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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Beberapa metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini 

antara lain: 

a. Studi Literatur 

Dalam studi literatur dilakukan pembelajaran terhadap teori-teori yang 

berhubungan dengan penggunaan medan magnet bumi untuk penerapan indoor 

positioning system. Metode dan algoritma yang digunakan untuk menerapkan 

indoor positioning system juga dipelajari, seperti fingerprinting dan k-nearest 

neighbors untuk mendapatkan posisi. Library OSMdroid yang digunakan untuk 

membangun aplikasi juga dipelajari. 

b. Perancangan Sistem 

Dalam tahapan ini, dilakukan perancangan terhadap user interface beserta alur dari 

aplikasi yang akan dikembangkan. Perancangan user interface berupa tampilan 

halaman-halaman dan menu yang dibuat dalam aplikasi. Perancangan alur aplikasi 

berupa diagram-diagram yang menjelaskan alur dari proses-proses yang terjadi 

dalam aplikasi.  

c. Pemrograman Sistem 

Tahapan pemrograman sistem merupakan tahapan dimana aplikasi untuk penelitian



21 

 

dibuat. Pemrograman untuk aplikasi Android dilakukan menggunakan Android 

Studio sebagai IDE (Integrated Development Environment) dengan bahasa 

pemrograman Java. Pemrograman aplikasi Android menggunakan API 

(Application Program Interface) Level 19 sehingga sistem operasi minimum untuk 

menjalankan aplikasi adalah Android 4.4 atau Android KitKat. Library OSMdroid 

versi 5.6 digunakan untuk menampilkan peta dalam aplikasi Android. 

Pemrograman API untuk interaksi antara aplikasi dengan database MySQL dalam 

server menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

d. Pengujian dan Implementasi Sistem 

Tahapan pengujian dan implementasi sistem dimulai dengan memperoleh 

informasi magnet fingerprint pada lingkungan penelitian yang disimpan dalam 

database. Pengumpulan data untuk medan magnet bumi disesuaikan dengan 

penelitian sebelumnya oleh Permadi, dkk. (2013) dimana nilai medan magnet bumi 

pada sumbu X, Y, dan Z dibaca selama satu detik dan kemudian akan dicari rata-

rata dari keseluruhan nilai magnetik yang didapat selama satu detik tersebut untuk 

disimpan dalam database. Pengujian kemudian dilanjutkan dengan mencoba 

menggunakan aplikasi untuk mendapatkan informasi posisi dalam lingkungan 

indoor pada beberapa titik sekitar lingkungan penelitian pada masing-masing 

lantai. Hasil pengujian berupa tingkat akurasi dan presisi dari indoor positioning 

system yang dikembangkan pada masing-masing lantai.  

e. Analisis 

Tahapan analisis merupakan tahapan dimana dilakukan perbandingan antara hasil 

yang didapat untuk percobaan dan pengujian yang telah dilakukan pada setiap 
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lantai dalam lingkungan penelitian. Dalam tahapan ini, dihitung nilai kesalahan 

maksimum, rata-rata kesalahan untuk mendapatkan ukuran akurasi, dan simpangan 

baku untuk mendapatkan ukuran presisi.  

 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis Android beserta 

API (Application Programming Interface) yang digunakan untuk interaksi antara 

aplikasi dengan database MySQL dalam server yang menyimpan data fingerprint 

medan magnet bumi. Aplikasi Android melakukan request ke server untuk 

mendapatkan informasi fingerprint dan melakukan pemeriksaan apakah versi database 

yang tersimpan secara lokal sama dengan yang tersimpan dalam database server. 

Apabila berbeda, dilakukan update pada database fingerprint yang tersimpan secara 

lokal. Gambar 3.1 menggambarkan arsitektur dari sistem yang dibangun untuk 

penelitian. 

 
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 
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Aplikasi memerlukan sensor magnetometer untuk membaca nilai magnetik 

medan magnet bumi dan jaringan internet untuk mengambil data fingerprint dari 

server. Aplikasi menggunakan library OSMdroid yang memiliki fitur bawaan seperti 

zoom dan scroll untuk menampilkan peta gedung Universitas Multimedia Nusantara.  

Perancangan sistem dimulai dengan menggambarkan diagram yang terdiri atas 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, component 

diagram, dan struktur tabel pada database. Antarmuka aplikasi beserta peta denah 

Universitas Multimedia Nusantara juga dirancang.  

3.2.1 Use Case Diagram 

 Use case diagram menggambarkan interaksi yang dapat dilakukan oleh 

pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan untuk penelitian. Gambar 3.2 

menggambarkan use case diagram untuk aplikasi yang dikembangkan. Terdapat dua 

aktor yang menggunakan aplikasi, yaitu user dan admin. User merupakan pengguna 

biasa yang ingin menggunakan aplikasi untuk melihat posisi dalam gedung beserta 

informasi ruangan sedangkan admin adalah superuser yang memiliki fitur tambahan 

seperti mengatur aplikasi dan melakukan penelitian atau pengujian. 
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Gambar 3.2 Use Case Diagram Aplikasi 

Tabel 3.1 menjelaskan tentang use case “Melihat Posisi dalam Gedung” yang 

digunakan untuk mengetahui posisi pengguna dalam gedung C Universitas Multimedia 

Nusantara. 

Tabel 3.1 Use Case Description “Melihat Posisi dalam Gedung” 

Use Case Melihat Posisi dalam Gedung 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor menggunakan aplikasi untuk 

melihat posisi dalam gedung 

Trigger Aktor ingin mengetahui posisi dalam gedung  

Flow of Event 1. Aktor memilih menu navigasi 

2. Aktor melakukan kalibrasi 

3. Aplikasi menampilkan posisi aktor dalam gedung 

Pre-condition Aktor berada dalam menu navigasi 
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Tabel 3.2 menjelaskan tentang use case “Melakukan Kalibrasi Sensor” yang 

digunakan untuk mengkalibrasi sensor magnetometer pada smartphone. 

Tabel 3.2 Use Case Description “Melakukan Kalibrasi Sensor” 

Use Case Melakukan Kalibrasi Sensor 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor melakukan kalibrasi sensor 

magnetometer yang terdapat pada smartphone 

Trigger Aktor ingin melakukan positioning 

Flow of Event 1. Aktor menentukan lokasi kalibrasi 

2. Aktor menekan tombol kalibrasi untuk memulai 

kalibrasi 

3. Aplikasi menghitung dan menyimpan nilai 

kalibrasi 

Pre-condition Aktor berada dalam menu untuk melakukan pengaturan 

 

Tabel 3.3 menjelaskan tentang use case “Mendapatkan Informasi Ruangan” 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi ruangan yang dekat dengan pengguna 

saat menggunakan aplikasi. 

Tabel 3.3 Use Case Description “Mendapatkan Informasi Ruangan” 

Use Case Mendapatkan Informasi Ruangan 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor mendapatkan informasi 

ruangan yang dilewati atau dekat dengan posisi aktor 

Trigger Aktor ingin mengetahui posisi dalam gedung 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu navigasi 

2. Aktor melakukan kalibrasi 

3. Aktor mendapatkan posisi dalam gedung 

4. Aktor mendapatkan informasi ruangan dekat 

posisi aktor 

Pre-condition Aktor berada dalam menu navigasi, sedang mendapatkan 

informasi posisi dalam gedung dan telah mengatur 

aplikasi agar menampilkan informasi ruangan 

 

Tabel 3.4 menjelaskan tentang use case “Melakukan Pengaturan Aplikasi” 

yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap aplikasi seperti memilih apakah 
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ingin menerima informasi mengenai ruangan dan lokasi sekitar dan apakah ingin 

melakukan deteksi lantai gedung secara otomatis.  

Tabel 3.4 Use Case Description “Melakukan Pengaturan Aplikasi” 

Use Case Melakukan Pengaturan Aplikasi 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor melakukan pengaturan 

terhadap aplikasi sesuai dengan pilihan pengaturan yang 

ditampilkan 

Trigger Aktor ingin mengatur aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor berada dalam menu untuk positioning 

2. Aktor menekan tombol untuk melakukan 

pengaturan 

Pre-condition Aktor sedang membuka aplikasi dan sedang berada dalam 

menu untuk positioning 

 

Tabel 3.5 menjelaskan tentang use case “Melihat Splash Screen” dimana 

aplikasi menampilkan splash screen yang akan dilihat oleh aktor selama proses 

inisialisasi aplikasi. 

Tabel 3.5 Use Case Description “Melihat Splash Screen” 

Use Case Melihat Splash Screen 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor melihat splash screen yang 

ditampilkan oleh aplikasi 

Trigger Aktor ingin menggunakan aplikasi dan membuka 

aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor membuka aplikasi 

2. Aplikasi menampilkan splash screen dan 

menjalankan proses inisialisasi 

Pre-condition Aktor membuka aplikasi 

 

Tabel 3.6 menjelaskan tentang use case “Menginisialisasi Aplikasi” dimana 

aplikasi melakukan proses inisialisasi sebelum menampilkan halaman menu dari 

aplikasi. 
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Tabel 3.6 Use Case Description “Menginisialisasi Aplikasi” 

Use Case Menginisialisasi Aplikasi 

Actor Sistem 

Description Sebuah event dimana aplikasi melakukan proses inisialisasi 

sebelum menampilkan halaman utama. Aplikasi akan 

memeriksa database fingerprint yang tersimpan dan 

menyiapkan file peta yang akan ditampilkan. 

Trigger Aktor ingin menggunakan aplikasi dan membuka aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor membuka aplikasi 

2. Aplikasi menampilkan splash screen dan menjalankan 

proses inisialisasi 

Pre-condition Aktor membuka aplikasi 

 

Tabel 3.7 menjelaskan tentang use case “Melihat Cara Menggunakan Aplikasi” 

yang digunakan oleh aktor untuk melihat bagaimana cara menggunakan aplikasi.  

Tabel 3.7 Use Case Description “Melihat Cara Menggunakan Aplikasi” 

Use Case Melihat Cara Menggunakan Aplikasi 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor mendapatkan informasi mengenai 

bagaimana menggunakan aplikasi  

Trigger Aktor ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melihat panduan penggunaan 

aplikasi 

2. Aplikasi menampilkan panduan menggunakan aplikasi 

Pre-condition Aktor sedang membuka aplikasi dan berada pada menu utama 

aplikasi 

 

Tabel 3.8 menjelaskan tentang use case “Melihat Informasi Pengembang 

Aplikasi” yang digunakan untuk melihat informasi mengenai pengembang aplikasi 

untuk penelitian. 

Tabel 3.8 Use Case Description “Melihat Informasi Pengembang Aplikasi” 

Use Case Melihat Informasi Pengembang Aplikasi 

Actor User dan admin 

Description Sebuah event dimana aktor menggunakan aplikasi untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengembang aplikasi 

Trigger Aktor ingin mengetahui mengenai pengembang aplikasi 
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Tabel 3.8 Use Case Description “Melihat Informasi Pengembang Aplikasi” 

(Lanjutan) 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk menampilkan informasi 

pengembang aplikasi 

2. Aplikasi menampilkan informasi pengembang aplikasi 

Pre-condition Aktor sedang membuka aplikasi 

 

Tabel 3.9 menjelaskan tentang use case “Mengatur Fingerprint Database” yang 

digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap data fingerprint medan magnet bumi 

yang tersimpan dalam server dan lokal pada device pengguna. 

Tabel 3.9 Use Case Description “Mengatur Fingerprint Database” 

Use Case Mengatur Fingerprint Database 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor mengakses menu untuk mengatur 

database fingerprint yang tersimpan dalam server dan lokal  

Trigger Aktor ingin melakukan pengaturan database fingerprint 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan pengaturan 

2. Aktor memilih pengaturan yang ingin dilakukan 

Pre-condition Aktor berada dalam aplikasi 

 

Tabel 3.10 menjelaskan tentang use case “Melihat Fingerprint Database” yang 

digunakan untuk melihat database fingerprint medan magnet bumi yang tersimpan 

dalam database. 

Tabel 3.10 Use Case Description “Melihat Fingerprint Database” 

Use Case Melihat Fingerprint Database 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor melihat informasi fingerprint medan 

magnet bumi yang tersimpan dalam database 

Trigger Aktor ingin melihat informasi fingerprint pada database 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan pengaturan 

2. Aktor memilih menu untuk melihat database fingerprint 

medan magnet bumi 

3. Aplikasi menampilkan informasi fingerprint medan 

magnet bumi 

Pre-condition Aktor berada dalam menu untuk melakukan pengaturan 
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Tabel 3.11 menjelaskan tentang use case “Menambah Fingerprint Database” 

yang digunakan untuk menambah informasi fingerprint medan magnet bumi pada titik 

tertentu dalam lingkungan penelitian. 

Tabel 3.11 Use Case Description “Menambah Fingerprint Database” 

Use Case Menambah Fingerprint Database 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor menambah informasi fingerprint 

medan magnet bumi kepada database dalam server 

Trigger Aktor ingin menambah informasi fingerprint medan magnet 

bumi 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan pengaturan 

2. Aktor memilih menu untuk menambah fingerprint 

3. Aktor memilih lokasi penambahan fingerprint 

menggunakan marker 

4. Aktor menekan tombol untuk merekam fingerprint 

medan magnet bumi 

5. Aplikasi merekam informasi medan magnet bumi  

6. Aplikasi mengirim hasil rekaman ke database server 

Pre-condition Aktor berada dalam menu pengaturan dan memilih menu untuk 

melakukan penambahan fingerprint 

Tabel 3.12 menjelaskan tentang use case “Menguji Aplikasi” yang digunakan 

untuk menguji tingkat akurasi dan presisi dari aplikasi.  

Tabel 3.12 Use Case Description “Menguji Aplikasi” 

Use Case Menguji Aplikasi 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor menguji tingkat akurasi 

dan presisi dari aplikasi 

Trigger Aktor ingin melakukan pengujian aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan 

pengujian 

2. Aplikasi menampilkan pilihan pengujian 

yang dapat dilakukan 

Pre-condition Aktor sedang menggunakan aplikasi  
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Tabel 3.13 menjelaskan tentang use case “Menguji Fitur Floor Estimation” 

yang digunakan untuk menguji tingkat akurasi fitur floor estimation dari aplikasi.  

Tabel 3.13 Use Case Description “Menguji Fitur Floor Estimation” 

Use Case Menguji Fitur Floor Estimation 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor menguji tingkat akurasi dan 

presisi dari fitur floor estimation atau floor detection 

Trigger Aktor ingin melakukan pengujian akurasi fitur floor 

estimation dari aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan pengujian 

2. Aktor memilih melakukan pengujian terhadap fitur 

floor estimation 

3. Aplikasi menampilkan tampilan untuk pengujian 

4. Aktor melakukan pengaturan pengujian yang ingin 

dilakukan 

5. Aplikasi menampilkan hasil deteksi lantai gedung 

Pre-condition Aktor sedang menggunakan aplikasi  

Tabel 3.14 menjelaskan tentang use case “Menguji Fitur Plane Positioning” 

yang digunakan untuk menguji tingkat akurasi dan presisi fitur plane positioning dari 

aplikasi.  

Tabel 3.14 Use Case Description “Menguji Fitur Plane Positioning” 

Use Case Menguji Fitur Plane Positioning 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor menguji tingkat akurasi dan 

presisi dari fitur plane positioning aplikasi 

Trigger Aktor ingin melakukan pengujian akurasi dan presisi fitur 

plane positioning dari aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor memilih menu untuk melakukan pengujian 

2. Aktor memilih melakukan pengujian terhadap fitur 

plane positioning 

3. Aplikasi menampilkan tampilan untuk pengujian 

4. Aktor melakukan pengaturan pengujian yang ingin 

dilakukan 

5. Aplikasi mengirim informasi hasil pengujian tiap 

titik ke server 

Pre-condition Aktor sedang menggunakan aplikasi  
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Tabel 3.15 menjelaskan tentang use case “Menambah Marker” yang digunakan 

untuk menambah marker yang menentukan titik pengujian.  

Tabel 3.15 Use Case Description “Menambah Marker” 

Use Case Menambah Marker 

Actor Admin 

Description Sebuah event dimana aktor menggunakan aplikasi untuk 

menambah titik pengujian 

Trigger Aktor ingin melakukan pengujian akurasi dan presisi fitur 

plane positioning dari aplikasi 

Flow of Event 1. Aktor menekan tombol untuk menambah marker 

2. Aktor memindahkan marker ke posisi yang 

diinginkan 

3. Aktor menekan tombol untuk menyimpan marker 

4. Aplikasi mengirim informasi titik pengujian ke 

server 

Pre-condition Aktor ingin melakukan pengujian  

3.2.2 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi 

pada aplikasi beserta alur perpindahan antar aktivitas dalam aplikasi. Melalui activity 

diagram, terlihat juga entitas mana yang melakukan aktivitas-aktivitas dalam skenario 

aplikasi.  

Terdapat tiga entitas dalam activity diagram, yakni “Actor” atau pengguna 

aplikasi, “System” yang merupakan aplikasi yang dibuat, dan “Server” yang bekerja 

sebagai API (Application Program Interface) dan tempat penyimpanan data fingerprint 

medan magnet bumi yang digunakan oleh aplikasi. Gambar 3.3 menggambarkan 

activity diagram untuk activity “Melihat Splash Screen” yang menampilkan sebuah 

splash screen ketika aplikasi dibuka oleh pengguna.  
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Gambar 3.3 Activity Diagram “Melihat Splash Screen” 

Gambar 3.4 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menginisialisasi 

Aplikasi” yang dijalankan saat splash screen sedang ditampilkan. Dalam proses ini, 

diperiksa apakah aplikasi pertama kali dijalankan. Jika pertama kali dijalankan, 

aplikasi akan melakukan request data fingerprint yang tersimpan dalam database 

server.  

Jika aplikasi sudah pernah dijalankan, akan diperiksa apakah versi database 

yang tersimpan secara lokal sama dengan versi database yang tersimpan dalam server. 

Jika berbeda, server mengirim status “UPDT” dan mengirim data yang diperlukan. Jika 

sama, server mengirim status “OK” dan aplikasi tidak akan mengubah database lokal. 

Kemudian, aplikasi akan melakukan parsing file peta KML. File peta dibaca oleh 

aplikasi sebagai stream dan dilakukan parsing menjadi objek KMLDocument. 

Sebelum peta dengan format KML ditampilkan pada aplikasi, overlay berupa garis-

garis yang terdefinisi dalam file KML dibangun untuk ditampilkan dalam aplikasi. 
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Gambar 3.4 Activity Diagram “Menginisialisasi Aplikasi” 

Gambar 3.5 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melihat Cara 

Menggunakan Aplikasi” yang digunakan oleh pengguna untuk melihat panduan 

penggunaan aplikasi. Ketika menu panduan dibuka, aplikasi akan menampilkan 

panduan-panduan yang tersedia dan panduan yang ingin dilihat dipilih.  
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Gambar 3.5 Activity Diagram “Melihat Cara Menggunakan Aplikasi” 

Gambar 3.6 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melihat 

Informasi Pengembang Aplikasi” yang digunakan oleh pengguna untuk melihat 

informasi mengenai pengembang aplikasi. Selain itu, untuk mengubah privilege dari 

user menjadi admin, dilakukan melalui halaman ini dengan cara menekan bagian nama 

pengembang sebanyak lima kali dalam kurung waktu lima detik. Shared preference 

yang menyimpan nilai privilege akan diubah dari “user” menjadi “admin”.  

 
Gambar 3.6 Activity Diagram “Melihat Informasi Pengembang Aplikasi” 
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Gambar 3.7 menggambarkan activity diagram untuk activity “Mengatur 

Fingerprint Database” yang digunakan untuk melakukan pengaturan-pengaturan 

terhadap database fingerprint medan magnet bumi yang tersimpan secara lokal 

maupun dalam server. Activity ini menampilkan menu untuk melakukan penambahan 

database fingerprint dan melihat database fingerprint. 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram “Mengatur Fingerprint Database” 

Gambar 3.8 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menambah 

Fingerprint Database” yang digunakan untuk merekam data fingerprint medan magnet 

bumi pada posisi tertentu dalam gedung dan mengirim data tersebut ke server untuk 

disimpan pada database server.  

Aplikasi memeriksa ketersediaan sensor terlebih dahulu dilanjutkan dengan 

penentuan lantai dan posisi dimana fingerprint medan magnet bumi ingin ditambahkan. 

Ketika tombol untuk merekam fingerprint ditekan, aplikasi menentukan arah 
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pengambilan data (Utara, Timur, Barat, atau Selatan) sesuai dengan arah dimana 

smartphone ditunjuk, kemudian membaca nilai medan magnet bumi selama satu detik 

dan merata-ratakan hasil yang didapat selama satu detik tersebut. Aplikasi kemudian 

mengirimkan request ke server untuk menyimpan data fingerprint dalam database 

server. Server memproses request dan mengirim response kembali ke aplikasi sesuai 

dengan hasil dari proses. Response berupa informasi apakah penambahan data 

fingerprint berhasil atau tidak. Apabila berhasil, aplikasi memasukkan informasi 

tersebut ke dalam database lokal.  

 
Gambar 3.8 “Menambah Fingerprint Database” 
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 Gambar 3.9 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity “Memeriksa 

Ketersediaan Sensor” yang digunakan untuk memeriksa apakah terdapat sensor 

magnetometer dan accelerometer pada smartphone yang sedang digunakan oleh 

pengguna aplikasi. Aplikasi melakukan registrasi sensor dan apabila tidak ada, pesan 

error akan ditampilkan. 

 
Gambar 3.9 Activity Diagram “Memeriksa Ketersediaan Sensor” 

Gambar 3.10 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melihat 

Fingerprint Database” yang digunakan untuk melihat informasi fingerprint yang 

tersimpan dalam database. Aplikasi menampilkan peta berisi marker yang 

menunjukkan posisi letak fingerprint yang tersimpan dalam database. Informasi 

fingerprint dapat dilihat dengan menekan marker yang berada di peta. Aplikasi 

kemudian akan menampilkan informasi detail mengenai fingerprint medan magnet 

bumi pada titik tersebut.  
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Gambar 3.10 Activity Diagram “Melihat Fingerprint Database” 

Gambar 3.11 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menguji 

Aplikasi” yang digunakan untuk menguji fitur-fitur dari aplikasi seperti tingkat akurasi 

dan presisi floor estimation dan plane positioning.  

 
Gambar 3.11 Activity Diagram “Menguji Aplikasi” 
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Gambar 3.12 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menguji Fitur 

Floor Estimation” yang digunakan untuk menguji fitur penentuan lantai atau floor 

estimation. Lokasi pengujian beserta nilai K untuk pengujian dipilih dan ketika tombol 

untuk melakukan pengujian ditekan, aplikasi menentukan arah untuk pengambilan 

acuan data fingerprint dari database. Aplikasi kemudian melakukan query untuk 

mengisi List fingerprint.  

Nilai medan magnet bumi pada lokasi penelitian akan direkam selama tiga detik 

dan dirata-ratakan untuk mendapatkan rata-rata nilai magnetik medan magnet bumi 

yang terbaca dalam titik penelitian tersebut. Nilai Euclidean Distance antara nilai 

magnetik yang didapat dengan nilai magnetik dalam database akan dihitung. Setelah 

didapatkan nilai Euclidean Distance dari seluruh titik dalam database, List yang 

menyimpan data fingerprint akan diurutkan berdasarkan nilai Euclidean Distance 

terkecil. K data fingerprint dengan Euclidean Distance terkecil diambil. Aplikasi 

menampilkan hasil klasifikasi lantai dimana peneliti sedang berada dengan menghitung 

lantai terbanyak dari k fingerprint terdekat.   
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Gambar 3.12 Activity Diagram “Menguji Fitur Floor Estimation” 
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Gambar 3.13 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menguji Fitur 

Plane Positioning” yang digunakan untuk menguji fitur penentuan posisi pengguna 

dalam sebuah lantai. Lantai pengujian, metode positioning yang digunakan, nilai K 

yang digunakan dipilih, beserta titik awal atau acuan untuk mulai melakukan 

positioning. Setelah peneliti menekan tombol untuk memulai positioning, aplikasi akan 

membuat sebuah thread yang menjalankan fungsi positioning tiap detiknya. Posisi 

marker akan diubah sesuai dengan nilai latitude dan longitude yang dihasilkan dari 

fungsi positioning.  

Marker letak titik pengujian akan ditentukan dan dilanjutkan dengan penekanan 

tombol untuk mulai melakukan pengujian pada titik marker tersebut. Aplikasi 

merekam nilai latitude dan longitude yang dihasilkan oleh aplikasi selama lima detik. 

Nilai latitude dan longitude yang diperoleh dirata-ratakan untuk menghitung nilai 

distance error untuk titik marker tersebut. Hasil perhitungan posisi berupa latitude dan 

longitude, beserta nilai error dikirim ke server untuk disimpan dalam database. 

Aplikasi kemudian menampilkan hasil response yang diperoleh dari server.  
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Gambar 3.13 Activity Diagram “Menguji Fitur Plane Positioning” 

Gambar 3.14 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melakukan 

Pengaturan Aplikasi” yang digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap aplikasi 

yang dikembangkan. Pengaturan aplikasi terdiri atas fitur “Auto Floor Detection” yang 

berfungsi untuk secara otomatis mendeteksi lantai pengguna ketika berada dekat 

tangga dan “Show Room Description” yang berfungsi untuk menampilkan informasi 

lokasi dan ruangan sekitar pengguna.  
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Gambar 3.14 Activity Diagram “Melakukan Pengaturan Aplikasi” 

Gambar 3.15 menggambarkan activity diagram untuk activity “Menambah 

Marker” yang digunakan untuk menambah marker yang mengacu pada titik-titik 

pengujian dalam lingkungan penelitian.  

Tombol untuk menambah marker ditekan, kemudian menggerakkan marker 

tersebut sesuai dengan titik pengujian yang diinginkan. Pengguna dapat melakukan hal 

ini sampai seluruh marker yang diinginkan sudah diletakkan di atas peta. Ketika sudah 

selesai, pengguna menekan tombol untuk mengirim letak marker ke server. Aplikasi 

mengirim ke server, yang kemudian menyimpan dalam database dan mengembalikan 

response ke aplikasi.  
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Gambar 3.15 Activity Diagram “Menambah Marker” 

Gambar 3.16 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melakukan 

Kalibrasi Sensor” yang digunakan untuk melakukan kalibrasi sensor magnetometer 

dalam smartphone yang digunakan oleh aplikasi untuk mengkalkulasi posisi pengguna 

dalam lingkungan penelitian. 

 Titik kalibrasi ditentukan dengan memindahkan posisi marker pada peta ke 

lokasi kalibrasi yang diinginkan. Aplikasi akan mencari titik terdekat dengan data 

fingerprint medan magnet bumi untuk menjadi acuan kalibrasi. Setelah pengguna 

menekan tombol kalibrasi, aplikasi akan menentukan arah smartphone, merekam data 

magnetik selama tiga detik dan merata-ratakan nilai yang didapat selama tiga detik 
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tersebut. Berdasarkan acuan data fingerprint yang tersimpan dalam database, akan 

dihitung nilai kalibrasi dan disimpan dalam shared preference.  

 
Gambar 3.16 Activity Diagram “Melakukan Kalibrasi Sensor” 

Gambar 3.17 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity “Mencari 

Titik Terdekat” yang digunakan untuk mencari titik terdekat dari posisi yang diatur 

oleh pengguna dengan posisi fingerprint yang tersimpan dalam database. Titik yang 

dihasilkan akan menjadi titik acuan untuk melakukan kalibrasi.  
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Gambar 3.17 Activity Diagram “Mencari Titik Terdekat” 

Gambar 3.18 menggambarkan activity diagram untuk activity “Melihat Posisi 

Dalam Gedung”. Titik kalibrasi dipilih dan dilakukan kalibrasi sensor. Setelah 

melakukan kalibrasi, titik kalibrasi akan menjadi titik awal dimulainya positioning. 

Aplikasi akan menghitung posisi dari pengguna dan menampilkannya sebagai marker 

dalam peta. Pengguna juga akan mendapatkan informasi ruangan atau hasil deteksi 

lantai sesuai dengan pengaturan fitur yang telah dilakukan terhadap aplikasi.  
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Gambar 3.18 Activity Diagram “Melihat Posisi Dalam Gedung” 

Gambar 3.19 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity “Melakukan 

Positioning”. Saat fungsi positioning berjalan, aplikasi akan menentukan arah dimana 

smartphone ditunjuk dan melakukan query sesuai dengan metode positioning dan arah 

yang didapat. Aplikasi merekam data magnetik dan menghitung nilai Euclidean 

Distance antara nilai magnetik bacaan dengan nilai-nilai magnetik dalam database 

yang telah tersimpan dalam List. Data fingerprint akan diurutkan berdasarkan nilai 

terdekat dan diperoleh k data fingerprint dengan nilai Euclidean Distance terkecil. Nilai 

latitude dan longitude dari data fingerprint yang digunakan akan dirata-ratakan untuk 

mendapatkan posisi peneliti dalam lingkungan penelitian. 
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Gambar 3.19 Activity Diagram “Melakukan Positioning” 

Gambar 3.20 menggambarkan activity diagram untuk activity “Mendapatkan 

Informasi Ruangan” yang digunakan untuk menampilkan informasi ruangan sekitar 

pengguna beserta lokasi dimana pengguna sedang berada.  
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Gambar 3.20 Activity Diagram “Mendapatkan Informasi Ruangan” 

Gambar 3.21 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity “Melakukan 

Deteksi Lantai” yang digunakan untuk menentukan lantai ketika pengguna sedang 

berada di sekitar tangga dan jika pengguna menggunakan fitur “Auto-Floor Detection” 

yang dapat diatur melalui halaman pengaturan dan disimpan dalam shared preferences.  

Aplikasi akan melakukan query data fingerprint pada lokasi tangga lantai di 

bawah, di atas, dan lantai dimana pengguna sedang berada. Euclidean Distance akan 

dihitung dan fingerprint kemudian diurutkan berdasarkan Euclidean Distance terkecil. 

k data fingerprint diambil dan dihitung lantai terbanyak dalam k data fingerprint. 

Tampilan peta akan diubah sesuai dengan lantai yang didapat.  
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Gambar 3.21 Activity Diagram “Melakukan Deteksi Lantai” 

Gambar 3.22 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity 

“Menentukan Arah” yang akan menentukan arah dimana smartphone sedang 

menunjuk. Perhitungan arah menggunakan sensor magnetometer dan accelerometer 

dalam smartphone. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi getRotationMatrix() 

dan getRotation() untuk mendapatkan nilai azimuth dalam skala radian yang kemudian 

dikonversi menjadi derajat atau degree.  
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Gambar 3.22 Activity Diagram “Menentukan Arah” 

Gambar 3.23 menggambarkan activity diagram untuk sub-activity “Melakukan 

Query Data Fingerprint”. Terdapat tiga penerapan positioning berbeda yang dapat 

digunakan dan mempengaruhi query yang dilakukan ke database. Metode kNN tanpa 

filter data mengambil seluruh data fingerprint pada lantai pengguna tanpa melakukan 

filter, metode kNN dengan filter arah mengambil seluruh data fingerprint pada lantai 

pengguna dan dengan arah yang sesuai dengan arah smartphone pengguna.  
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Metode ‘SUPERVISED’ menerapkan filter tambahan sebelum dilakukan query 

data fingerprint. Ditetapkan terlebih dahulu batas atas dan batas bawah dari nilai 

latitude dan longitude berdasarkan posisi pengguna saat ini sehingga hanya dilakukan 

pencarian data yang berdekatan dengan posisi sebelumnya. Setelah itu, nilai magnetik 

X dan Y juga diberi batas atas dan batas bawah untuk mengecilkan kemungkinan salah 

pengambilan data fingerprint. Arah device juga menentukan data yang diambil.  

 
Gambar 3.23 Activity Diagram “Melakukan Query Data Fingerprint” 
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3.2.3 Class Diagram 

 Perancangan class diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antar 

class yang terdapat dalam aplikasi. Terdapat beberapa jenis class dalam aplikasi ini, 

antara lain activity class, data class, asynctask class, fragment class, contract class, 

helper class, dan adapter class. Activity class berfungsi untuk menjalankan logic dari 

sebuah halaman dalam aplikasi dan mengatur apa saja yang diproses dan ditampilkan 

dalam halaman tersebut. Data class berfungsi sebagai class yang menampung data. 

Asynctask class berfungsi untuk menjalankan background task yang berhubungan 

dengan pengiriman request dan penerimaan response ke dan dari server. Fragment 

class berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment yang dapat dipanggil oleh 

activity dan menjadi bagian dari activity yang memanggilnya. Adapter class berfungsi 

untuk menampilkan tampilan yang didesain secara custom, baik untuk komponen 

RecyclerView maupun ViewPager. Contract class merupakan sebuah class yang berisi 

variabel static seperti query untuk menginisialisasi database beserta nama-nama tabel 

dalam database tersebut. Helper class merupakan class yang berfungsi untuk 

membantu jalannya aplikasi.  

 Gambar 3.24 menggambarkan class diagram untuk aplikasi. Activity class 

dalam aplikasi ini antara lain: 

1. SplashScreenActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity untuk 

menampilkan halaman awal splash screen ketika aplikasi pertama kali dijalankan. 

Activity ini menjalankan background task untuk pengecekan database fingerprint 

dan untuk menyiapkan file peta yang ditampilkan dalam aplikasi. 
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2. MenuActivity merupakan sebuah parent class untuk activity class yang 

menampilkan menu menggunakan RecyclerView. MenuActivity memiliki atribut 

dan fungsi yang diperlukan untuk menampilkan menu dalam aplikasi.  

3. MainMenuActivity merupakan sebuah child class dari MenuActivity yang 

digunakan untuk menampilkan menu utama setelah proses dalam 

SplashScreenActivity selesai dijalankan. Menu yang ditampilkan dalam activity ini 

berbeda dan disesuaikan dengan privilege yang dimiliki oleh pengguna aplikasi.  

4. MapActivity merupakan sebuah parent class untuk activity class yang 

menampilkan peta menggunakan MapView. MapActivity memiliki atribut dan 

fungsi yang dibutuhkan untuk menampilkan peta dan melakukan proses yang 

berhubungan dengan peta atau positioning.  

5. PositioningActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity yang 

merupakan sebuah activity untuk menunjukkan posisi dari pengguna dalam 

lingkungan penelitian.  

6. ManageFingerprintActivity merupakan sebuah child class dari MenuActivity yang 

merupakan sebuah activity class untuk menampilkan menu pengaturan fingerprint 

yang dapat diakses oleh pengguna dengan privilege admin.  

7. AddFingerprintActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity yang 

berfungsi untuk menambah data fingerprint medan magnet bumi pada posisi 

tertentu ke dalam database.  

8. ViewFingerprintActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity yang 

berfungsi untuk menampilkan informasi fingerprint pada lantai dan lokasi tertentu 

yang dipilih oleh user.  
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9. SettingsActivity merupakan sebuah activity class yang digunakan oleh pengguna 

untuk melakukan pengaturan terhadap fitur tambahan aplikasi yang ingin 

digunakan. SettingsActivity kemudian menampilkan sebuah fragment class 

SettingsFragment. 

10. TutorialActivity merupakan sebuah activity class yang menampilkan panduan 

mengenai cara penggunaan aplikasi kepada pengguna. TutorialActivity 

menampilkan sebuah ViewPager yang memerlukan sebuah adapter class 

TutorialViewPagerAdapter.  

11. AboutActivity merupakan sebuah activity class yang menampilkan informasi 

mengenai aplikasi dan pengembang aplikasi. Pengguna juga dapat mengubah 

privilege dari pengguna biasa menjadi admin melalui activity class ini.  

12. ResearchMenuActivity merupakan sebuah child class dari MenuActivity yang 

merupakan sebuah activity class untuk menampilkan menu pemilihan penelitian 

yang ingin dilakukan oleh pengguna. Activity class ini menggunakan komponen 

RecyclerView dan memerlukan sebuah adapter class MenuGridAdapter. 

13. FloorAccuracyActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity yang 

digunakan untuk menguji tingkat akurasi dari fitur floor estimation dari aplikasi 

yang dikembangkan. 

14. PlaneAccuracyActivity merupakan sebuah child class dari MapActivity yang 

digunakan untuk menguji tingkat akurasi dan presisi dari fitur positioning dari 

aplikasi.  
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Data class dalam aplikasi digunakan untuk mendukung fungsionalitas dari 

activity class yang ada. Activity class menggunakan data class untuk menyimpan data 

yang digunakan dalam bentuk objek. Data class yang terdapat dalam aplikasi antara 

lain: 

1. Fingerprint merupakan sebuah data class untuk menyimpan data informasi medan 

magnet bumi. 

2. MenuList merupakan sebuah data class untuk menyimpan informasi gambar dan 

teks untuk grid dalam tampilan menu. 

Asynctask class terdapat dalam beberapa activity class dan digunakan untuk 

melakukan background task seperti melakukan request dan menerima response ke dan 

dari server, melakukan parsing file peta, dan lain-lain. Asynctask class yang terdapat 

dalam aplikasi antara lain: 

1. AsyncTaskCheckUpdate merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

memeriksa apakah terdapat perbedaan antara database fingerprint yang disimpan 

dalam lokal dengan server. AsyncTaskCheckUpdate terdapat dalam activity class 

SplashScreenActivity.  

2. AsyncTaskGetFingerprint merupakan sebuah asynctask class yang digunakan 

untuk memperoleh data fingerprint dari server. AsyncTaskGetFingerprint terdapat 

dalam activity class SplashScreenActivity. 

3. AsyncTaskParseKML merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

melakukan parsing file peta dengan format KML agar dapat dibaca oleh library 

OSMdroid. AsyncTaskParseKML terdapat dalam activity class 

SplashScreenActivity. 
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4. AsyncTaskBuildOverlay merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

membangun overlay dari file peta sebelum ditampilkan dalam aplikasi. 

AsyncTaskBuidOverlay terdapat dalam activity class SplashScreenActivity.  

5. AsyncTaskInsertFingerprint merupakan sebuah asynctask class yang digunakan 

untuk mengirim data fingerprint yang diperoleh dari smartphone ke database 

dalam server. AsyncTaskInsertFingerprint terdapat dalam activity 

AddFingerprintActivity. 

6. AsyncTaskInsertMarker merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

mengirim marker titik pengujian ke dalam database server. 

AsyncTaskInsertMarker terdapat dalam activity class PlaneAccuracyActivity.  

7. AsyncTaskGetMarker merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

mengambil informasi marker titik pengujian dari database server ke database lokal 

pada smartphone. AsyncTaskGetMarker terdapat dalam activity class 

PlaneAccuracyActivity. 

8. AsyncTaskInsertResearchData merupakan sebuah asynctask class yang digunakan 

untuk mengirim hasil pengujian ke dalam server. AsyncTaskInsertResearchData 

terdapat dalam activity class PlaneAccuracyActivity. 

9. AsyncTaskGetRoomInfo merupakan sebuah asynctask class yang digunakan untuk 

mengambil informasi ruangan dari database.    

Fragment class dipanggil oleh activity class untuk ditampilkan dalam activity 

yang memanggil class tersebut. Hanya terdapat sebuah fragment class dalam aplikasi 

yang dikembangkan yaitu SettingsFragment untuk menampilkan pilihan pengaturan 
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yang dapat dilakukan melalui aplikasi. SettingsFragment digunakan dan ditampilkan 

pada activity class SettingsActivity. 

Adapter class digunakan oleh activity-activity yang memerlukan komponen 

tampilan yang dibuat secara custom. Adapter class dalam aplikasi yang dikembangkan 

antara lain: 

1. MenuGridAdapter merupakan adapter class untuk menampilkan grid 

RecyclerView dalam sebuah activity menu melalui bantuan GridLayoutManager. 

MenuGridAdapter digunakan oleh activity class MainMenuActivity, 

ResearchMenuActivity, dan ManageFingerprintActivity. 

2. TutorialViewPagerAdapter merupakan adapter class untuk komponen ViewPager 

yang digunakan untuk menampilkan tampilan panduan. 

TutorialViewPagerAdapter digunakan oleh activity class TutorialActivity.  

Contract class digunakan oleh activity-activity yang perlu menggunakan 

database. Contract class dalam aplikasi yang dikembangkan antara lain: 

1 FingerprintContract merupakan contract class yang menyimpan query dan variabel 

static untuk menginisialisasi dan menggunakan tabel yang menyimpan informasi 

fingerprint dalam database.  

2 ResearchPointContract merupakan contract class yang menyimpan query dan 

variabel static untuk menginisialisasi dan menggunakan tabel yang menyimpan 

informasi titik pengujian dalam database. 

3 ResearchResultContract merupakan contract class yang menyimpan query dan 

variabel static untuk menginisialisasi dan menggunakan tabel yang menyimpan 

informasi hasil pengujian dalam database. 
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4 RoomInfoContract merupakan contract class yang menyimpan query dan variabel 

static untuk menginisialisasi dan menggunakan tabel yang menyimpan informasi 

ruangan dan keterangan ruangan dalam database.  

Helper class digunakan oleh activity-activity untuk melakukan tugas seperti 

mengakses database, melakukan request ke server, dan lain-lain. Helper class dalam 

aplikasi yang dikembangkan antara lain: 

1. WebService merupakan sebuah helper class berisi fungsi dan atribut untuk 

mengirim dan menerima request ke dan dari server.  

2. DbHelper merupakan sebuah helper class berisi variabel dan fungsi yang 

digunakan untuk menginisiasi dan mengakses database.  
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Gambar 3.24 Class Diagram Aplikasi 
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3.2.4 Sequence Diagram 

Perancangan sequence diagram bertujuan untuk menunjukkan interaksi 

antar objek dalam aplikasi. Sequence diagram juga menggambarkan apa saja yang 

dilakukan oleh sebuah objek, dan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Gambar 3.25 

menggambarkan sequence diagram untuk “Melihat Splash Screen” adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna membuka aplikasi. 

2. Aplikasi menampilkan tampilan splash screen dan menjalankan fungsi untuk 

menginisialisasi aplikasi. 

 
Gambar 3.25 Sequence Diagram “Melihat Splash Screen” 

Gambar 3.26 menggambarkan sequence diagram untuk “Menginisialisasi 

Aplikasi”. Secara garis besar, alur dari proses “Menginisialisasi Aplikasi” adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi menampilkan splash screen ke pengguna dan membuat sebuah objek 

dari helper class DbHelper.  

2. Jika aplikasi baru pertama kali dijalankan, SplashScreenActivity menjalankan 

asynctask class AsyncTaskGetFingerprint yang menginisialisasi koneksi 
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melalui helper class WebService yang melakukan request dan menerima 

response ke dan dari server. Response kemudian di-return ke asynctask class. 

AsyncTaskGetFingerprint menerima response, mengambil objek dari response 

dan memanggil fungsi addFingerprintToDb() pada helper class DbHelper. 

DbHelper mengakses nama kolom yang digunakan untuk melakukan query dari 

contract class FingerprintContract. DbHelper kemudian mengembalikan 

insertID hasil query insert ke database. AsyncTaskGetFingerprint kemudian 

mengirim status progress ke SplashScreenActivity setelah selesai memasukkan 

data ke dalam database yang ditampilkan ke pengguna melalui 

SplashScreenActivity. SplashScreenActivity kemudian menjalankan 

AsyncTaskGetRoomInfo yang menginisialisasi koneksi ke WebService untuk 

pengiriman data dan penerimaan response. Hasil response dikembalikan ke 

AsyncTaskGetRoomInfo dimana dipanggil fungsi insertRoomInfo() dari helper 

class DbHelper. Nama kolom dari class RoomInfoContract diakses untuk 

melakukan query ke dalam database. Setelah proses ini selesai, 

AsyncTaskGetRoomInfo mengirimkan update progress ke 

SplashScreenActivity yang menampilkannya ke pengguna.  

3. Jika aplikasi sudah pernah dijalankan sebelumnya, SplashScreenActivity 

menjalankan asynctask class AsyncTaskCheckUpdate yang memanggil fungsi 

checkLastId() pada DbHelper untuk mengambil ID terakhir yang tersimpan. 

Kemudian, dilakukan inisialisasi koneksi melalui helper class WebService 

yang melakukan request dan menerima response ke dan dari server. Response 

di-return ke asynctask class. AsyncTaskCheckUpdate menerima response dan 

memeriksa status dari response tersebut. Apabila ‘OK’, maka database tidak 
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perlu diperbarui dan AsyncTaskCheckUpdate mengirim status progress ke 

SplashScrenActivity. Apabila ‘UPDT’, maka database perlu diperbarui dan 

AsyncTaskCheckUpdate memanggil fungsi addFingerprintToDb() dari 

DbHelper untuk menulis ke database. DbHelper mengakses nama kolom yang 

diperlukan dari FingerprintContract dan mengembalikan insertID. Status 

progress dikirim ke SplashScreenActivity yang menampilkan status ke 

pengguna. 

4. SplashScreenActivity menjalankan AsyncTaskParseKML yang kemudian 

mengakses variabel untuk penyimpanan file KML pada parent class 

MapActivity.  

5. AsyncTaskParseKML melakukan parsing terhadap file KML yang kemudian 

disimpan dalam variabel static pada parent class MapActivity.  

6. AsyncTaskParseKML mengirim status progress ke SplashScreenActivity yang 

menampilkan status ke pengguna. 

7. SplashScreenActivity menjalankan AsyncTaskBuildOverlay yang kemudian 

membangun overlay untuk file KML yang telah di-parsing dan disimpan dalam 

variable static parent class MapActivity sebelumnya. 

8. AsyncTaskBuildOverlay mengirim status progress ke SplashScreenActivity 

yang menampilkan status progress ke pengguna.  

Gambar 3.27 menggambarkan sequence diagram untuk “Melihat Cara 

Menggunakan Aplikasi”. Secara garis besar, alur dari proses “Melihat Cara 

Menggunakan Aplikasi” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melihat panduan. 

2. TutorialActivity membuat objek adapter class TutorialViewPagerAdapter
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3. TutorialActivity memanggil fungsi setAdapter() untuk memilih objek 

TutorialViewPagerAdapter sebagai adapter untuk tampilan. 

4. TutorialViewPagerAdapter menginstansiasi item yang ditampilkan dan 

mengembalikan View ke TutorialActivity. 

5. Objek View yang dikembalikan ditampilkan ke pengguna aplikasi.   

 
Gambar 3.27 Sequence Diagram “Melihat Cara Menggunakan Aplikasi” 

Gambar 3.28 menggambarkan sequence diagram untuk “Melihat Informasi 

Pengembang Aplikasi”. Secara garis besar, alur dari proses “Melihat Informasi 

Pengembang Aplikasi” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melihat informasi pengembang. 

2. AboutActivity melakukan inisialisasi tampilan untuk aplikasi dengan 

menjalankan fungsi initAboutPage(). 

3. AboutActivity menampilkan tampilan ke pengguna.  
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Gambar 3.28 Sequence Diagram “Melihat Informasi Pengembang Aplikasi” 

Gambar 3.29 menggambarkan sequence diagram untuk “Mengatur 

Fingerprint Database”. Secara garis besar, alur dari proses “Mengatur Fingerprint 

Database” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengaturan fingerprint database.  

2. ManageFingerprintActivity menjalankan fungsi populateMenu() yang 

kemudian menginisialisasi objek List<MenuList> dalam MenuActivity. 

3. ManageFingerprintActivity membuat objek MenuList dan menambahkan objek 

tersebut ke List<MenuList> dalam MenuActivity. Isi dari objek ini adalah 

gambar icon dan teks yang ditampilkan dalam menu.  

4. ManageFingerprintActivity menjalankan fungsi setGridAdapter() pada parent 

class MenuActivity yang membuat objek MenuGridAdapter. 

5. MenuActivity memanggil fungsi setAdapter() untuk memilih objek 

MenuGridAdapter sebagai adapter yang digunakan untuk tampilan.  

6. MenuGridAdapter mengembalikan objek View yang kemudian ditampilkan 

kepada pengguna.  
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Gambar 3.29 Sequence Diagram “Mengatur Fingerprint Database” 

Gambar 3.30 menggambarkan sequence diagram untuk “Menambah 

Fingerprint Database”. Secara garis besar, alur dari proses “Menambah Fingerprint 

Database” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan penambahan data fingerprint. 

2. AddFingerprintActivity memanggil fungsi checkSensor() pada parent class 

MapActivity. MapActivity kemudian mengembalikan nilai boolean. 

3. AddFingerprintActivity memanggil fungsi untuk menginisialisasi tampilan peta 

antara lain initMapView(), setBoundingBox(), initFloorPicker(), dan 

initCompassView(). AddFingerprintActivity menginisialisasi dan membuat 

objek DbHelper untuk mengakses database. 

4. AddFingerprintActivity menampilkan tampilan ke pengguna, pengguna 

memilih lantai, menentukan posisi, dan menekan tombol untuk menambah data 

fingerprint. 

5. AddFingerprintActivity memanggil fungsi getDirection() dari parent class 

MapActivity. MapActivity mengembalikan nilai arah dengan tipe data String. 

6. AddFingerprintActivity menjalankan fungsi recordFingerprint() untuk 

merekam nilai medan magnet bumi.  
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7. AsyncTaskInsertFingerprint dijalankan oleh AddFingerprintActivity setelah 

selesai merekam nilai medan magnet bumi.  

8. AsyncTaskInsertFingerprint menginisialisasi koneksi melalui helper class 

WebService yang kemudian mengirim request dan menerima response ke dan 

dari server. Hasil response dikembalikan ke class AsyncTaskInsertFingerprint.  

9. Jika status yang diterima adalah ‘Fingerprint Inserted’, maka 

AsyncTaskInsertFingerprint memanggil fungsi addFingerprintToDb() dari 

helper class DbHelper untuk menulis ke database. DbHelper mengakses nama 

kolom dari class FingerprintContract yang kemudian mengembalikan nama 

kolom. Hasil response kemudian ditampilkan kepada pengguna. 

10. Jika status yang diterima adalah ‘Insert Failed’, aplikasi menampilkan response 

ke pengguna.  

 
Gambar 3.30 Sequence Diagram “Menambah Fingerprint Database” 
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Gambar 3.31 menggambarkan sequence diagram untuk “Melihat 

Fingerprint Database”. Secara garis besar, alur dari proses “Melihat Fingerprint 

Database” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melihat fingerprint database. 

2. ViewFingerprintActivity memanggil fungsi dari parent class MapActivity 

untuk menginisialisasi tampilan peta antara lain initMapView(), 

setBoundingBox(), dan initFloorPicker().ViewFingerprintActivity kemudian 

menginisialisasi dan membuat sebuah objek DbHelper untuk mengakses 

database. 

3. ViewFingerprintActivity menampilkan tampilan aplikasi ke pengguna, 

pengguna memilih lantai dan lokasi data fingerprint yang ingin dilihat. 

4. ViewFingerprintActivity menjalankan fungsi viewFingerprint() pada helper 

class DbHelper yang mengakses nama kolom dari class FingerprintContract. 

DbHelper mengembalikan Cursor ke ViewFingerprintActivity. 

5. ViewFingerprintActivity menginisialisasi objek List<Fingerprint> untuk 

menyimpan data fingerprint. 

6. Dilakukan looping sesuai dengan jumlah data dalam Cursor, dalam setiap loop 

dibuat objek Fingerprint dan dimasukkan ke dalam List<Fingerprint>.  

7. ViewFingerprintActivity memanggil fungsi drawMarker() untuk menggambar 

marker dalam peta.  

8. Aplikasi menampilkan marker yang digambar ke pengguna.  
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Gambar 3.31 Sequence Diagram “Melihat Fingerprint Database” 

Gambar 3.32 menggambarkan sequence diagram untuk “Menguji 

Aplikasi”. Secara garis besar, alur dari proses “Menguji Aplikasi” adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengujian aplikasi.  

2. ResearchMenuActivity menjalankan fungsi populateMenu() yang kemudian 

menginisialisasi objek List<MenuList> dalam MenuActivity. 

3. ResearchMenuActivity membuat objek MenuList dan menambahkan objek 

tersebut ke List<MenuList> dalam MenuActivity. Isi dari objek ini adalah 

gambar icon dan teks yang ditampilkan dalam menu.  

4. ResearchMenuActivity menjalankan fungsi setGridAdapter() pada parent class 

MenuActivity yang membuat objek MenuGridAdapter. 

5. MenuActivity memanggil fungsi setAdapter() untuk memilih objek 

MenuGridAdapter sebagai adapter yang digunakan untuk tampilan.  
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6. MenuGridAdapter mengembalikan objek View yang kemudian ditampilkan 

kepada pengguna.  

 
Gambar 3.32 Sequence Diagram “Menguji Aplikasi” 

Gambar 3.33 menggambarkan sequence diagram untuk “Menguji Fitur 

Floor Estimation”. Secara garis besar, alur dari proses “Menguji Fitur Floor 

Estimation” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengujian fitur floor estimation.  

2. FloorAccuracyActivity memanggil fungsi checkSensor() dari parent class 

MapActivity yang mengembalikan hasil dengan tipe data Boolean.  

3. FloorAccuracyActivity menginisialisasi dan membuat objek helper class 

DbHelper dan menampilkan tampilan kepada pengguna.  

4. Pengguna menentukan lokasi pengujian, nilai K, dan menekan tombol untuk 

memulai pengujian. 

5. FloorAccuracyActivity memanggil fungsi getDirection() dari parent class 

MapActivity yang mengembalikan nilai arah dengan tipe data String.  

6. Jika filter yang dipilih adalah “ALL”, maka fungsi getAllFloor() dari class 

DbHelper dipanggil dan mengembalikan nilai Cursor. Jika filter yang dipilih 

adalah “TANGGA”, maka fungsi populateListFloor() dari class DbHelper 
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dipanggil dan jika bukan kedua filter tersebut, fungsi getFloorWithFilter() 

dipanggil. Saat menjalankan ketiga fungsi tersebut, DbHelper mengakses nama 

kolom dari class FingerprintContract. 

7. FloorAccuracyActivity membuat objek List<Fingerprint> dan mengisi List 

tersebut dengan objek Fingerprint sebanyak jumlah data yang tersimpan dalam 

objek Cursor.  

8. FloorAccuracyActivity merekam nilai magnetik yang dibaca oleh sensor dan 

memanggil fungsi countEuclideanDistance() dari parent class MapActivity 

yang mengembalikan nilai dengan tipe data Double. 

9. FloorAccuracyActivity melakukan proses penentuan lantai dan menampilkan 

hasil kepada pengguna.  

 
Gambar 3.33 Sequence Diagram “Menguji Fitur Floor Estimation” 
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Gambar 3.34 menggambarkan sequence diagram untuk “Menguji Fitur 

Plane Positioning”. Secara garis besar, alur dari proses “Menguji Fitur Plane 

Positioning” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengujian fitur plane positioning. 

2. PlaneAccuracyActivity memanggil fungsi-fungsi dari parent class MapActivity 

untuk melakukan inisialisasi antara lain checkSensor() yang mengembalikan 

Boolean, initMapView(), setBoundingBox(), initFloorPicker(), dan 

initCompassView().  

3. Aplikasi menginisialisasi dan membuat objek DbHelper, menampilkan 

tampilan ke pengguna dan PlaneAccuracyActivity menjalankan asynctask class 

AsyncTaskGetMarker. 

4. AsyncTaskGetMarker melakukan inisialisasi koneksi melalui helper class 

WebService yang mengirim request dan menerima response ke dan dari server. 

WebService mengembalikan response server ke AsyncTaskGetMarker.  

5. AsyncTaskGetMarker memanggil fungsi refreshFingerprintDb dan 

insertResearchPoints() pada class DbHelper untuk mengisi data titik-titik 

pengujian ke dalam database. DbHelper mengakses contract class 

ResearchPointsContract untuk mendapatkan informasi nama kolom ketika 

ingin melakukan query ke database.   

6. Pengguna melakukan pengaturan pengujian seperti menentukan metode 

positioning, menentukan titik awal, nilai K, dan lain-lain. 

PlaneAccuracyActivity mengubah titik marker pada parent class MapActivity 

sesuai dengan yang ditentukan pengguna. 

7. Pengguna menekan tombol untuk melakukan positioning. 
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8. PlaneAccuracyActivity memanggil fungsi getDirection() dari parent class 

MapActivity yang mengembalikan nilai arah dengan tipe data String. Nilai 

magnet kemudian direkam. 

9. Jika mode pengujian adalah ‘PURE KNN’, maka PlaneAccuracyActivity 

memanggil fungsi populateListKNN() pada DbHelper. Jika mode pengujian 

adalah “KNN DIRECTION”, maka PlaneAccuracyActivity memanggil fungsi 

populateListDirection() pada DbHelper. Jika mode pengujian bukan keduanya, 

maka dipanggil fungsi getListForPositioning(). Ketiga fungsi tersebut 

mengembalikan Cursor berisi data. Saat melakukan query, DbHelper 

mengakses FingerprintContract untuk mendapatkan nama kolom pada 

database.  

10. PlaneAccuracyActivity membuat objek List<Fingerprint> yang diisi dengan 

objek Fingerprint berdasarkan data yang diperoleh dari Cursor. Dalam tiap loop, 

PlaneAccuracyActivity memanggil fungsi countEuclideanDistance() dari 

parent class MapActivity. 

11. PlaneAccuracyActivity menentukan posisi pengguna dan mengubah titik 

marker yang ditampilkan melalui parent class MapActivity.  

12. Ketika pengguna menekan tombol untuk melakukan pengujian, posisi 

kemudian direkam oleh PlaneAccuracyActivity dan kemudian dijalankan 

AsyncTaskInsertResearchData yang melakukan inisialisasi koneksi melalui 

helper class WebService.  

13. WebService mengirim request dan menerima response ke dan dari server. 

14. AsyncTaskInsertResearchData memanggil fungsi insertResearchResult() pada 

class DbHelper. DbHelper mengakses class ResearchResultContract untuk 
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mendapatkan informasi nama kolom database. Setelah memasukkan data ke 

dalam database, dikembalikan nilai returnID dan response ditampilkan ke 

pengguna. 

 
Gambar 3.34 Sequence Diagram “Menguji Fitur Plane Positioning” 
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Gambar 3.35 menggambarkan sequence diagram untuk “Menambah 

Marker”. Secara garis besar, alur dari proses “Menambah Marker” adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengujian plane positioning. 

2. PlaneAccuracyActivity memanggil fungsi-fungsi dari parent class MapActivity 

untuk melakukan inisialisasi antara lain checkSensor() yang mengembalikan 

Boolean, initMapView(), setBoundingBox(), initFloorPicker(), dan 

initCompassView(). 

3. PlaneAccuracyActivity menampilkan tampilan ke pengguna. 

4. Pengguna menentukan titik-titik pengujian dan menekan tombol untuk 

menyimpan titik pengujian. 

5. PlaneAccuracyActivity mengubah posisi titik-titik marker dalam parent class 

MapActivity dan menjalankan asyntask class AsyncTaskInsertMarker.  

6. AsyncTaskInsertMarker memanggil fungsi insertResearchMarker() dalam 

helper class DbHelper yang mengakses nama kolom dalam class 

FingerprintContract.  

7. AsyncTaskInsertMarker melakukan inisialisasi koneksi melalui helper class 

WebService yang mengirim request dan menerima response ke dan dari server.  

8. WebService mengembalikan response ke AsyncTaskInsertMarker yang 

kemudian menampilkan response tersebut ke pengguna. 
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Gambar 3.35 Sequence Diagram “Menambah Marker” 

Gambar 3.36 menggambarkan sequence diagram untuk “Melakukan 

Pengaturan Aplikasi”. Secara garis besar, alur dari proses “Melakukan Pengaturan 

Aplikasi” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melakukan pengaturan aplikasi. 

2. SettingsActivity membuat objek fragment class SettingsFragment yang 

ditampilkan dalam SettingsActivity.  

3. SettingsFragment menjalankan fungsi addFragmentFromResource() untuk 

mengatur tampilan fragment.  

4. SettingsActivity menampilkan tampilan ke pengguna. 

5. Pengguna melakukan perubahan pada pengaturan, SettingsFragment 

menjalankan fungsi getSharedPreferences() untuk mengambil objek 

SharedPreference. 

6. Class SharedPreference kemudian menjalankan fungsi edit() untuk mengubah 

isi SharedPreference yang menyimpan pengaturan. 
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Gambar 3.36 Sequence Diagram “Melakukan Pengaturan Aplikasi” 

Gambar 3.37 menggambarkan sequence diagram untuk “Melihat Posisi 

Dalam Gedung”. Secara garis besar, alur dari proses “Melihat Posisi Dalam 

Gedung” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih menu untuk melihat posisi dalam gedung. 

2. PositioningActivity memanggil fungsi-fungsi dari parent class MapActivity 

untuk melakukan inisialisasi antara lain checkSensor() yang mengembalikan 

Boolean, initMapView(), setBoundingBox(), initFloorPicker(), dan 

initCompassView(). 

3. PositioningActivity menginisialisasi dan membuat objek dari helper class 

DbHelper dan PositioningActivity menampilkan tampilan ke pengguna. 

4. Pengguna memilih titik kalibrasi dan PositioningActivity mengubah posisi 

marker dalam parent class MapActivity. 

5. Kalibrasi sensor dilakukan. 
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6. PositioningActivity merekam nilai medan magnet bumi dan memanggil fungsi 

getListForPositioning() dari helper class DbHelper. DbHelper mengakses nama 

kolom dari class FingerprintContract dan mengembalikan Cursor berisi data ke 

PositioningActivity.  

7. PositioningActivity membuat objek List<Fingerprint> untuk menyimpan objek 

class Fingerprint yang diisi oleh data dalam Cursor. Dalam tiap loop, 

PositioningActivity memanggil fungsi countEuclideanDistance() dari parent 

class MapActivity yang mengembalikan nilai dengan tipe data Double. 

8. PositioningActivity menentukan posisi, mengubah titik marker dan 

menampilkan marker. 

9. PositioningActivity menjalankan fungsi untuk mendapatkan informasi ruangan 

dan melakukan deteksi lantai.  
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Gambar 3.37 Sequence Diagram “Melihat Posisi Dalam Gedung” 

Gambar 3.38 menggambarkan sequence diagram untuk “Melakukan 

Kalibrasi Sensor”. Secara garis besar, alur proses dari “Melakukan Kalibrasi 

Sensor” adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna memilih titik kalibrasi yang diingkan. 

2. PositioningActivity memanggil fungsi querySingleFloorDirection() dari helper 

class DbHelper. DbHelper mengakses nama kolom dari contract class 

FingerprintContract. DbHelper mengembalikan Cursor ke PositioningActivity.  
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3. PositioningActivity membuat objek List<Fingerprint> untuk menyimpan objek 

class Fingerprint yang diisi oleh data dalam Cursor. 

4. PositioningActivity menjalankan fungsi untuk mencari titik terdekat. 

5. Pengguna menekan tombol untuk melakukan kalibrasi.  

6. Aplikasi menghitung nilai kalibrasi. 

7. PositioningActivity memanggil fungsi getSharedPreferences() untuk 

mengakses objek SharedPreference. SharedPreference menjalankan fungi edit() 

untuk menyimpan nilai kalibrasi. 

8. PositioningActivity menampilkan notifikasi kepada pengguna bahwa proses 

kalibrasi telah selesai. 

 
Gambar 3.38 Sequence Diagram “Melakukan Kalibrasi Sensor” 

Gambar 3.39 menggambarkan sequence diagram untuk “Mendapatkan 

Informasi Ruangan”. Secara garis besar, alur dari proses “Mendapatkan Informasi 

Ruangan” adalah sebagai berikut: 
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1. PositioningActivity menjalankan fungsi getSharedPreferences() untuk 

memperoleh objek SharedPreference.  

2. Fungsi getBoolean() dijalankan untuk mengambil isi SharedPreference. Hasil 

dikembalikan ke PositioningActivity. 

3. Jika hasil ‘TRUE’, PositioningActivity memanggil fungsi getDetailAndRoom() 

dari helper class DbHelper. DbHelper mengakses nama kolom dari class 

FingerprintContract. PositioningActivity kemudian memanggil fungsi 

getRoomDescription() dari helper class DbHelper. DbHelper mengakses nama 

kolom dari class RoomInfoContract.  

4. PositioningActivity menampilkan lokasi yang berhasil di-query. 

 
Gambar 3.39 Sequence Diagram “Mendapatkan Informasi Ruangan” 

Gambar 3.40 menggambarkan sequence diagram untuk “Melakukan 

Deteksi Lantai”. Secara garis besar, alur dari proses “Melakukan Deteksi Lantai” 

adalah sebagai berikut: 

1. PositioningActivity menjalankan fungsi getSharedPreferences() untuk 

memperoleh objek SharedPreference.  
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2. Fungsi getBoolean() dijalankan untuk mengambil isi SharedPreference. Hasil 

dikembalikan ke PositioningActivity. 

3. Jika hasil ‘TRUE’, PositioningActivity menjalankan fungsi untuk mendapatkan 

lokasi pengguna. 

4. Jika lokasi mengandung kata ‘TANGGA’, PositioningActivity menjalankan 

fungsi populateListFloor(). DbHelper mengakses nama kolom dari class 

FingerprintContract. DbHelper mengembalikan Cursor ke PositioningActivity. 

5. PositioningActivity membuat objek List<Fingerprint> untuk menyimpan objek 

class Fingerprint yang diisi oleh data dalam Cursor. Dalam setiap loop, 

dijalankan fungsi countEuclideanDistance() dari parent class MapActivity. 

6. PositioningActivity menentukan lantai dan mengubah lantai yang ditampilkan 

melalui MapActivity. 

7. Layout ditampilkan ke pengguna. 

 
Gambar 3.40 Sequence Diagram “Melakukan Deteksi Lantai” 
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3.2.5 Component Diagram 

Component diagram digunakan untuk menunjukkan komponen logical atau 

physical yang membentuk sistem. Gambar 3.41 menggambarkan component 

diagram untuk aplikasi yang dikembangkan.  

 
Gambar 3.41 Component Diagram Aplikasi 

 Aplikasi yang dikembangkan berhubungan dengan web service untuk 

menjembatani koneksi antara database dalam server tempat penyimpanan data 

yang diperlukan dengan aplikasi. Aplikasi juga menggunakan beberapa library 

antara lain: 

1. Osmdroid-5.6.4: Library yang digunakan untuk menampilkan peta dan 

melakukan fungsi yang berhubungan dengan peta. 

2. Osmbonuspack-6.3: Library pelengkap osmdroid yang memberikan fitur 

tambahan seperti menampilkan file Keyhole Markup Language (KML). 

3. com.github.medyo:android-about-page: Library untuk halaman about. 

4. com.android.support:appcompat-v7: Library yang menyediakan kompatibilitas 

untuk device dengan sistem operasi lama.  
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5. com.android.support:design: Library yang menyediakan tampilan-tampilan 

tambahan untuk komponen dalam aplikasi seperti button. 

6. com.android.support:preference: Library yang menyediakan fungsionalitas dan 

tampilan untuk menciptakan halaman pengaturan dalam aplikasi. 

7. com.android.support:cardview: Library yang menyediakan komponen 

CardView untuk digunakan dalam layout. 

8. com.android.support.recyclerview: Library yang menyediakan komponen 

RecyclerView untuk digunakan dalam layout.  

9. Sensor Services: Komponen yang menyediakan akses terhadap sensor dalam 

smartphone. 

3.2.6 Struktur Tabel 

Dalam database MySQL yang tersimpan dalam server dan database SQLite 

yang tersimpan dalam smartphone, terdapat beberapa tabel yang digunakan untuk 

menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi dan penelitian. Tabel 

fingerprint menyimpan data fingerprint medan magnet bumi pada lingkungan 

penelitian. Tabel 3.15 menggambarkan struktur dari tabel fingerprint. 

Tabel 3.15 Struktur Tabel “fingerprint” 

Nama Kolom Tipe Data Informasi 

id int(11) Primary key, nomor baris pada tabel 

floor int(3) Lantai data fingerprint  

latitude double Nilai latitude dari fingerprint 

longitude double Nilai longitude dari fingerprint 

X double Nilai magnetik X 

Y double Nilai magnetik Y 

Z double Nilai magnetik Z 

direction char(1) Arah pengambilan data fingerprint 

detail varchar(50) Lokasi pengambilan data fingerprint 

room varchar(50) Ruangan dekat lokasi pengambilan data 

fingerprint.  
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Satu titik atau lokasi pengambilan data fingerprint diketahui dengan 

menyimpan nilai latitude dan longitude. Kolom direction menyimpan arah 

pengambilan data berupa North (Utara) atau East (Timur) atau South (Selatan) atau 

West (Barat). Setiap titik latitude dan longitude memiliki empat baris data dengan 

arah yang berbeda.  

Tabel 3.16 menggambarkan struktur dari tabel “room_info” yang digunakan 

untuk menyimpan informasi dari ruangan yang terdapat pada lingkungan penelitian.  

Tabel 3.16 Struktur Tabel “room_info” 

Nama Kolom Tipe Data Informasi 

id int(11) Primary key, nomor baris pada tabel 

room char(5) Nomor ruangan 

room_info varchar(100) Informasi tujuan atau fungsi dari ruangan 

 

Kolom “room_info” berisi informasi mengenai ruangan. Beberapa contoh 

informasi tersebut antara lain, “Kelas Reguler”, “Lecture Hall”, “Laboratorium 

Manajemen”, “Laboratorium Keamanan Jaringan”, dan lain-lain.  

Tabel 3.17 menggambarkan struktur dari tabel “research_points” yang 

digunakan untuk menyimpan titik pengambilan sampel untuk pengujian yang telah 

ditentukan sebelumnya melalui device.  

Tabel 3.17 Struktur Tabel “research_points” 

Nama Kolom Tipe Data Informasi 

id int(11) Primary key, nomor baris pada tabel 

floor int(3) Lantai titik pengujian 

latitude double Nilai latitude titik pengujian 

longitude double Nilai longitude titik pengujian 

 

Kolom “room_info” berisi informasi mengenai ruangan. Beberapa contoh 

informasi tersebut antara lain, “Kelas Reguler”, “Lecture Hall”, “Laboratorium 

Manajemen”, “Laboratorium Keamanan Jaringan”, dan lain-lain. 

Tabel 3.18 menggambarkan struktur dari tabel “research” yang digunakan 

untuk menyimpan data pengujian.  
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Tabel 3.18 Struktur Tabel “research” 

Nama Kolom Tipe Data Informasi 

id int(11) Primary key, nomor baris pada tabel 

floor int(3) Lantai titik pengujian 

k int(2) Jumlah k yang digunakan untuk 

pengujian 

marker_point int(3) Urutan titik pengujian 

expected_lat double Nilai latitude yang diharapkan untuk 

diperoleh 

expected_lon double Nilai longitude yang diharapkan untuk 

diperoleh 

calculated_lat double Nilai latitude yang diperoleh saat 

pengujian 

calculated_lon double Nilai longitude yang diperoleh saat 

pengujian 

error double Nilai kesalahan atau rate of error 

 

Kolom “expected_lat” dan “expected_lon” adalah latitude dan longitude 

dari titik pengujian. Kolom “calculated_lat” dan “calculated_lon” adalah nilai 

latitude dan longitude yang dihitung oleh sistem. Perbedaan antara nilai tersebut 

dihitung untuk mendapatkan nilai dalam kolom “error”. 

 

3.3 Perancangan Antarmuka 

Aplikasi yang dikembangkan memiliki beberapa halaman dengan tampilan 

yang berbeda-beda. Komponen umum antar halaman ini adalah sebuah peta indoor 

gedung C Universitas Multimedia Nusantara yang ditampilkan menggunakan 

“MapView” dari library OSMdroid.  

Gambar 3.42 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

splash screen yang ditampilkan kepada pengguna saat aplikasi pertama kali dibuka 

dan sedang dilakukan inisialisasi. Terdapat sebuah progress bar untuk 

menampilkan perkembangan tahap inisialisasi aplikasi beserta sebuah text field 

untuk menampilkan apa yang sedang dikerjakan oleh aplikasi.  
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Gambar 3.42 Perancangan Antarmuka Splash Screen 

Gambar 3.43 menggambarkan perancangan antarmuka untuk menu utama 

yang dilihat oleh pengguna biasa dan admin. Terdapat empat pilihan menu yaitu 

“Positioning”, “Tutorial”, “About”, dan “Exit” untuk pengguna biasa. Terdapat dua 

menu tambahan untuk admin, yaitu “Fingerprint” dan “Research”. Tampilan 

menggunakan konsep Grid Layout dengan RecyclerView sebagai penampung 

CardView yang berisi gambar dan teks untuk menandakan masing-masing menu 

yang mengarahkan pengguna ke halaman yang berbeda.  

 
Gambar 3.43 Perancangan Antarmuka Menu Utama User dan Admin 
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 Gambar 3.44 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

“Positioning” untuk menampilkan posisi pengguna dalam lingkungan penelitian. 

Komponen utama dari halaman ini adalah sebuah MapView dengan kontrol untuk 

zoom beserta gambar kompas penunjuk arah smartphone. Terdapat juga Number 

Picker untuk memilih lantai gedung beserta tombol “Calibrate” untuk melakukan 

kalibrasi. Tombol “Calibrate” disembunyikan ketika proses kalibrasi telah selesai. 

Tombol pengaturan pada Action Bar berfungsi untuk berpindah ke halaman 

pengaturan. Pada bagian kiri atas tampilan, terdapat CardView berisi teks yang 

menampilkan informasi lokasi, ruangan, beserta keterangan dari ruangan apabila 

fitur “Show Room Information” dinyalakan oleh pengguna aplikasi. 

 
Gambar 3.44 Perancangan Antarmuka Halaman “Positioning” 



90 

 

 Gambar 3.45 menggambarkan halaman pengaturan atau “Settings” yang 

digunakan untuk memilih fitur tambahan yang ingin digunakan oleh pengguna. 

Komponen menggunakan Switch Preference untuk menyalakan atau mematikan 

sebuah fitur dari aplikasi. Dua fitur yang dapat diatur dalam halaman “Settings” 

adalah fitur auto-floor recognition dan fitur show room information.  

 
Gambar 3.45 Perancangan Antarmuka Halaman “Settings” 

 Gambar 3.46 menggambarkan perancangan antarmuka halaman “Manage 

Fingerprint” yang berisi dua pilihan menu tambahan untuk mengatur data 

fingerprint medan magnet bumi. “Add Fingerprint” berfungsi untuk menambah 

entry data fingerprint medan magnet bumi yang baru dan “View Fingerprint” 

berfungsi untuk melihat data fingerprint yang tersimpan dalam database. Tampilan 

menggunakan RecyclerView yang menampung CardView dengan gambar dan teks 

untuk menandakan pilihan menu. RecyclerView ditampilkan secara linear dan 

tidak menggunakan konsep grid seperti pada menu utama. Halaman “Manage 

Fingerprint” diakses dengan memilih pilihan “Fingerprint” pada menu utama.  
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Gambar 3.46 Perancangan Antarmuka Halaman “Manage Fingerprint” 

 Gambar 3.47 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman “Add 

Fingerprint” untuk menambah data fingerprint medan magnet bumi yang baru. 

Komponen utama halaman ini adalah peta MapView dengan kontrol zoom beserta 

gambar kompas untuk menunjukkan arah smartphone. Terdapat Spinner 

“Location” dan “Room” yang digunakan untuk mengisi detail lokasi tempat 

pengambilan data fingerprint beserta ruangan sekitar tempat pengambilan data. 

Empat tombol pada bagian bawah halaman digunakan untuk menggerakkan marker 

pada peta yang menentukan lokasi pengambilan data.  

 Ketika marker ditekan yang menandakan fingerprint ingin direkam pada 

titik tersebut, aplikasi menampilkan Dialog Box konfirmasi dengan informasi 

latitude, longitude, lantai, dan arah. Pilihan “Yes” dan “No” ditampilkan sebagai 

pilihan untuk pengguna. Gambar 3.48 menggambarkan Dialog Box konfirmasi 

penambahan data fingerprint. Halaman “Add Fingerprint” diakses melalui halaman 

“Manage Fingerprint”.  
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Gambar 3.47 Perancangan Antarmuka Halaman “Add Fingerprint” 

 
Gambar 3.48 Dialog Box Konfirmasi Penambahan Data Fingerprint 

 Gambar 3.49 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

“View Fingerprint” yang digunakan untuk melihat data fingerprint yang telah 

tercatat dalam database. Komponen utama dari halaman ini adalah MapView 

dengan Number Picker untuk pemilihan lantai. Terdapat sebuah Spinner yang 

digunakan untuk menentukan data pada lokasi mana yang ingin dilihat. Halaman 

ini diakses melalui halaman “Manage Fingerprint”.  
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Gambar 3.49 Perancangan Antarmuka Halaman “View Fingerprint” 

 Gambar 3.50 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

“Tutorial” untuk melihat panduan cara menggunakan aplikasi. Halaman ini 

dirancang dengan ViewPager sebagai komponen utama. Terdapat tombol untuk 

membaca panduan berikutnya yang mengubah panduan yang ditampilkan dalam 

ViewPage. Tampilan ViewPager menampilkan Fragment yang berbeda dengan 

informasi panduan yang berbeda-beda untuk setiap halaman dalam ViewPager. 

Tampilan yang ditampilkan dalam Fragment berupa gambar panduan, beserta 

instruksi detail panduan. Halaman ini diakses melalui menu utama aplikasi.  
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Gambar 3.50 Perancangan Antarmuka Halaman “Tutorial” 

 Gambar 3.51 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

“About” yang digunakan untuk melihat informasi mengenai aplikasi beserta 

pengembang aplikasi. Halaman ini diakses melalui menu utama. 

 
Gambar 3.51 Perancangan Antarmuka Halaman “About” 
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 Gambar 3.52 menggambarkan perancangan antarmuka untuk halaman 

“Research Menu” yang menampilkan pilihan menu untuk melakukan penelitian. 

“Floor Estimation” dan “Plane Positioning” merupakan pilihan menu yang 

ditampilkan. “Floor Estimation” berfungsi untuk melakukan penelitian tingkat 

akurasi perkiraan lantai dan “Plane Positioning” berfungsi untuk melakukan 

pengujian tingkat akurasi positioning. Tampilan menggunakan RecyclerView yang 

menampung CardView dengan gambar dan teks untuk menandakan pilihan menu. 

RecyclerView ditampilkan secara linear. Halaman “Research Menu” diakses 

dengan memilih pilihan “Fingerprint” pada menu utama. 

 
Gambar 3.52 Perancangan Antarmuka Halaman “Research Menu” 

Gambar 3.53 menunjukkan perancangan antarmuka untuk halaman “Floor 

Accuracy Activity” yang digunakan untuk melakukan pengujian fitur floor 

estimation. Komponen utama dari halaman ini adalah MapView dengan Number 

Picker untuk memilih lantai, gambar kompas untuk menunjukkan arah smartphone 

beserta kontrol untuk melakukan zoom. Pada bagian bawah aplikasi, terdapat 
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Spinner untuk memilih lokasi dan nilai K untuk pengujian beserta tombol “Test” 

untuk menandakan mulainya pengujian. Hasil pengujian ditampilkan melalui 

TextView pada bagian atas tombol “Test”.  

 
Gambar 3.53 Perancangan Antarmuka “Floor Accuracy Activity” 

Gambar 3.54 menunjukkan perancangan antarmuka untuk halaman “Plane 

Accuracy Activity” yang digunakan untuk melakukan pengujian fitur plane 

positioning. Komponen utama dari halaman ini adalah MapView dengan kontrol 

zoom, Number Picker untuk pemilihan lantai, dan gambar kompas untuk 

menunjukkan arah smartphone. Terdapat Spinner untuk memilih nilai K mode 

melakukan positioning, dan marker pengujian. Tombol “Record” disediakan untuk 

merekam posisi saat pengujian, tombol “Start” untuk memulai pengujian dan 

tombol “Add” untuk menambah marker. Empat tombol “Up”, “Down”, “Left”, dan 

“Right” berfungsi untuk menggerakkan marker pengujian.  
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Gambar 3.54 Perancangan Antarmuka “Plane Accuracy Activity” 

 

3.4 Perancangan Denah UMN  

Desain awal denah gedung C Universitas Multimedia Nusantara (UMN) 

diperoleh melalui divisi IT Universitas Multimedia Nusantara. Denah tersimpan 

dalam file vektor dengan format drawing (DWG) yang dapat dimodifikasi 

menggunakan aplikasi Autocad Civil 3D 2017. File asli berisi rancangan denah 

gedung UMN dengan catatan-catatan seperti detail lokasi, ukuran tembok, bahan 

bangunan yang tidak perlu ditampilkan dalam aplikasi.  

Melalui aplikasi Autocad Civil 3D, dilakukan modifikasi terhadap denah 

asli UMN sehingga informasi yang tidak diperlukan dihilangkan, warna garis-garis 

vektor peta disamakan dan bagian dari peta yang tidak diperlukan, seperti denah 

toilet dan denah isi ruangan, dihilangkan. Gambar 3.55 menggambarkan denah 

lantai tiga gedung C UMN sebelum dimodifikasi dan Gambar 3.56 menggambarkan 

denah setelah dimodifikasi. Semakin banyak garis yang dihilangkan dari peta, 
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semakin kecil file peta yang dihasilkan untuk meringankan pemrosesan dalam 

aplikasi.  

 
Gambar 3.55 Denah Gedung UMN Sebelum Modifikasi 

 
Gambar 3.56 Denah Gedung UMN Setelah Modifikasi 

Georeferencing adalah sebuah proses transformasi koordinat pada data 

raster ke koordinat real-world. Dilakukan georeferencing terhadap peta denah 

UMN yang sudah dimodifikasi, sehingga peta denah UMN memiliki koordinat 

dalam bentuk latitude dan longitude. Proses georeferencing menggunakan sistem 
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koordinat WGS84 WORLD-MERCATOR dengan zona waktu GMT+7 Bangkok, 

Hanoi, Jakarta. Gambar 3.57 menggambarkan peta denah lantai tiga gedung C 

UMN setelah dilakukan georeferencing.  

 
Gambar 3.57 Denah Setelah Georeferencing 

Peta denah UMN yang telah dimodifikasi dan di-georeference perlu 

ditampilkan ke dalam aplikasi. Untuk itu, file dengan format DWG di-export 

menjadi file dengan format Keyhole Markup Language (KML) agar dapat 

ditampilkan sebagai overlay menggunakan library OSMdroid dan 

OSMBonusPack. File di-export menggunakan aplikasi Autocad Civil 3D. 

 

 




