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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini, dicari referensi mengenai teori - teori pendukung penelitian, 

seperti Weighted Product, API, sistem rekomendasi. Referensi dapat dicari 

melalui sumber buku, jurnal, artikel, sampai internet. Tujuan dari studi literatur 

adalah sebagai dasar teori untuk memperkuat penyelesaian masalah pada 

penelitian. 

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, dikumpulkan data restoran yang didapatkan dari  Zomato API, 

dan urutan prioritas dari kriteria yang menjadi faktor pengaruh hasil 

rekomendasi yang didapatkan melalui kuesioner. 

3. Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan aplikasi yang terdiri dari pembuatan 

Flowchart algoritma, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, 

struktur tabel, dan rancangan antarmuka yang berfungsi untuk memudahkan 

proses pembangunan aplikasi agar sesuai dengan rencana. 
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4. Pembuatan Program 

Pada tahap ini, dilakukan proses pembuatan program sesuai dengan kebutuhan 

program yang telah ditentukan pada tahap perancangan aplikasi. Pembuatan 

program meliputi tampilan antarmuka pada aplikasi berbasis web, database, 

koneksi terhadap API Zomato, dan pembuatan kode program secara 

keseluruhan. 

5. Uji Coba dan Perbaikan Program 

Proses pengujian sistem dilakukan ketika aplikasi telah selesai dibangun. Pada 

tahap ini, akan dilakukan dua jenis pengujian, yaitu uji skenario dan uji 

kepuasan pengguna. Uji skenario berfungsi untuk memastikan bahwa algoritma 

Weighted Product dapat berjalan dengan benar pada aplikasi, sedangkan uji 

kepuasan pengguna dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengguna mengenai aplikasi. Kuesioner akan 

disebar ke minimal 30 responden dan maksimal 500 responden (Sekaran, 

2006). Untuk penentuan kesimpulan apakah pengguna puas atau tidak dalam 

menggunakan aplikasi, akan digunakan skala likert dan juga cronbach alpha 

untuk menentukan hasilnya. 

 

3.2 Perancangan Aplikasi 

Terdapat beberapa model perancangan yang dibutuhkan dalam 

membangun aplikasi, antara lain Data Flow Diagram yang berfungsi untuk 

menggambarkan aliran data dari satu proses ke proses lainnya dalam aplikasi, 

Flowchart berfungsi untuk menggambarkan alur dari algoritma weighted product, 

Entity Relationship Diagram berfungsi untuk menggambarkan hubungan antar 
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tabel yang dibutuhkan pada aplikasi, rancangan antarmuka yang menggambarkan 

struktur tampilan aplikasi, serta struktur tabel yang mendeskripsikan detail dari 

setiap tabel yang digunakan pada aplikasi. 

 

3.2.1 Data Flow Diagram 

Berikut adalah diagram aliran data (Data Flow Diagram) yang 

menggambarkan aliran data pada aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun. 

 

Gambar 3.1 DFD Level 0 

 

Diagram ini menggambarkan alur data pada aplikasi sistem rekomendasi yang 

dibuat secara keseluruhan. Terdapat tiga entitas dalam membangun aplikasi, antara 

lain admin, user, dan Zomato API. Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa 

admin bertugas untuk melakukan pengolahan data restoran beserta kategori restoran. 
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Data yang diolah tersebut kemudian akan disajikan kepada user. Kemudian, entitas 

Zomato API bertugas sebagai penyedia data untuk data restoran beserta kategorinya. 

 

Gambar 3.2 DFD Level 1 

Data Flow Diagram level 1 menggambarkan sembilan proses utama yang 

terdapat pada aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun. Proses Autentikasi 

merupakan proses yang berhubungan dengan account dari pengguna. Proses 
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autentikasi terdiri dari proses login, register dan sebagainya yang nantinya akan 

diuraikan pada Data Flow Diagram level 2. Kemudian terdapat proses bookmark, 

dimana pengguna dapat melakukan bookmark untuk suatu restoran. Nantinya 

setiap bookmark yang dilakukan oleh seorang pengguna, akan tersimpan pada 

tabel bookmark. Pengguna dapat melihat daftar restoran favorit pada halaman 

home. Daftar restoran favorit ini didapatkan dari restoran-restoran yang dijadikan 

bookmark oleh pengguna lainnya. Kemudian untuk data restoran serta kategori 

restoran, admin dapat melakukan sinkronisasi data terhadap Zomato API dengan 

sejumlah parameter. Nantinya data dari Zomato API akan disimpan ke dalam 

tabel. Selanjutnya, terdapat proses pengolahan rekomendasi. Proses ini 

menggambarkan bagaimana aliran data untuk daftar rekomendasi restoran sampai 

ke pengguna. User dapat mengubah data diri yang berupa gambar, nama, nomor 

telepon, dan lain-lain. Selain itu, user juga dapat mengirim kritik dan saran yang 

akan disampaikan kepada admin. Terakhir, terdapat proses search restoran, pada 

proses ini, pengguna memberikan masukkan berupa keyword restoran yang dicari, 

kemudian sistem akan mencarinya ke database restaurant, kemudian hasil dari 

pencarian restoran akan disajikan kepada pengguna. 
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Gambar 3.3 DFD Level 2 Subproses Autentikasi 
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Gambar 3.3 merupakan Data Flow Diagram level 2 yang menguraikan 

proses-proses yang terdapat pada proses autentikasi pada level sebelumnya. User 

dan admin dapat melakukan login dengan memberikan masukkan username dan 

password yang akan dicek ke tabel users. Kemudian ketika login berhasil, maka 

user dan admin mendapatkan detail data diri dari tabel users. Kemudian, user 

dapat melakukan pendaftaran dengan mengirimkan data yang dibutuhkan, 

kemudian data tersebut akan disimpan ke dalam tabel users. Admin dapat 

melihat daftar user yang terdapat pada aplikasi. Jika user mengalami kesulitan 

dalam melakukan login, user dapat melakukan pengaturan ulang kata sandi 

dengan memberikan input alamat email yang akan disimpan ke dalam tabel 

password_resets. Kemudian aplikasi akan mengirimkan email yang berisi link 

untuk pengaturan ulang kata sandi kepada alamat email yang didapat dari tabel 

password_resets. Selanjutnya, user perlu untuk memberikan masukkan password 

yang baru untuk melakukan pengaturan ulang kata sandi. 
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Gambar 3.4 DFD Level 2 Subproses Pengolahan Rekomendasi 

 

Diagram ini menguraikan proses-proses yang terdapat pada proses 

pengolahan rekomendasi pada level sebelumnya. Pertama admin dapat 

memberikan input bobot kriteria, yang nantinya bobot kriteria ini akan digunakan 

dalam perhitungan algoritma weighted product. Selain bobot kriteria, diperlukan 

juga alternatif restoran untuk dapat menghasilkan rekomendasi restoran. Alternatif 

restoran didapatkan ketika user memberikan input pilihan kategori restoran. 
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Setelah user memilih kategori, maka akan dilakukan perhitungan menggunakan 

metode weighted product, kemudian hasil rekomendasi akan diberikan kepada 

user. Selain itu, user juga dapat memberikan ulasan yang berupa pesan dan juga 

nilai rating terhadap suatu restoran. Ulasan yang diberikan oleh user akan 

disimpan ke dalam tabel rating. Daftar ulasan yang diberikan oleh user akan 

ditampilkan kepada admin. 

 

3.2.2 Flowchart 

 

Gambar 3.5 Flowchart Algoritma Weighted Product 
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Gambar 3.5 merupakan Flowchart dari algoritma weighted product, 

dimana proses dimulai dengan mengambil data alternatif dari tabel restaurant, dan 

bobot kriteria dari tabel criteria. Kemudian, akan dilakukan proses perbaikan 

bobot dengan melakukan looping sebanyak jumlah kriteria. Dalam setiap 

pengulangan akan dilakukan proses pembagian antara nilai bobot kriteria dengan 

total bobot keseluruhan dan disimpan dalam sebuah array. Selanjutnya akan 

dibentuk matriks keputusan yang berupa array dua dimensi, dimana dimensi 

pertama berisi nama alternatif dan dimensi kedua berisi nama kriteria. Kemudian 

akan dilakukan proses pemangkatan alternatif dengan bobot kriteria. Pemangkatan 

dilakukan dengan melakukan nested looping, dimana data alternatif yang akan di-

looping pertama, sedangkan data yang akan di-looping selanjutnya adalah array 

yang menyimpan bobot kriteria yang telah dinormalisasi. Pada proses ini, akan 

dilakukan pemangkatan antara nilai alternatif kriteria dengan bobot kriteria yang 

akan disimpan dalam sebuah array. Selanjutnya akan dilakukan proses 

perhitungan preferensi untuk setiap alternatif dengan cara melakukan looping 

array hasil pemangkatan dan membagi setiap nilai hasil pemangkatan dengan 

total pemangkatan keseluruhan, kemudian hasilnya akan disimpan dalam array 

preferensi yang kemudian akan diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. 

 

3.2.3 Entity Relationship Diagram 

Untuk memudahkan proses pembuatan atau pemodelan suatu database, 

maka dibuatlah Entity Relationship Diagram. Berikut merupakan penggambaran 

ERD yang dibuat dengan mengacu pada kebutuhan-kebutuhan aplikasi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 
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Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram 

 

Seorang pengguna atau users dapat melakukan bookmark terhadap lebih 

dari restoran, dan juga satu restoran dapat dijadikan bookmark oleh lebih dari satu 

pengguna. Selain melakukan bookmark, seorang pengguna dapat memberikan 

review atau rating terhadap lebih dari satu restoran, dan satu restoran dapat 

menerima review lebih dari satu pengguna. Oleh karena itu terjadi hubungan many 

to many antara entitas users dan juga entitas restaurant yang disebabkan oleh 

proses bookmark dan juga proses review. 

Pada aplikasi sistem rekomendasi restoran yang dibangun, terdapat 

beberapa kategori restoran, sehingga terbentuklah entitas category_restaurant. 

Satu kategori restoran dapat memiliki lebih dari satu restoran dan satu restoran 

dapat berada di lebih dari satu kategori restoran. 

 

 

 

Rancang Bangun Aplikasi..., Santo Sinar Pandean, FTI, 2017



27 
 

3.2.4 Struktur Tabel 

Berikut ini adalah uraian dari tabel yang digunakan untuk aplikasi 

rekomendasi restoran yang dibangun. 

1. Tabel users 

Tabel users berfungsi untuk menyimpan data diri pengguna. Berikut 

adalah struktur tabel dari tabel users. 

Tabel 3.1 Tabel Users 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(10) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik dari 

masing - masing 

pengguna 

name varchar(255) Not Null Nama pengguna 

email varchar(255) Not Null Email pengguna 

password varchar(255) Not Null Password 

pengguna 

phone varchar(20) Not Null Nomor telepon 

pengguna 

remember_token varchar(100) Null Token pengguna 

untuk melakukan 

login 

avatar varchar(255) Not Null Data profil 

gambar pengguna 

role_id int(11) Not Null Field yang 

menyimpan jenis 

role dari user 

r_makanan int(11) Not Null Field yang 

menyimpan bobot 

kriteria makanan 

untuk pengguna 

r_kebersihan int(11) Not Null Field yang 

menyimpan bobot 

kriteria makanan 

untuk pengguna 

r_pelayanan int(11) Not Null Field yang 

menyimpan bobot 

kriteria pelayanan 

untuk pengguna 
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Tabel 3.1 Tabel Users (Lanjutan) 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

r_harga int(11) Not Null Field yang 

menyimpan bobot 

kriteria harga 

untuk pengguna 

r_kualitas_tempat int(11) Not Null Field yang 

menyimpan bobot 

kriteria kualitas 

tempat untuk 

pengguna 

created_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

update 

 

2. Tabel bookmark 

Tabel Bookmark berfungsi untuk menyimpan daftar bookmark restoran 

yang dilakukan oleh user. Berikut adalah struktur tabel dari tabel 

bookmark. 

Tabel 3.2 Tabel Bookmark 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(11) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik dari 

masing - masing data 

bookmark 

id_restaurant int(11) Not Null 

Foreign Key 

Field yang digunakan 

untuk menyimpan id 

restaurant yang 

dibookmark oleh 

pengguna 

id_user int(11) Not Null 

Foreign Key 

Field yang digunakan 

untuk menyimpan id 

pengguna yang 

melakukan bookmark 
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Tabel 3.2 Tabel Bookmark (Lanjutan) 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

date_bookmark datetime Not Null Field yang digunakan 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

bookmark 

created_at timestamp Not Null Field yang digunakan 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang digunakan 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses update 

 

3. Tabel category_restaurant 

Tabel category_restaurant berfungsi untuk menyimpan data kategori 

restoran yang didapatkan melalui hasil sinkronisasi pada Zomato API. 

Berikut merupakan struktur tabel dari tabel category_restaurant. 

 

Tabel 3.3 Tabel category_restaurant 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(10) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik dari 

masing - masing 

kategori 

category_name varchar(255) Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nama 

kategori restoran 

category_api_id varchar(255) Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan id 

kategori yang ada di 

zomato API 

urlpage varchar(255) Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nama 

url setiap kategori 
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Tabel 3.3 Tabel category_restaurant (Lanjutan) 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

created_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

update 

 

4. Tabel contact_us 

Tabel contact_us berfungsi untuk menyimpan daftar pesan yang diberikan 

oleh pengguna. Berikut merupakan struktur tabel dari tabel contact_us 

Tabel 3.4 Tabel contact_us 

NAMA 

FIELD 

TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(11) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik dari 

setiap data kritik dan 

saran yang diberikan 

oleh pengguna 

name varchar(200) Not Null Field yang 

menyimpan nama 

pengirim pesan 

email varchar(200) Not Null Field yang 

menyimpan email 

pengguna yang 

memberikan pesan 

message text Not Null Field yang 

menyimpan pesan 

yang diberikan oleh 

pengguna 

created_at timestamp Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses update 
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5. Tabel criteria 

Tabel criteria berfungsi untuk menyimpan daftar kriteria restoran yang 

akan digunakan dalam perhitungan algoritma weighted product. Berikut 

merupakan struktur tabel dari tabel criteria. 

Tabel 3.5 Tabel criteria 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(11) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik dari 

setiap data kriteria 

criteria_name varchar(200) Not Null Menyimpan nama 

kriteria setiap 

restoran 

point_respondent int(11) Not Null Menyimpan 

jumlah nilai 

responden untuk 

suatu kriteria 

created_at timestamp Not Null Berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan waktu 

terjadinya proses 

update 

 

6. Tabel list_category_restaurant 

Tabel list_category_restaurant berfungsi untuk menyimpan pemetaan 

antara restoran dengan kategori restoran. Tabel ini terbentuk karena 

hubungan many to many antara entitas restaurant dengan 

category_restaurant. Berikut merupakan struktur tabel dari tabel 

list_category_restaurant. 
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Tabel 3.6 Tabel list_category_restaurant 

NAMA 

FIELD 

TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(11) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik yang 

menyimpan setiap data 

yang merupakan hasil 

mapping antara tabel 

restaurant dengan tabel 

category_restaurant 

id_restaurant smallint(6) Not Null Field yang menyimpan 

id restoran 

id_category smallint(6) Not Null Field yang menyimpan 

id dari kategori 

restoran 

created_at timestamp Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

waktu terjadinya 

proses update 

 

7. Tabel password_resets 

Tabel password_resets merupakan tabel yang berfungsi untuk menyimpan 

daftar pengguna yang melakukan reset password. Berikut merupakan 

struktur tabel dari tabel password_resets. 

Tabel 3.7 Tabel password_resets 

NAMA 

FIELD 

TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

email varchar(255) Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

email pengguna yang 

melakukan 

pengaturan ulang 

password 
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Tabel 3.7 Tabel password_resets (Lanjutan) 

NAMA 

FIELD 

TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

token varchar(255) Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan token 

yang unik bagi setiap 

pengguna yang 

melakukan pengaturan 

ulang password 

created_

at 

timestamp Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan waktu 

terjadinya proses insert 

 

8. Tabel rating 

Tabel rating berfungsi untuk menyimpan data ulasan yang diberikan oleh 

pengguna terhadap suatu restoran. Berikut merupakan struktur tabel dari 

tabel rating. 

Tabel 3.8 Tabel rating 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

id int(11) Not Null Primary 

Key 

Nomor unik untuk 

setiap ulasan yang 

dilakukan oleh 

pengguna  

id_restaurant int(11) Not Null Foreign 

Key 

Field yang 

menyimpan id 

restoran yang diulas 

id_user int(11) Not Null Foreign 

Key 

Field yang 

menyimpan id 

pengguna yang 

melakukan ulasan 

date_rating datetime Not Null Field yang 

menyimpan waktu 

pengguna mengirim 

ulasan 

value_r_harga double(1

5,2) 

Not Null Field yang berfungsi 

untuk menyimpan 

nilai rating untuk 

kriteria harga yang 

diberikan oleh 

pengguna 
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Tabel 3.8 Tabel rating (Lanjutan) 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

value_r_makanan double(15,

2) 

Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nilai 

rating untuk 

kriteria makanan 

yang diberkan 

oleh pengguna 

value_r_kebersiha

n 

double(15,

2) 

Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nilai 

rating untuk 

kriteria 

kebersihan yang 

diberikan oleh 

pengguna 

value_r_pelayana

n 

double(15,

2) 

Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nilai 

rating untuk 

kriteria pelayanan 

yang diberikan 

oleh pengguna 

value_r_kualitas_

tempat 

double(15,

2) 

Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan nilai 

kriteria kualitas 

tempat yang 

diberikan oleh 

pengguna 

review text Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan pesan 

ulasan yang 

diberikan oleh 

pengguna 

created_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan 

waktu terjadinya 

proses insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan 

waktu terjadinya 

proses update 
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9. Tabel restaurant 

Tabel restaurant berfungsi untuk menyimpan data restoran yang 

didapatkan melalui hasil sinkronisasi pada Zomato API. Berikut 

merupakan struktur tabel dari tabel restaurant. 

Tabel 3.9 Tabel restaurant 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAIN

T 

KETERANGA

N 

id int(10) Not Null 

Primary Key 

Nomor unik 

dari setiap data 

restoran 

id_api varchar(255

) 

Not Null Field yang 

menyimpan 

id_api restoran 

yang ada di 

zomato API 

restaurant_name varchar(255

) 

Not Null Field yang 

menyimpan 

nama restoran 

r_makanan double Not Null Field yang 

menyimpan 

nilai rating 

untuk kriteria 

makanan 

r_kebersihan double Not Null Field yang 

menyimpan 

nilai rating 

untuk kriteria 

kebersihan 

r_harga double Not Null Field yang 

menyimpan 

nilai rating 

untuk kriteria 

harga 

r_pelayanan double Not Null Field yang 

menyimpan 

nilai rating 

untuk kriteria 

pelayanan 

r_kualitas_tempat double Not Null Field yang 

menyimpan 

nilai rating 

untuk kriteria 

kualitas tempat 
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Tabel 3.9 Tabel restaurant (Lanjutan) 

NAMA FIELD TIPE CONSTRAINT KETERANGAN 

address varchar(255

) 

Not Null Field yang 

menyimpan 

alamat restoran 

currency varchar(255

) 

Not Null Field yang 

menyimpan kurs 

mata uang untuk 

harga restoran 

average_cost_for

_two 

int(11) Not Null Field yang 

menyimpan harga 

rata - rata untuk 

dua orang pada 

suatu restoran 

image varchar(200

) 

Not Null Field yang 

menyimpan path 

lokasi 

penyimpanan 

gambar (Server 

dari gambar 

restoran disimpan 

dalam database 

zomato)  

locality varchar(200

) 

Not Null Field yang 

menyimpan 

alamat umum 

untuk suatu 

restoran 

created_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan 

waktu terjadinya 

proses insert 

updated_at timestamp Not Null Field yang 

berfungsi untuk 

menyimpan 

waktu terjadinya 

proses update 
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3.2.5 Rancangan Antarmuka 

Rancangan antarmuka yang dibangun, terdiri dari header, footer, dan 

content. Pada header, terdapat logo dari aplikasi di sebelah kiri dan menu bar pada 

bagian kanan. Kemudian pada footer, terdapat form yang berfungsi bagi pengguna 

untuk melakukan kontak terhadap admin, sedangkan bagian content bersifat unik 

sesuai dengan halaman yang diakses oleh pengguna. Berikut ini adalah rancangan 

antarmuka dari aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun. 

 

1. Halaman Home 

Pada halaman Home, terdapat image slider dan juga form untuk melakukan 

pencarian restoran. Kemudian pengguna juga dapat melihat daftar restoran 

favorit pada halaman Home. Selain itu, pengguna juga dapat melihat daftar 

kategori restoran yang ada. Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk 

halaman Home pada aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun. 
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Gambar 3.7 Rancangan Antarmuka Halaman Home Pengguna 

 

2. Halaman Daftar Rekomendasi 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar restoran yang 

direkomendasikan, terdapat pagination pada halaman ini. Melalui halaman ini, 

pengguna dapat melihat sedikit informasi mengenai daftar restoran yang ada, 

kemudian pengguna dapat melihat detail dari setiap restoran pada halaman 

detail restoran yang dapat diakses melalui halaman ini. Bagian sebelah kanan 

pada halaman ini, diisi dengan daftar kategori restoran sebagai navigasi bagi 
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pengguna untuk dapat memilih kategori restoran lainnya. Berikut merupakan 

rancangan antarmuka untuk halaman daftar rekomendasi. 

 

Gambar 3.8 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Rekomendasi 

 

3. Halaman Detail Restoran 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi detail dari sebuah 

restoran. Informasi tersebut berupa alamat lengkap, harga rata - rata restoran, 
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nilai rating restoran dan ulasan pengguna lain mengenai restoran dan 

sebagainya. Melalui halaman detail ini, pengguna juga dapat menambahkan 

restoran tersebut ke dalam daftar bookmark. Selain itu, pengguna juga dapat 

memberikan ulasan atau review mengenai restoran yang bersangkutan. Berikut 

merupakan rancangan antarmuka untuk halaman detail restoran pada aplikasi 

sistem rekomendasi yang dibangun. 

 

Gambar 3.9 Rancangan Antarmuka Halaman Detail Restoran 
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4. Halaman Login 

Halaman Login pada aplikasi yang dibangun berupa popup. Pada bagian atas, 

terdapat logo dari sistem rekomendasi. Selanjutnya, diikuti dengan form yang 

berfungsi bagi pengguna untuk memasukkan email dan password untuk 

melakukan login. Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman 

Login. 

 

Gambar 3.10 Rancangan Antarmuka Halaman Login Pengguna 
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5. Halaman Daftar Bookmark 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar bookmark untuk sejumlah 

restoran. Isi dari halaman ini terdiri dari informasi mengenai restoran-restoran 

yang sudah ditandai. Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman 

daftar bookmark. 

 

Gambar 3.11 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Bookmark Pengguna 
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6. Halaman Daftar Review 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar ulasan yang pernah 

diberikan oleh pengguna yang bersangkutan. Melalui halaman ini, pengguna 

dapat mengubah ulasan yang pernah diberikan terhadap suatu restoran. 

Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman daftar review. 

 

Gambar 3.12 Rancangan Antarmuka Halaman Daftar Review 
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7. Halaman Umum 

Halaman Umum digunakan sebagai rancangan untuk halaman About Us, Help, 

dan Credit. Pada bagian isi halaman ini, terdapat logo dari aplikasi sistem 

rekomendasi yang diikuti dengan isi berupa tulisan yang sesuai dengan masing-

masing halaman. Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman 

umum. 

 

Gambar 3.13 Rancangan Antarmuka Halaman Umum Pengguna 
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8. Halaman Edit Review 

Pengguna dapat mengubah ulasan yang pernah diberikan terhadap suatu 

restoran pada halaman Edit Review. Halaman ini berupa popup, yang berisi 

form untuk mengubah nilai rating dan pesan yang pernah diberikan 

sebelumnya. Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman Edit 

Review. 

 

Gambar 3.14 Rancangan Antarmuka Halaman Edit Review Pengguna 

 

9. Halaman Profil Pengguna 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat profil atau data dirinya. Selain itu, 

pengguna juga dapat mengubah password yang dimilikinya pada halaman ini. 

Berikut merupakan rancangan antarmuka untuk halaman Profil Pengguna. 
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Gambar 3.15 Rancangan Antarmuka Halaman Profil Pengguna 
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10. Halaman Login Admin 

Pada aplikasi sistem rekomendasi yang dibangun, halaman Login 

pengguna dengan admin, memiliki tampilan yang berbeda. Berikut 

merupakan rancangan antarmuka untuk halaman Login admin pada sistem 

rekomendasi yang dibangun. 

 

Gambar 3.16 Rancangan Antarmuka Login Admin 

 

11. Halaman Umum Admin 

Pada bagian admin, terdapat beberapa menu yang memiliki tampilan yang 

sama namun dengan isi tabel yang berbeda-beda. Rancangan antarmuka ini 

berlaku untuk semua halaman pada setiap menu bagian admin. Berikut 

merupakan rancangan antarmuka untuk halaman admin. 
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Gambar 3.17 Rancangan Antarmuka Halaman Umum Admin
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