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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

aplikasi pembanding biaya dan waktu antara layanan transportasi umum antar 

moda dengan layanan online, yaitu sebagai berikut. 

a. Studi Literatur 

Dalam studi literatur, pembelajaran terhadap teori-teori yang berhubungan 

dengan shortest path problem dan penentuan lokasi dilakukan. Teori-teori yang 

dipelajari antara lain adalah algoritma Floyd-Warshall, Google Maps API, dan 

Global Positioning System (GPS). Teori-teori yang dipelajari didapat dari paper-

paper ilmiah yang telah dipublikasikan secara online.  

b. Perancangan dan Pembangunan Aplikasi 

Tahap ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi. 

Setelah itu dilakukan pembuatan desain interface dan rancangan arsitektur 

aplikasi. Tahap ini diakhiri dengan pembangunan aplikasi yang telah selesai 

dirancang. Pembangunan aplikasi dilakukan dengan memanfaatkan algoritma 

Floyd-Warshall untuk membantu menentukan jarak terdekat antar halte atau 

stasiun. Algoritma Floyd-Warshall digunakan pada tahap pembangunan aplikasi 

yaitu pembuatan database yang berisikan jarak terdekat dari masing-masing 

pasangan halte atau stasiun. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir waktu 

loading pada saat aplikasi digunakan oleh pengguna. Layanan dari Google Maps 

API dimanfaatkan dalam perhitungan biaya, jarak dan waktu perjalanan 
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antara dua titik (lokasi). Fitur GPS pada android digunaan untuk menentukan 

posisi pengguna pada saat aplikasi digunakan. 

Tampilan awal dari aplikasi berupa sebuah peta dan dua buah textbox yang 

digunakan untuk memasukkan informasi posisi pengguna dan lokasi yang dituju. 

Textbox informasi posisi pengguna didapatkan menggunakan sensor GPS yang 

sudah ada pada smartphone android. Selanjutnya ketika pengguna telah 

menentukan posisi dan tujuannya, maka aplikasi akan melakukan perhitungan dan 

menampilkan perbandingan total biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk 

penggunaan UberX dan penggunaan alat transportasi umum antar moda. 

Perhitungan total biaya dan waktu didasarkan pada jarak yang didapatkan 

menggunakan Google Maps API. Untuk perhitungan biaya penggunaan UberX, 

digunakan perhitungan sebagai berikut: 3.000 + (2.000 x jarak(km)) + (300 x 

waktu(menit)) (Kontan, 2017). Untuk perhitungan biaya TransJakarta dan KRL 

disesuaikan dengan harga yang tertera pada website masing-masing. Perhitungan 

waktu dilakukan dengan asumsi kecepatan kendaraan konstan yaitu 40 km/jam 

untuk UberX, 40 km/jam untuk TransJakarta, dan 40 km/jam untuk KRL 

jabodetabek. 

c. Implementasi Aplikasi dan Bug Fixing 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dan testing aplikasi yang telah 

selesai dibuat. Testing dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi siap untuk 

diuji kelayakannya. Apabila ditemukan bug pada aplikasi, akan dilakukan bug 

fixing dan kemudian mengulang tahap ini dari awal. 
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d. Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan cara memilih beberapa sampel untuk menguji 

aplikasi dan selanjutnya mengisi kuisioner. Jumlah sampel yang diambil minimal 

tiga puluh orang sesuai dengan buku Research Method for Business (Sugiyono, 

2012). Hasil evaluasi akan disimpulkan melalui penggunaan skala likert agar 

dapat mengukur kegunaan dari aplikasi yang sudah dibuat. 

3.2 Variabel Penelitian 

Pada tahap evaluasi, dilakukan pengukuran kegunaan aplikasi yang dibuat. 

Variabel yang digunakan mengacu pada teori pengukuran yang dijelaskan oleh 

Nayebi dkk (2012), yaitu efficient to use, easier to learn, dan user satisfaction. 

Ketiga variabel penelitian tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam membuat 

kuisioner untuk evaluasi. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih beberapa sampel untuk 

menguji aplikasi dan mengisi kuisioner yang ditujukan kepada pengguna 

TransJakarta, KRL Jabodetabek, dan UberX. Alat pengukur yang digunakan 

adalah skala likert lima tingkat. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling dimana pengambilan anggota sampel diambil secara acak. Berdasarkan 

buku Research Methods for Business (Sugiyono, 2012), jumlah sampel yang 

diambil minimal berjumlah 30 orang. 
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3.5 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi menghasilkan beberapa dokumen yang menjelaskan 

alur kerja aplikasi yang digambarkan dalam bentuk flowchart, perpindahan data 

pada aplikasi yang digambarkan dalam bentuk data flow diagram, dan hubungan 

antara tabel dalam database yang digambarkan dalam bentuk entity relationship 

diagram. 

3.5.1 Data Flow Diagram 

Pada bagian ini akan diuraikan alur perpindahan data pada aplikasi dalam 

bentuk Data Flow Diagram. Alur perpindahan data pada aplikasi pembanding 

waktu dan biaya perjalanan ini secara garis besar digambarkan dalam bentuk 

context diagram pada Gambar 3.1 berikut. 
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Gambar 3.1 Context Diagram Aplikasi
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Dalam context diagram ini terdapat satu proses utama yaitu Sistem 

Kalkulasi Waktu dan Biaya Perjalanan dan lima entitas, yaitu user, PT KAI 

Commuter Jabodetabek, PT Transportasi Jakarta, media cetak, dan GoogleMaps. 

Entitas user memberikan 3 data ke dalam sistem, yaitu data lokasi user, data 

destinasi, dan data estimasi waktu tunggu untuk Uber.  Entitas user menerima 3 

data dari sistem, yaitu data hasil kalkulasi waktu dan biaya, data gambar rute, dan 

data feedback penggantian estimasi waktu tunggu untuk Uber. Untuk 

menghasilkan data-data tersebut, sistem juga memiliki komunikasi data dengan 

keempat entitas lainnya. Sistem mendapatkan data mengenai KRL jabodetabek 

dari entitas PT KAI Commuter Jabodetabek. Data mengenai Transjakarta didapat 

dari entitas PT Transportasi Jakarta. Data perhitungan harga Uber didapat dari 

media cetak, yaitu koran kontan. GoogleMaps adalah entitas yang memberikan 

data mengenai jarak antar stasiun dan jarak antar halte yang selanjutnya 

digunakan dalam perhitungan.  
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Gambar 3.2 DFD Level 1 Aplikasi
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Gambar 3.2 menampilkan DFD level 1 yang merupakan turunan dari sistem 

kalkulasi waktu dan biaya perjalanan pada context diagram. Sistem kalkulasi 

waktu dan biaya perjalanan diturunkan menjadi empat buah subsistem, yaitu 

subsistem change Uber wait time, subsistem kalkulasi rute, subsistem Floyd 

Warshall KRL, dan subsistem Floyd Warshall TransJakarta. Subsistem change 

Uber wait time berfungsi untuk mengganti estimasi waktu tunggu untuk Uber. 

Subsistem kalkulasi rute berfungsi untuk melakukan perhitungan biaya dan waktu 

dan menampilkan hasilnya dalam bentuk yang mudah untuk dibaca oleh user. 

Subsistem Floyd Warshall KRL berfungsi untuk menjalankan algoritma Floyd-

Warshall untuk mencari jarak terpendek antar setiap pasangan stasiun yang ada. 

Subsistem Floyd Warshall Transjakarta berfungsi untuk menjalankan algoritma 

Floyd-Warshall untuk mencari jarak terpendek antar setiap pasangan halte yang 

ada.  

Terdapat sebuah tempat peyimpanan dalam DFD level 1 yang merupakan 

fitur shared preferences pada device android dan Sembilan buah tempat 

penyimpanan yang merupakan tabel pada database. Shared preferences berfungsi 

untuk menyimpan estimasi waktu tunggu untuk Uber. Tabel trans_price memberi 

data harga tiket transjakarta. Tabel halte menyimpan data halte yang akan 

digunakan dalam proses kalkulasi. Tabel cor_halte memberikan data pasangan 

koridor dan halte yang selanjutnya digunakan dalam penentuan halte transit. Tabel 

trans_route_length memberi data jarak antar halte. Tabel trans_route_floyd 

memberikan data jarak terpendek antar halte yang merupakan hasil dari 

implementasi algoritma Floyd-Warshall. Tabel stasions menyimpan data stasiun 

yang akan digunakan dalam proses kalkulasi. Tabel train_schedule memberikan 
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data jadwal kereta yang akan digunakan dalam menentukan waktu tunggu dan 

stasiun transit. Tabel route_length member data jarak antar stasiun. Tabel 

route_floyd memberikan data jarak terpendek antar stasiun yang merupakan hasil 

dari implementasi algoritma Floyd-Warshall. 

Gambar 3.3 menampilkan DFD level 2 yang merupakan turunan dari 

subsistem kalkulasi rute. Subsistem kalkulasi rute diturunkan menjadi lima proses, 

yaitu subsistem kalkulasi Uber, subsistem kalkulasi KRL, subsistem kalkulasi 

Transjakarta, subsistem generate json, dan subsistem json parser. Subsistem 

kalkulasi Uber berfungsi untuk melakukan kalkulasi untuk opsi penggunaan 

layanan Uber. Subsistem kalkulasi KRL berfungsi untuk melakukan kalkulasi 

untuk opsi penggunaan layanan KRL. Subsistem kalkulasi Transjakarta berfungsi 

untuk melakukan kalkulasi untuk opsi penggunaan layanan TransJakarta. 

Subsistem generate json berfungsi untuk mengubah hasil kalkulasi ke dalam 

bentuk json. Subsistem json parser berfungsi untuk mengubah hasil kalkulasi 

dalam bentuk json ke dalam bentuk yang mudah untuk dibaca.  
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Gambar 3.3 DFD Level 2 Proses Kalkulasi Rute
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3.5.2 Flowchart 

Pada bagian ini akan diuraikan alur kerja aplikasi dalam bentuk flowchart. 

A. Flowchart Aplikasi Mobile 

Flowchart dari sistem keseluruhan aplikasi mobile pembanding biaya dan 

waktu perjalanan ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut. 

Gambar 3.4 Flowchart Sistem Keseluruhan Aplikasi Mobile 
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Gambar 3.4 menggambarkan alur kerja sistem pada aplikasi mobile. Proses 

diawali dengan menampilkan splashscreen yang berisi logo UMN dan dilakukan 

pengecekan apakah GPS dari device menyala atau tidak. Apabila GPS tidak aktif, 

maka aplikasi akan memunculkan sebuah dialog box yang menanyakan apakah 

user ingin melanjutkan memakai aplikasi tanpa GPS atau keluar dari aplikasi. 

Selanjutnya akan ditampilkan halaman utama yang berisikan peta, 2 textbox untuk 

mengisi lokasi dan destinasi, tombol untuk mengganti estimasi waktu tunggu 

Uber, serta tombol untuk melakukan perhitungan. Flowchart untuk menampilkan 

halaman utama ditunjukkan pada Gambar 3.5 berikut. 

 
Gambar 3.5 Flowchart Subsistem Tampilkan Halaman Utama 

Apabila user memilih untuk mengganti waktu tunggu, maka akan muncul 

sebuah dialog box. Bila user menekan tombol untuk melakukan perhitungan, 

maka akan ditampilkan halaman calculation result. Flowchart untuk 

menampilkan halaman calculation result ditunjukkan pada Gambar 3.6 berikut. 

Gambar 3.6 Flowchart Subsistem Tampilkan Halaman Calculation Result 

 Pada saat user menekan tombol untuk melakukan perhitungan, aplikasi 

akan mengirimkan data lokasi dan destinasi user ke web service yang selanjutnya 
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akan dilakukan perhitungan pada web service dan hasilnya dikembalikan ke 

aplikasi dalam bentuk json. Kemudian data tersebut di-parsing dan ditampilkan 

dalam bentuk list pada halaman calculation result. Apabila user memilih salah 

satu opsi pada list, maka akan ditampilkan halaman detailed information. 

Flowchart untuk menampilkan halaman detailed information ditunjukkan pada 

Gambar 3.7 berikut. 

Gambar 3.7 Flowchart Subsistem Tampilkan Halaman Detailed Information 

Data json detail dari opsi yang dipilih user akan di-parsing dan 

selanjutnya ditampilkan pada halaman detailed information. Pada halaman ini 

juga terdapat sebuah tombol untuk menunjukkan rute perjalanan pada peta. 

Apabila tombol tersebut ditekan, maka akan ditampilkan halaman your route. 

Flowchart untuk menampilkan halaman show route ditunjukkan pada Gambar 3.8 

berikut. 

Gambar 3.8 Flowchart Subsistem Tampilkan Halaman Show Route 

Pada halaman show route pertama-tama aplikasi akan men-load Google 

maps. Selanjutnya aplikasi akan mengirim data lokasi dan destinasi ke Google 

direction API dan menerima data rute dalam bentuk json. Kemudian data tersebut 

di-parsing dan daitampilkan dalam bentuk garis rute pada peta. 
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B. Flowchart Web Service 

Dalam pengembangan aplikasi pembanding biaya dan waktu perjalanan ini 

digunakan tiga buah web service yaitu web service untuk melakukan kalkulasi, 

web service untuk pembuatan tabel route_floyd pada database, dan web service 

untuk pembuatan tabel trans_route_floyd pada database. Alur dari web service 

untuk melakukan kalkulasi ditunjukkan pada Gambar 3.9 berikut. 
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Gambar 3.9 Flowchart Web Service Untuk Kalkulasi
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Pertama-tama web service akan menerima data input berupa lokasi user 

(origin) dan destinasi (destination). Kemudian google maps distance API 

dimanfaatkan untuk mendapatkan jarak dari lokasi ke destinasi. Jarak tersebut 

selanjutnya digunakan dalam perhitungan waktu dan biaya penggunaan Uber dari 

lokasi user ke destinasi. Setelah itu perhitungan untuk opsi KRL diawali dengan 

mencari dua stasiun KRL terdekat dari lokasi user dan destinasi dengan 

memanfaatkan google maps nearby place API dan dicocokkan dengan tabel 

stations di database. Kemudian dilakukan query ke database untuk mendapatkan 

pasangan stasiun dengan jarak terdekat dari kumpulan stasiun yang didapat pada 

langkah sebelumnya. 

Stasiun transit ditentukan menggunakan data dari tabel train_schedule di 

database. Setelah mendapatkan pasangan stasiun dengan jarak terdekat dan 

stasiun transit, dilakukan perhitungan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam 

perjalanan menggunakan Uber dari lokasi user ke stasiun awal (stasiun terdekat 

dari lokasi) dan dari stasiun akhir (stasiun terdekat dari destinasi) ke destinasi 

dengan memanfaatkan google maps distance API. Perhitungan biaya dan waktu 

perjalanan dari stasiun awal ke stasiun akhir dilakukan dengan memanfaatkan data 

jarak yang telah didapat saat pencarian pasangan stasiun terdekat dan data jadwal 

yang didapat dari tabel train_schedule di database. 

Perhitungan untuk opsi TransJakarta diawali dengan mencari dua halte 

TransJakarta terdekat dari lokasi user dan destinasi dengan memanfaatkan google 

maps nearby place API dan dicocokkan dengan tabel halte di database. Kemudian 

dilakukan query ke database untuk mendapatkan pasangan halte dengan jarak 

terdekat dari kumpulan halte yang didapat pada langkah sebelumnya. Halte transit 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ivan Jonathan, FTI, 2017



 

 

 

27 

 

ditentukan menggunakan data dari tabel cor_halte di database. Setelah 

mendapatkan pasangan halte dengan jarak terdekat dan halte transit, dilakukan 

perhitungan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan menggunakan 

Uber dari lokasi user ke halte awal (halte terdekat dari lokasi) dan dari halte akhir 

(halte terdekat dari destinasi) ke destinasi dengan memanfaatkan google maps 

distance API. Perhitungan biaya dan waktu perjalanan dari halte awal ke halte 

akhir dilakukan dengan memanfaatkan data jarak yang telah didapat saat 

pencarian pasangan stasiun terdekat dan data harga yang didapat dari tabel 

trans_price di database. Selanjutnya semua hasil perhitungan diubah ke dalam 

bentuk json dan dikirim. 

Alur kerja web service untuk pembuatan tabel route_floyd pada database 

ditunjukkan pada Gambar 3.10 berikut. 

Gambar 3.10 Flowchart Web Service Untuk Pembuatan Tabel route_floyd 

Pertama-tama dilakukan inisialisasi array yang berisi jarak antara masing-

masing pasangan stasiun dengan memanfaatkan data dari tabel route_length dan 

tabel stations di database. Selanjutnya diimplementasikan algoritma Floyd-

Warshall yang menghasilkan jarak terdekat dari setiap pasangan stasiun. 

Kemudian hasil dari implementasi Floyd-Warshall tersebut disimpan dalam tabel 

route_floyd di database. Implementasi algoritma Floyd-Warshall dalam 

pembuatan tabel route_floyd ditunjukkan pada Gambar 3.11 berikut. 
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Gambar 3.11 Flowchart Subproses Floyd-Warshall stasiun 
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Alur kerja web service untuk pembuatan tabel trans_route_floyd pada 

database ditunjukkan pada Gambar 3.12 sebagai berikut. 

Gambar 3.12 Flowchart Web Service Untuk Pembuatan Tabel trans_route_floyd 

Pertama-tama dilakukan inisialisasi array yang berisi jarak antara masing-

masing pasangan halte dengan memanfaatkan data dari tabel trans_route_length 

dan tabel halte di database. Selanjutnya diimplementasikan algoritma Floyd-

Warshall yang menghasilkan jarak terdekat dari setiap pasangan halte. Kemudian 

hasil dari implementasi Floyd-Warshall tersebut disimpan dalam tabel 

trans_route_floyd di database. Implementasi algoritma Floyd-Warshall dalam 

pembuatan tabel trans_route_floyd ditunjukkan pada Gambar 3.13 berikut. 
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Gambar 3.13 Flowchart subproses Floyd-Warshall halte 

3.5.3 Entity Relationship Diagram 

Pada bagian ini akan diuraikan hubungan antara entitas untuk memudahkan 

proses pembuatan database. Hubungan antara entitas digambarkan dalam entity 

relationship diagram pada Gambar 3.14 berikut. 
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Gambar 3.14 Entity Relationship Diagram
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Sebuah koridor berisi banyak halte dan sebuah halte dapat menjadi bagian 

dari beberapa koridor. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk antara koridor 

dan halte adalah many to many dan dihasilkanlah sebuah entitas baru yang 

menggambarkan hubungan keduanya, yaitu cor_halte. Antara halte yang satu 

dengan yang lain memiliki jaraknya masing-masing. Oleh karena itu hubungan 

yang terbentuk adalah many to many yang menghasilkan sebuah entitas baru, 

yaitu trans_route_length. Sebuah kereta dapat melewati banyak stasiun, begitu 

pula sebuah stasiun dapat dilewati oleh banyak kereta. Dengan demikian maka 

terbentuklah hubungan many to many yang menghasilkan sebuah entitas baru, 

yaitu train_schedule. Antara stasiun yang satu dengan yang lain memiliki jaraknya 

masing-masing. Oleh karena itu hubungan yang terbentuk adalah many to many 

yang menghasilkan sebuah entitas baru, yaitu route_length. Sebuah kereta hanya 

dapat memiliki satu rute, sedangkan satu rute dapat dimiliki oleh banyak kereta. 

Oleh karena itu rute dan kereta memiliki hubungan one to many. 

3.5.4 Skema Database 

Database yang digunakan pada penelitian ini diberi nama database 

transport. Skema dari database transport ditunjukkan pada Gambar 3.15 berikut. 

Rancang Bangun Aplikasi..., Ivan Jonathan, FTI, 2017



 

 

 

33 

 

Gambar 3.15 Skema Database Transport 
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3.5.5 Struktur Tabel 

Database yang digunakan dalam penelitian ini adalah MySQL. Berikut 

struktur tabel yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian aplikasi ini. 

1. Nama Tabel: halte 

Tabel 3.1 Struktur Tabel halte 

 

2. Nama Tabel: corridor_route 

Tabel 3.2 Struktur Tabel corridor_route 

 

3. Nama Tabel: cor_halte 

Tabel 3.3 Struktur Tabel cor_halte 

 

4. Nama Tabel: trans_route_length 

Tabel 3.4 Struktur Tabel trans_route_length 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id halte 

name varchar 255 Nama halte 

latitude Double  Nilai latitude dari posisi halte 

longitude Double  Nilai longitude dari posisihalte 

place_id varchar 100 Place_id dari halte 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id koridor 

route_name varchar 100 Nama koridor 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 id dari pasangan koridor dan halte 

cor_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

corridor_route 

halte_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

halte 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

src_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

halte 

dest_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

halte 

mins Double  Waktu yang dibutuhkan (menit) 

distance Double  Jarak yang ditempuh (km) 
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5. Nama Tabel: trans_route_floyd 

Tabel 3.5 Struktur Tabel trans_route_floyd 

 

6. Nama Tabel: trans_price 

Tabel 3.6 Struktur Tabel trans_price 

 

7. Nama Tabel: stations 

Tabel 3.7 Struktur Tabel stations 

 

8. Nama Tabel: train_route 

Tabel 3.8 Struktur Tabel train_route 

 

 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

src_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

halte 

dest_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

halte 

distance Double  Jarak yang ditempuh (km) 

route varchar 300 Kumpulan Id dari halte yang 

dilewati 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

price Double  Harga tiket Transjakarta 

start_time Time  Range waktu untuk setiap harga 

(dimulai dari) 

end_time Time  Range waktu untuk setiap harga 

(sampai pada) 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id stasiun 

name varchar 100 Nama stasiun 

latitude Double  Nilai latitude dari posisi stasiun 

longitude Double  Nilai longitude dari posisi stasiun 

place_id varchar 50 Place_id dari stasiun 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id rute KRL 

route_name varchar 200 Nama rute KRL 
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9. Nama Tabel: trains 

Tabel 3.9 Struktur Tabel trains 

 

10. Nama Tabel: train_schedule 

Tabel 3.10 Struktur Tabel train_schedule 

 

11. Nama Tabel: route_length 

Tabel 3.11 Struktur Tabel route_length 

 

12. Nama Tabel: route_floyd 

Tabel 3.12 Struktur Tabel route_floyd 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

number varchar 10 Kode kereta 

route_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

train_route 

description varchar 200 Deskripsi mengenai kereta 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id jadwal 

train_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

trains 

station_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

stations 

departure Time  Waktu keberangkatan 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

station_str_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

stations 

station_des_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

stations 

minute Double  Waktu yang dibutuhkan (min) 

distance Double  Jarak yang ditempuh (km) 

Field Name Type Length Information 

id smallint 5 Id sebagai primary key 

station_str_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

stations 

station_des_id smallint 5 reference key dari id milik tabel 

stations 

distance Double  Jarak yang ditempuh (km) 

route varchar 300 Kumpulan id stasiun yang dilewati 
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3.5.6 Desain Antar Muka 

Aplikasi pembanding biaya dan waktu perjalanan yang dibuat perlu 

memiliki rancangan tampilan antarmuka sehingga terdapat gambaran aplikasi 

pada saat proses pembangunan selesai dikerjakan. Perancangan tampilan 

antarmuka dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan jumlah halaman yang ada pada 

aplikasi, yaitu halaman utama, halaman calculation result, halaman detailed 

information, dan halaman your route. Bagian pertama merupakan halaman utama 

dari aplikasi pembanding biaya dan waktu perjalanan. Perancangan halaman 

utama ditunjukkan pada Gambar 3.16 berikut. 

 

Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Halaman Utama Aplikasi 

Halaman utama aplikasi berisikan judul, textbox untuk mengisi lokasi user, 

textbox untuk mengisi destinasi user, tombol untuk mengganti estimasi waktu 

tunggu Uber, Google Maps untuk menunjukkan lokasi dan destinasi dari user, dan 

tombol calculate untuk memerintahkan aplikasi untuk melakukan perhitungan dan 
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berpindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman calculation result. Perancangan 

halaman calculation result ditunjukkan pada Gambar 3.17 berikut. 

 

Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Halaman Calculation Result 

Halaman calculation result berisikan header dan listview opsi transportasi. 

Header terdiri dari judul halaman “Calculation Result” dan tombol panah untuk 

kembali ke halaman sebelumnya. Listview opsi berisikan logo masing-masing 

opsi, detail service transportasi yang digunakan, serta total waktu dan biaya yang 

dibutuhkan untuk sampai ke destinasi. Masing-masing item pada listview dapat 

diklik oleh user untuk memilih opsi dan masuk ke halaman berikutnya, yaitu 

halaman detailed information. Perancangan halaman detailed information 

ditunjukkan pada Gambar 3.18 berikut. 
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Gambar 3.18 Rancangan Antarmuka Halaman Detailed Information 

Halaman detailed information terbagi menjadi 3, yaitu header, scrollview, 

dan tombol Go. Header terdiri dari judul halaman “Detailed Information” dan 

tombol panah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Scrollview berisikan 

informasi lebih detail mengenai jarak, waktu perjalanan, biaya perjalanan, dan 

waktu tunggu alat transportasi dari lokasi user ke destinasi. Tombol Go pada 

halaman ini berfungsi untuk berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 

your route. Rancangan antarmuka halaman your route ditunjukkan pada Gambar 

3.19 berikut. 
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Gambar 3.19 Rancangan Antarmuka Halaman Your Route 

Halaman your route terbagi menjadi 3, yaitu header, penjelasan mengenai 

lambang-lambang yang digunakan untuk menggambarkan rute pada peta, dan peta 

yang di dalamnya sudah tergambar jalur rute yang dipilih pada halaman 

calculation result. Header terdiri dari judul halaman “Your Route” dan tombol 

panah untuk kembali ke halaman sebelumnya.  
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