Bobot tersebut didapatkan dari entitas ahli gizi dan disimpan di dalam 

tbl_criteria. 

2. Proses read data kriteria yang berfungsi untuk menampilkan list kriteria yang 

disimpan oleh tbl_criteria pada basis data. 
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3. Proses edit kriteria yang berfungsi untuk melakukan update data kriteria. 

 
Gambar 3.16 Data Flow Diagram Level 3 Proses Pengolahan Data Article 

 

Gambar 3.16 merupakan Data Flow Diagram dari proses pengolahan data 

article pada back-end aplikasi. Terdapat 5 buah proses yaitu sebagai berikut. 

1. Proses tambah article yang berfungsi untuk menambahkan article baru, data 

article baru tersebut didapatkan dari entitas media cetak dan online seperti koran, 

majalah, blog, atau artikel online lainnya dan disimpan di dalam tbl_article. 

2. Proses read data article yang berfungsi untuk menampilkan semua data article 

yang disimpan oleh tbl_article pada basis data. 

3. Proses edit article yang berfungsi untuk melakukan update data article. 

4. Proses edit publish status article yang berfungsi untuk mengubah status dari 

suatu article. Terdapat 2 status yaitu published dan unpublished. 
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5. Proses edit featured status article yang berfungsi untuk mengubah status 

featured dari suatu article. Terdapat 2 status yaitu featured dan unfeatured. 

6. Proses delete article yang berfungsi untuk melakukan penghapusan data article. 

3.2.2    Sitemap 

 
Gambar 3.17 Sitemap Front-End 

 

Gambar 3.17 merupakan gambar sitemap pada bagian front-end. Terdapat 4 

menu utama pada bagian front-end aplikasi yaitu home, help, about dan contact. 
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Gambar 3.18 Sitemap Back-End 

 

Gambar 3.18 merupakan gambar sitemap pada bagian front-end. Terdapat 11 

menu utama pada bagian front-end aplikasi yaitu food, user, dashboard, injury 

factor, activity factor, criteria, nutrition addition, contact message, change 

password, dan food category. 
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3.2.3    Flowchart 

 
Gambar 3.19 Flowchart Utama Front-End Aplikasi 

 

Gambar 3.19 merupakan flowchart utama dari front-end aplikasi dimulai 

dengan proses menampilkan menu utama pada front-end aplikasi. Terdapat 4 menu 

utama pada front-end aplikasi yaitu menu home, help, about, dan contact. Setelah 

itu user dapat memilih menu mana yang ingin diakses dan memanggil flowchart 

sesuai menu tersebut. 
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Gambar 3.20 Flowchart Menu About 

 

 Gambar 3.20 merupakan flowchart pada menu about aplikasi yang 

berfungsi untuk menampilkan isi dari halaman about aplikasi. 

 
Gambar 3.21 Flowchart Menu Help 

 

 Gambar 3.21 merupakan flowchart pada menu about aplikasi yang 

berfungsi untuk menampilkan isi dari halaman help aplikasi.
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Gambar 3.22 Flowchart Menu Home 
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Gambar 3.22 merupakan flowchart proses menampilkan menu Home, 

dimulai dengan proses mengambil data-data yang dibutuhkan. Data tersebut 

diperoleh dari beberapa tabel pada basis data yaitu, tbl_injury_factor, 

tbl_activity_factor, tbl_pregnancy_factor, tbl_article, dan tbl_dashboard. Jika ingin 

mendapatkan rekomendasi bahan makanan, maka user harus melakukan input data 

dari kriteria yang dibutuhkan, setelah itu data digunakan untuk proses mendapatkan 

perhitungan nutrisi dan proses mendapatkan rekomendasi bahan makanan yang 

dijelaskan pada Gambar 3.22. Jika ingin membaca artikel secara detail, maka 

diawali dengan proses pengambilan data artikel yang terdapat pada tabel tbl_article 

lalu ditampilkan. Kemudian, jika ingin membaca artikel lain, maka dilakukan 

proses pengambilan data artikel kembali. Jika ingin mencari bahan makanan, maka 

user harus melakukan input keyword dimana data tersebut digunakan pada proses 

cari bahan makanan. Lalu apabila ingin mencari bahan makanan yang lain, user 

dapat melakukan input keyword kembali. Apabila sudah selesai, keluar dari 

Flowchart menampilkan konten Home, apabila belum selesai, kembali pada proses 

pengambilan data konten home. 
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Gambar 3.23 Flowchart Perhitungan Nutrisi dan Mendapatkan Rekomendasi 

Bahan Makanan 

 

Gambar 3.23 merupakan flowchart yang menjelaskan langkah-langkah 

perhitungan nutrisi hingga data rekomendasi bahan makanan didapatkan. Proses 

dimulai dengan mendapatkan data kriteria yang telah diinput oleh user, data 

tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan BMR. Kemudian BMR yang 

telah didapatkan digunakan untuk menghitung TEE. Setelah itu, TTE yang telah 

didapatkan didistribusikan jumlahnya menjadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhka. 

Setelah itu dilakukan pemilihan alternatif bahan makanan yang memenuhi nutrisi 

tersebut. Apabila terdapat alternatif bahan makanan, maka alternatif-alternatif 

tersebut dihitung menggunakan metode TOPSIS yang akan dijelaskan pada Gambar 

3.23. Output dari perhitungan tersebut berupa rekomendasi bahan makanan. 
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Gambar 3.24 Flowchart Metode TOPSIS 

 

Gambar 3.24 merupakan flowchart metode TOPSIS yang menjelaskan 

langkah-langkah dalam metode TOPSIS. Proses dimulai dengan pemilihan data 

alternatif bahan makanan, data tersebut diambil dari tabel tbl_food pada basis data. 

Kemudian dilanjutkan dengan menentukan bobot dari setiap kriteria yang akan 

digunakan dalam perhitungan, bobot dari kriteria tersebut didapatkan dari ahli gizi 

dan disimpan didalam tabel tbl_criteria pada basis data. Kemudian dibuat sebuah 

matriks keputusan ternormalisasi dimana matriks ini berisi nilai suatu alternatif 

terhadap suatu kriteria. Nilai ini dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria dan 

menghasilkan matriks keputusan ternomalisasi terbobot. Kemudian dihitung 

matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian setiap alternatif 

dihitung jaraknya dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Kemudian 
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dihitung nilai preferensi tiap alternatif dengan cara membagi jarak solusi ideal 

negatif dengan total jarak solusi ideal negatif ditambah jarak solusi ideal positif. 

Setelah itu alternatif diurutkan berdasarkan nilai preferensi terbesar. Alternatif 

dengan preferensi terbesar merupakan alternatif yang paling direkomendasikan. 

 
Gambar 3.25 Flowchart Menu Contact 

 

Gambar 3.25 merupakan flowchart pada menu Contact, dimulai dengan 

mengambil data yang dibutuhkan dari tabel tbl_dashboard. Apabila ingin mengirim 

pesan, maka user harus melakukan input data berupa nama, email, dan pesan yang 

ingin kirim. Kemudian dilakukan proses kirim pesan dimana pada proses ini pesan 

akan dikirimkan kepada admin melalui email. Apabila sudah selesai, keluar dari 

Flowchart menampilkan konten Contact, apabila belum selesai, kembali pada 

proses pengambilan data konten contact. 
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Gambar 3.26 Flowchart Utama Back-End Aplikasi 

 

Gambar 3.26 merupakan flowchart utama dari back-end aplikasi dimulai 

dengan melakukan login admin. Terdapat 8 menu utama pada back-end aplikasi 

yaitu dashboard, change password, food, criteria, injury, activity, contact message, 

dan article. Setelah itu admin dapat memilih menu mana yang ingin diakses dan 

memanggil flowchart sesuai menu tersebut. 
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Gambar 3.27 Flowchart Login Admin 

 

Gambar 3.27 merupakan flowchart login admin yang menjelaskan langkah-

langkah ketika admin melakukan login ke sistem. Proses diawali dengan melakukan 

input data berupa email dan password ke sistem, kemudian email dan password 

tersebut akan dicocokkan dengan data user yang terdapat pada basis data. Apabila 

email dan password tersebut sesuai, maka login berhasil dan masuk pada halaman 

read dashboard, apabila tidak sesuai, diminta memasukkan input email dan 

password kembali. 
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Gambar 3.28 Flowchart Halaman Read Dashboard 

 

Gambar 3.28 merupakan flowchart halaman read dashboard dimana admin 

dapat melihat data dashboard yang diambil dari basis data.  

 
Gambar 3.29 Flowchart Halaman Update Dashboard 
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Gambar 3.29 merupakan flowchart halaman update dashboard dimana admin 

dapat melakukan update data dashboard pada basis data. Aplikasi akan 

menampilkan form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat 

mengubah data tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses 

update data tersebut pada basis data. 

 
Gambar 3.30 Flowchart Halaman Read Bahan Makanan 

 

Gambar 3.30 merupakan flowchart halaman read bahan makanan dimana 

admin dapat melihat data bahan makanan yang diambil dari basis data. Pada 

halaman ini, dapat dilakukan beberapa proses pengolahan data bahan makanan 

seperti tambah bahan makanan, update bahan makanan, dan menghapus bahan 

makanan. Untuk menghapus bahan makanan, admin hanya perlu menekan button 

delete pada bahan makanan yang ingin dihapus. Untuk menambah bahan makanan 

baru, admin hanya perlu menekan button add. Untuk melakukan update pada bahan 
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makanan, admin hanya perlu menekan button update pada bahan makanan yang 

ingin diupdate. 

 
Gambar 3.31 Flowchart Halaman Add Bahan Makanan  

 

Gambar 3.31 merupakan flowchart halaman add bahan makanan dimana 

admin dapat menambahkan data bahan makanan baru. Admin diharuskan menghisi 

form data bahan makanan baru dan menekan button submit untuk menambah bahan 

makanan baru pada basis data.  

 
Gambar 3.32 Flowchart Halaman Update Bahan Makanan  
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Gambar 3.32 merupakan flowchart halaman update bahan makanan dimana 

admin dapat melakukan update data bahan makanan pada basis data. Aplikasi akan 

menampilkan form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat 

mengubah data tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses 

update data tersebut pada basis data. 

 
Gambar 3.33 Flowchart Halaman Read Faktor Injury 

 

Gambar 3.33 merupakan flowchart halaman read faktor injury dimana admin 

dapat melihat data faktor injury yang diambil dari basis data. Pada halaman ini, 

dapat dilakukan beberapa proses pengolahan data faktor injury seperti tambah 

faktor injury, update faktor injury, dan menghapus faktor injury. Untuk menghapus 

faktor injury, admin hanya perlu menekan button delete pada faktor injury yang 

ingin dihapus. Untuk menambah faktor injury baru, admin hanya perlu menekan 

button add. Untuk melakukan update pada faktor injury, admin hanya perlu 

menekan button update pada faktor injury yang ingin diupdate. 
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Gambar 3.34 Flowchart Halaman Add Faktor Injury  

 

Gambar 3.34 merupakan flowchart halaman add faktor injury dimana admin 

dapat menambahkan data faktor injury baru. Admin diharuskan menghisi form data 

faktor injury baru dan menekan button submit untuk menambah faktor injury baru 

pada basis data.  

 
Gambar 3.35 Flowchart Halaman Update Faktor Injury  

 

Gambar 3.35 merupakan flowchart halaman update faktor injury dimana 

admin dapat melakukan update data faktor injury pada basis data. Aplikasi akan 

menampilkan form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat 

Rancang Bangun Aplikasi..., Andre Yanto, FTI, 2017



 

61 

 

mengubah data tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses 

update data tersebut pada basis data. 

 
Gambar 3.36 Flowchart Halaman Read Faktor Activity 

 

Gambar 3.36 merupakan flowchart halaman read faktor activity dimana 

admin dapat melihat data faktor activity yang diambil dari basis data. Pada halaman 

ini, dapat dilakukan proses update faktor activity. Untuk melakukan update pada 

faktor injury, admin hanya perlu menekan button update pada faktor activity yang 

ingin diupdate. 
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Gambar 3.37 Flowchart Halaman Update Faktor Activity  

 

Gambar 3.37 merupakan flowchart halaman update faktor activity dimana 

admin dapat melakukan update data faktor activity pada basis data. Aplikasi akan 

menampilkan form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat 

mengubah data tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses 

update data tersebut pada basis data. 

 
Gambar 3.38 Flowchart Halaman Read Criteria 
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Gambar 3.38 merupakan flowchart halaman read criteria dimana admin dapat 

melihat data criteria yang diambil dari basis data. Pada halaman ini, dapat dilakukan 

proses update criteria. Untuk melakukan update pada criteria, admin hanya perlu 

menekan button update pada criteria yang ingin diupdate. 

 
Gambar 3.39 Flowchart Halaman Update Criteria  

 

Gambar 3.39 merupakan flowchart halaman update criteria dimana admin 

dapat melakukan update data criteria pada basis data. Aplikasi akan menampilkan 

form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat mengubah data 

tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses update data tersebut 

pada basis data. 
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Gambar 3.40 Flowchart Halaman Read Article 

 

Gambar 3.40 merupakan flowchart halaman read article dimana admin dapat 

melihat data article yang diambil dari basis data. Pada halaman ini, dapat dilakukan 

beberapa proses pengolahan data article seperti tambah article, update article, 

update publish status, update featured status dan menghapus article. Untuk 

menghapus article, admin hanya perlu menekan button delete pada article yang 

ingin dihapus. Untuk menambah article baru, admin hanya perlu menekan button 

add. Untuk melakukan update pada article admin hanya perlu menekan button 

update pada article yang ingin diupdate. Untuk mengubah publish dan featured 

status, admin hanya perlu menekan button yang ada pada setiap article. 
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Gambar 3.41 Flowchart Halaman Add Article 

 

Gambar 3.41 merupakan flowchart halaman add article dimana admin dapat 

menambahkan data article baru. Admin diharuskan menghisi form data article baru 

dan menekan button submit untuk menambah article baru pada basis data.  

 
Gambar 3.42 Flowchart Halaman Update Article 

 

Gambar 3.42 merupakan flowchart halaman update article dimana admin 

dapat melakukan update data article pada basis data. Aplikasi akan menampilkan 

form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat mengubah data 
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tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses update data tersebut 

pada basis data. 

 
Gambar 3.43 Flowchart Halaman Read Contact Message 

 

Gambar 3.43 merupakan flowchart menu contact message dimana admin 

dapat melihat data pesan yang dikirimkan oleh user. Admin juga dapat melakukan 

update pada status respond dari pesan tersebut. Terdapat dua status respond yaitu 

responded dan unresponded. 
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Gambar 3.44 Flowchart Halaman Change Password 

 

Gambar 3.44 merupakan flowchart menu Change Password dimana admin 

dapat mengubah password miliknya. Ketika ingin mengubah password, data input 

yang diperlukan berupa password lama, password baru dan penulisan ulang kembali 

password baru. Setelah itu dilakukan pengecekan apakah penulisan ulang password 

baru sama dengan password baru. Apabila sama maka akan dilanjutkan dengan 

proses pengecekan password lama pada database. Apabila sesuai maka proses 
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update password akan dilakukan. Tetapi apabila tidak sesuai maka akan diminta 

data input kembali. 

 
Gambar 3.45 Flowchart Halaman Read Food Category 

 

Gambar 3.45 merupakan flowchart halaman read food category dimana 

admin dapat melihat data kategori makanan yang diambil dari basis data. Pada 

halaman ini, dapat dilakukan beberapa proses pengolahan data kategori makanan 

seperti tambah kategori makanan dan update kategori makanan. Untuk menambah 

kategori makanan baru, admin hanya perlu menekan button add. Untuk melakukan 

update pada kategori makanan, admin hanya perlu menekan button update pada 

kategori makanan yang ingin diupdate. 
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Gambar 3.46 Flowchart Halaman Add Food Category  

 

Gambar 3.46 merupakan flowchart halaman add kategori makanan dimana 

admin dapat menambahkan data kategori makanan baru. Admin diharuskan 

menghisi form data kategori makanan baru dan menekan button submit untuk 

menambah kategori makanan baru pada basis data.  

 
Gambar 3.47 Flowchart Halaman Update Food Category  

 

Gambar 3.47 merupakan flowchart halaman update kategori makanan dimana 

admin dapat melakukan update data kategori makanan pada basis data. Aplikasi 
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akan menampilkan form yang berisi data lama terlebih dahulu, lalu admin dapat 

mengubah data tersebut dan menekan tombol submit untuk melakukan proses 

update data tersebut pada basis data. 

3.2.4 Entity Relationship Diagram  

 
Gambar 3.48 Entitity Relationship Diagram Aplikasi 

 

Gambar 3.48 Merupakan entitity relationship diagram dari aplikasi yang 

berfungsi untuk menggambarkan entitas-entitas yang memiliki hubungan satu 

dengan yang lain. Terdapat 4 buah entitas yang berhubungan yaitu entitas food 

dengan category serta entitas nutrition_addition dengan pregnancy_phase. 
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 3.2.5 Database Schema 

 
Gambar 3.49 Database Schema Aplikasi 

 

Gambar 3.49 merupakan database schema yang berfungsi untuk 

menggambarkan hubungan antar tabel-tabel yang terdapat pada basis data aplikasi. 

Terdapat 4 buah tabel yang saling berhubungan, yaitu tbl_food dengan 

tbl_food_category dan tbl_nutrition_addition dengan tbl_pregnancy_phase. 

Kemudian terdapat 7 buah tabel yang tidak memiliki hubungan, yaitu users, 

tbl_injury_factor, tbl_activity_factor, tbl_dashboard, tbl_contact_message, 

tbl_article dan tbl_criteria. 
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3.2.6  Struktur Tabel 

1. Tabel tbl_food 

Tabel 3.9 Struktur Tabel tbl_food 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Kode unik dari 

bahan 

makanan 

name varchar(100)  Nama dari 

bahan 

makanan 

description text  Deskripsi yang 

menjelaskan 

bahan 

makanan 

image varchar(100)  Gambar dari 

bahan 

makanan 

amount_energy float  Jumlah energi 

amount_carbs float  Jumlah 

karbohidrat 

amount_protein float  Jumlah protein 

amount_fat float  Jumlah lemak 

amount_iron float  Jumlah zat besi 

amount_calsium float  Jumlah 

kalsium 

category int(11) Foreign Key Kategori dari 

bahan 

makanan 

publish tinyint(1)  Publish status 

 

Tabel 3.9 merupakan struktur dari tabel tbl_food yang berfungsi untuk 

menyimpan data seluruh bahan makanan. Memiliki primary key yaitu id dan 1 buah 

foreign key yaitu category dimana foreign key ini menunjuk kepada kolom id pada 

tabel tbl_food_category. 
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2.  Tabel tbl_food_category 

Tabel 3.10 Struktur Tabel tbl_food_category 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Kode unik dari 

kategori bahan 

makanan 

category varchar(50)  Nama dari 

kategori bahan 

makanan 

image varchar(100)  Gambar dari 

kategori bahan 

makanan 

 

Tabel 3.10 merupakan struktur dari tabel tbl_food_category yang berfungsi 

untuk menyimpan data seluruh kategori bahan makanan. Memiliki primary key 

yaitu id. 

3. Tabel tbl_criteria 

Tabel 3.11 Struktur Tabel tbl_criteria 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

code varchar(10) Primary Key Kode unik dari 

kriteria 

criteria varchar(50)  Nama dari kriteria 

bobot_preferensi float  Besarnya bobot 

dari suatu kriteria 

 

 Tabel 3.11 merupakan struktur dari tabel tbl_criteria yang berfungsi untuk 

menyimpan data kriteria. Memiliki primary key yaitu code. 
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4. Tabel tbl_injury_factor 

Tabel 3.12 Struktur Tabel tbl_injury_factor 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari 

faktor injury 

injury_type varchar(50)  Nama dari injury 

amount_factor float  Besarnya bobot 

faktor dari suatu 

injury 

 

 Tabel 3.12 merupakan struktur dari tabel tbl_injury_factor yang berfungsi 

untuk menyimpan data seluruh faktor injury. Memiliki primary key yaitu id. 

5. Tabel tbl_activity_factor 

Tabel 3.13 Struktur Tabel tbl_injury_factor 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari 

faktor activity 

activity_type varchar(50)  Nama dari activity 

amount_factor float  Besarnya bobot 

faktor dari suatu 

activity 

 

Tabel 3.13 merupakan struktur dari tabel tbl_activity_factor yang berfungsi 

untuk menyimpan data seluruh faktor aktivitas. Memiliki primary key yaitu id. 

6. Tabel tbl_nutrition_addition 

Tabel 3.14 Struktur Tabel tbl_nutrition_addition 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari penambahan 

nutrisi 

phase int(11) Foreign Key Fase kehamilan 
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Tabel 3.14 Struktur Tabel tbl_nutrition_addition (Lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

amount_addition_calories int(11)  Jumlah penambahan kalori 

suatu fase 

amount_addition_carbs int(11)  Jumlah penambahan 

karbohidrat suatu fase 

amount_addition_protein int(11)  Jumlah penambahan 

protein suatu fase 

amount_addition_fat int(11)  Jumlah penambahan lemak 

suatu fase 

amount_addition_iron int(11)  Jumlah penambahan zat 

besi suatu fase 

amount_addition_calsium int(11)  Jumlah penambahan 

kalsium suatu fase 

 

Tabel 3.14 merupakan struktur dari tabel tbl_nutrition_addition yang 

berfungsi untuk menyimpan data seluruh pertambahan nutrisi. Memiliki primary 

key yaitu id dan 1 buah foreign key yaitu phase dimana foreign key ini menunjuk 

kolom id pada tabel tbl_pregnancy_phase. 

7. Tabel tbl_pregnancy_phase 

Tabel 3.15 Struktur tabel tbl_pregnancy_phase 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik fase kehamilan 

phase varchar(50)  Fase kehamilan 

 

Tabel 3.15 merupakan struktur dari tabel tbl_pregnancy_phase yang 

berfungsi untuk menyimpan data seluruh fase kehamilan. Memiliki primary key 

yaitu id. 
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8. Tabel tbl_article 

Tabel 3.16 Struktur Tabel tbl_article 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari artikel 

image varchar(100)  Gambar dari artikel 

title varchar(100)  Judul dari artikel 

content text  Konten dari artikel 

publish tinyint(1)  Status publish dari artikel 

featured tinyint(4)  Status featured dari artikel 

create_at datetime  Waktu dari artikel dibuat 

 

Tabel 3.16 merupakan struktur dari tabel tbl_article yang berfungsi untuk 

menyimpan data seluruh artikel. Memiliki primary key yaitu id. 

9. Tabel tbl_dashboard 

Tabel 3.17 Struktur Tabel tbl_dashboard 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari dashboard 

application_name varchar(100)  Nama aplikasi 

author varchar(100)  Pemilik aplikasi 

email varchar(100)  Email admin yang akan 

dikirim pesan 

address varchar(200)  Alamat pemilik aplikasi 

phone varchar(15)  Nomor telefon pemilik 

aplikasi 

gmaps_location varchar(5000)  Lokasi alamat pada google 

maps 

 

Tabel 3.17 merupakan struktur dari tabel tbl_dashboard yang berfungsi untuk 

menyimpan data dashboard aplikasi. Memiliki primary key yaitu id. 
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10. Tabel tbl_contact_message 

Tabel 3.18 Struktur Tabel tbl_contact_message 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(11) Primary Key Nomor unik dari pesan 

from_name varchar(50)  Nama pengirim pesan 

from_email varchar(50)  Email pengirim pesan 

message text  Pesan yang dikirimkan 

respond_status tinyint(1)  Status respond admin terhadap 

pesan 

create_at datetime  Waktu pesan dikirim 

 

Tabel 3.18 merupakan struktur dari tabel tbl_contact_message yang berfungsi 

untuk menyimpan data seluruh pesan yang dikirimkan ke admin. Memiliki primary 

key yaitu id. 

11. Tabel users 

Tabel 3.19 Struktur Tabel users 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

id int(10) Primary Key Nomor unik dari user 

name varchar(255)  Nama user 

email varchar(255)  Email user 

password varchar(255)  Password user 

remember_token varchar(100)  Token user 

created_at timestamp  Waktu user dibuat 

updated_at timestamp  Waktu user diupdate 

 

Tabel 3.19 merupakan struktur dari tabel tbl_food yang berfungsi untuk 

menyimpan data seluruh bahan makanan. Memiliki primary key yaitu id dan 1 buah 

foreign key yaitu category. 
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 3.2.7 Rancangan Antar Muka 

 
Gambar 3.50 Rancangan Antarmuka Halaman Home 

 

Gambar 3.50 merupakan rancangan antarmuka halaman home. Terdapat 

header serta menu utama pada bagian atas halaman dengan sebuah background 

image dibelakangnya. Lalu dibagian tengah halaman, terdapat form yang digunakan 

untuk melakukan input data kriteria. Terdapat 3 jenis input pada form kriteria yaitu 

textbox, dropdown input dan checkbox. Dibawah form kriteria terdapat kumpulan 

artikel, jika ingin membaca artikel secara detail maka dapat menekan button read 
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more. Apabila ingin melihat lebih banyak list artikel, maka dapat menekan button 

view more article. Pada bagian bawah halaman terdapat footer dari aplikasi. 

 
Gambar 3.51 Rancangan Antarmuka Hasil Rekomendasi Bahan Makanan 

 

Gambar 3.51 merupakan tampilan ketika button submit pada form kriteria 

ditekan. Hasil dari rekomendasi bahan makanan akan dibagi menjadi 3 waktu 

makan yaitu breakfast, lunch atau dinner, selingan 1 atau selingan 2 menggunakan 

tab bar. Bahan makanan akan direkomendasikan per kategori bahan makanan yang 

ada. Kategori makanan akan ditampilkan dalam bentuk gambar dan terdapat nama 

kategori ditengahnya. Ketika gambar dari kategori makanan ditekan, maka akan 

menampilkan modal yang berisi list bahan makanan yang direkomendasikan dari 

kategori tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.50. 
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Gambar 3.52 Rancangan Antarmuka Modal List Rekomendasi Bahan Makanan 

 

Gambar 3.52 merupakan rancangan antarmuka sebuah modal yang berisi list 

bahan makanan ketika sebuah gambar kategori makanan ditekan. Bahan makanan 

akan ditampilkan dalam bentuk gambar. Ketika gambar bahan makanan ditekan, 

maka akan menampilkan modal yang berisi penjelasan detail dari bahan makanan 

tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.51. 
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Gambar 3.53 Rancangan Antarmuka Modal Detail bahan Makanan 

 

Gambar 3.53 merupakan rancangan antarmuka modal detail bahan makanan 

ketika gambar dari bahan makanan ditekan. Terdapat nama bahan makanan pada 

bagian atas. Lalu dibawahnya terdapat gambar dari bahan makanan tersebut. Pada 

samping kanan gambar terdapat kategori, deskripsi, dan detail dari nutrisi yang 

dikandung dari bahan makanan tersebut. 
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Gambar 3.54 Rancangan Antarmuka Detail Artikel 

 

Gambar 3.54 merupakan rancangan antarmuka halaman detail artikel. Pada 

bagian atas halaman terdapat header serta menu utama. Pada bagian kiri halaman 

terdapat detail dari artikel, sedangkan pada bagian kanan halaman terdapat artikel-

artikel yang terbaru. Pada bagian bawah halaman terdapat footer dari aplikasi. 
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Gambar 3.55 Rancangan Antarmuka Halaman Search Result 

 

Gambar 3.55 merupakan rancangan antarmuka halaman search result bahan 

makanan. Hasil dari pencarian bahan makanan ditampilkan dalam bentuk gambar 

dengan nama makanan pada bagian atas gambar. Pada bagian bawah halaman 

terdapat pagination apabila hasil dari pencarian terlalu banyak. Ketika gambar 

bahan makanan ditekan, maka akan muncul modal yang berisi detail dari bahan 

makanan tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.51. 
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Gambar 3.56 Rancangan Antarmuka Halaman About 

 

Gambar 3.56 merupakan rancangan antarmuka halaman about. Pada halaman 

bagian atas terdapat header dan menu utama dari aplikasi. Pada halaman bagian 

tengah terdapat konten dari halaman about. Pada halaman bagian bawah terdapat 

footer dari aplikasi. 

 
Gambar 3.57 Rancangan Antarmuka Halaman Help 
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Gambar 3.57 merupakan rancangan antarmuka halaman help. Pada halaman 

bagian atas terdapat header dan menu utama dari aplikasi. Pada halaman bagian 

tengah terdapat konten dari halaman help. Pada halaman bagian bawah terdapat 

footer dari aplikasi. 

 
Gambar 3.58 Rancangan Antarmuka Halaman Contact 

 

Gambar 3.58 merupakan rancangan antarmuka halaman contact. Pada 

halaman bagian atas terdapat header dan menu utama dari aplikasi. Pada halaman 

bagian tengah kiri terdapat maps yang berisi lokasi dari pemilik aplikasi. Pada 

halaman bagian tengah kanan terdapat form pesan yang dapat digunakan untuk 

mengirim pesan kepada admin. Pada halaman bagian bawah terdapat footer dari 

aplikasi. 
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Gambar 3.59 Rancangan Antarmuka Halaman Login Admin 

 

Gambar 3.59 merupakan rancangan antarmuka halaman login Admin. Pada 

bagian atas halaman terdapat header. Lalu pada bagian tengah halaman terdapat 

form login yang digunakan untuk melakukan input data login. Terdapat 2 jenis input 

pada form login yaitu textbox dengan tipe teks dan textbox dengan tipe password. 

Lalu pada bagian bawah form terdapat button login. 
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Gambar 3.60 Rancangan Antarmuka Halaman View Data 

 

Gambar 3.60 merupakan rancangan antarmuka sebuah halaman ketika admin 

ingin menampilkan sebuah data dari suatu tabel pada basis data. Pada halaman 

bagian atas terdapat header dimana pada bagian kanan dari header terdapat sebuah 

icon angle-down. Apabila icon tersebut ditekan, maka akan menampilkan 2 menu 

tambahan yaitu change password dan logout. Pada halaman bagian tengah kiri, 

terdapat menu utama dari halaman admin. Data ditampilkan dalam bentuk tabel 

pada halaman bagian tengah kanan. Terdapat button add diatas tabel yang berfungsi 

untuk melakukan penambahan data dan button action pada bagian kanan tabel yang 

berfungsi untuk melakukan update dan delete data. 
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Gambar 3.61 Rancangan Antar Muka Halaman Add dan Edit Data Dashboard 

 

Gambar 3.61 merupakan rancangan antar muka halaman edit data dashboard 

pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header dimana pada bagian 

kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila icon tersebut ditekan, 

maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change password dan logout. Pada 

halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari halaman admin. Pada 

halaman bagian tengah kanan terdapat form edit data. Pada bagian bawah form 

terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan menjalankan proses edit 

data dashboard dan button cancel. 
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Gambar 3.62 Rancangan Antar Muka Halaman Add dan Edit Data Food 

 

Gambar 3.62 merupakan rancangan antar muka halaman add atau edit data 

food pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header dimana pada 

bagian kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila icon tersebut 

ditekan, maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change password dan 

logout. Pada halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari halaman admin. 

Pada halaman bagian tengah kanan terdapat form add atau edit data. Pada bagian 

bawah form terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan menjalankan 

proses add atau edit data food dan button cancel. 
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Gambar 3.63 Rancangan Antar Muka Halaman Add dan Edit Data Food Category 

 

Gambar 3.63 merupakan rancangan antar muka halaman add atau edit data 

food category pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header 

dimana pada bagian kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila 

icon tersebut ditekan, maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change 

password dan logout. Pada halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari 

halaman admin. Pada halaman bagian tengah kanan terdapat form add atau edit data. 

Pada bagian bawah form terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan 

menjalankan proses add atau edit data food category dan button cancel. 
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Gambar 3.64 Rancangan Antar Muka Halaman Add dan Edit Data Injury Factor 

 

Gambar 3.64 merupakan rancangan antar muka halaman add atau edit data 

injury factor pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header 

dimana pada bagian kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila 

icon tersebut ditekan, maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change 

password dan logout. Pada halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari 

halaman admin. Pada halaman bagian tengah kanan terdapat form add atau edit data. 

Pada bagian bawah form terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan 

menjalankan proses add atau edit data injury factor dan button cancel. 
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Gambar 3.65 Rancangan Antar Muka Halaman Edit Data Activity Factor 

 

Gambar 3.65 merupakan rancangan antar muka halaman edit data activity 

factor pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header dimana pada 

bagian kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila icon tersebut 

ditekan, maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change password dan 

logout. Pada halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari halaman admin. 

Pada halaman bagian tengah kanan terdapat form edit data. Pada bagian bawah form 

terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan menjalankan proses edit 

data activity factor dan button cancel. 
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Gambar 3.66 Rancangan Antar Muka Halaman Add dan Edit Data Article 

 

Gambar 3.66 merupakan rancangan antar muka halaman add atau edit data 

article pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header dimana pada 

bagian kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila icon tersebut 

ditekan, maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change password dan 

logout. Pada halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari halaman admin. 

Pada halaman bagian tengah kanan terdapat form add atau edit data. Pada bagian 

bawah form terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan menjalankan 

proses add atau edit data article dan button cancel. 
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Gambar 3.67 Rancangan Antar Muka Halaman Edit Data Criteria 

 

Gambar 3.67 merupakan rancangan antar muka halaman edit data criteria 

pada halaman admin. Pada halaman bagian atas terdapat header dimana pada bagian 

kanan dari header terdapat sebuah icon angle-down. Apabila icon tersebut ditekan, 

maka akan menampilkan 2 menu tambahan yaitu change password dan logout. Pada 

halaman bagian tengah kiri, terdapat menu utama dari halaman admin. Pada 

halaman bagian tengah kanan terdapat form edit data. Pada bagian bawah form 

terdapat button submit yang apabila ditekan maka akan menjalankan proses edit 

data criteria dan button cancel.
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