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BAB III 
 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN 
 

3.1. Metode Penelitian 

 
Metode yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem rekomendasi 

adalah sebagai berikut. 

1. Analisis Sistem 
 

Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan studi pustaka terlebih dahulu 

dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, dan referensi lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. Kemudian, penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data dan menganalisa data-data yang diperlukan 

dalam pembuatan sistem. 

2. Desain Sistem 
 

Pada tahap ini dibuat rancangan terkait dengan analisis sistem yang 

dibutuhkan sebelum dilakukan pemrograman. 

3. Pemrograman dan Implementasi Sistem 
 

Pada tahap ini meliputi penulisan kode-kode dengan menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP, sedangkan untuk memberikan rekomendasi 

kepada pengguna digunakan metode MOORA. 

4. Pengujian Aplikasi 
 

Setelah sistem selesai dibangun selanjutnya dilakukan pengujian. Uji coba 

dilakukan secara langsung oleh para responden, hasilnya disesuaikan 

dengan penilaian dari responden berdasarkan End-User Computing 

Satisfaction (EUCS). 
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an 

5. Penulisan Laporan 
 

Melakukan penulisan laporan secara berhatan dari analisis sampai dengan 

pengujian sistem. 

 

3.2. Perancangan Sistem 

Sebelum melakukan pengembangan sistem rekomendasi pemilihan kamera, 

diperlukan analisis dan perancangan terhadap sistem tersebut. Tujuannya adalah agar 

dapat memahami alur kerja sistem tersebut secara keseluruhan. Sistem tersebut 

dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web beserta dengan 

basis data sebagai tempat untuk menyimpan data. Perancangan dan alur pada sistem 

yang dibangun dijelaskan dalam flowchart, data flow diagram yang terdiri dari 2, 

yaitu konteks diagram dan data flow diagram level 0, serta entity relationship 

diagram. 

3.1.1. Data Flow Diagram 

 

Gambar 3.1. Konteks Diagram 
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Gambar 3.2. Data Flow Diagram Level Nol 

Gambar 3.1 menunjukkan konteks diagram yang menggambarkan bahwa sistem ini 

memiliki satu proses utama dan terdapat tiga buah entitas yaitu user, admin, dan website 

kamera. Entitas user dapat melakukan proses rekomendasi kamera yang ditunjukkan oleh 

dt_bobot_kriteria dan mendapatkan hasil rekomendasi yang ditunjukkan oleh 

dt_hasil_rekomendasi. Sedangkan pada entitas admin terdapat aliran data untuk melakukan 
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login yang ditunjukkan oleh dt_username, dt_password. Entitas website kamera adalah 

sumber data kamera berupa spesifikasi, brand, tipe dan gambar yang berasal dari masing-

masing situs resmi merek kamera tersebut. 

Gambar 3.2 menunjukkan Data Flow Diagram level nol yang menjelaskan 

subsistem yang terdapat pada sistem rekomendasi kamera seperti proses sistem 

rekomendasi, proses login admin, proses insert data, proses update data, dan proses delete 

data. Dijelaskan juga data storage yang terdapat pada database, antara lain tb_camera 

untuk menyimpan data-data kamera dan tb_admin untuk menyimpan username dan 

password admin yang berfungsi untuk proses login. 

3.1.2. Flowchart 
 Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan 

prosedur suatu program (Indrajani, 2015: 36). Beberapa  flowchart yang dibuat, yaitu 

flowchart halaman rekomendasi, login admin, insert data, update data, dan delete data. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Halaman Rekomendasi 
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Gambar 3.3 menunjukkan alur proses ketika user mengakses halaman rekomendasi. 

Pertama user meng-input bobot kriteria kemudian dilakukan perhitungan menggunakan 

metode MOORA sehingga menghasilkan hasil rekomendasi berupa daftar kamera yang 

direkomendasikan oleh sistem. 

 

Gambar 3.4 Flowchart Metode MOORA 

 Gambar 3.4 menunjukkan alur proses pada metode MOORA. Proses ini dimulai 

dengan menerima input berupa bobot kriteria. Dari data-data kamera yang terdapat pada 

database, dilakukan pembentukan matriks keputusan. Setelah dibentuk matriks keputusan, 

dilakukan normalisasi setiap nilai kriteria pada satu kamera dengan nilai kriteria pada 

kamera lainnya sesuai dengan jenis kriteria. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai total 

bobot, setiap kriteria dikali dengan masing-masing bobot kriteria dibagi total bobot, 

sehingga didapatkan hasil normalisasi kali bobot. Langkah berikutnya hitung nilai akhir 

dengan cara kriteria benefit dikurangi kriteria cost, benefit didapatkan dari penjumlah 

kriteria sensitivity (ISO), resolusi video, size sensor, jumlah titik focus, resolusi foto, high-
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speed continuous (burst mode), dan daya tahan baterai (battery life), cost didapatkan dari 

kriteria shutter speed berdasarkan jurnal penelitian oleh (Pradita, dkk., 2016) yang 

menyatakan bahwa mendapatkan kamera DSLR dengan shutter speed maksimal paling cepat 

sehingga mendapatkan kamera DSLR dengan kemampuan memotret objek yang bergerak 

cepat agar dapat freeze dan tidak blur. Langkah berikutnya urutkan kamera mulai dari nilai 

akhir tertinggi sampai dengan terendah. 

 

 

Gambar 3.5 Flowchart Login Admin 

   

Rancang Bangun Sistem..., JULIO EDBERT TALIB, FTI UMN, 2018



26 	

 

Gambar 3.5 menunjukkan alur proses ketika admin akan melakukan login. Pertama 

akan ditampilkan halaman login admin, kemudian admin meng-input username dan 

password, jika berhasil admin akan masuk ke dalam sistem backend dari aplikasi 

sistem rekomendasi kamera. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Insert Data 

Gambar 3.6 menunjukkan alur proses ketika admin akan menambahkan data kamera. 

Pertama akan ditampilkan halaman yang berisi data-data kamera, kemudian admin memilih 

button Add New Camera dan meng-input data-data yang diperlukan. Setelah itu, data 

tersebut tersimpan di database kamera. 
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Gambar 3.7 Flowchart Update Data 

Gambar 3.7 menunjukkan alur proses ketika admin akan meng-update data kamera 

yang sudah ada di dalam database. Pertama akan ditampilkan halaman yang berisi data-data 

kamera, kemudian admin memilih button Edit Camera dan meng-input data baru yang akan 

disunting. Setelah itu, data baru tersebut disimpan kembali di database kamera. 
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Gambar 3.8 Flowchart Delete Data 

Gambar 3.8 menunjukkan alur proses ketika admin akan menghapus data kamera 

yang sudah ada di dalam database. Pertama akan ditampilkan halaman yang berisi data-data 

kamera, kemudian admin memilih button Delete Camera dan memilih data kamera yang 

akan dihapus. Setelah itu, daftar kamera disimpan kembali di database kamera.
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3.2.3 Struktur Tabel 
 Berikut adalah gambaran struktur tabel yang digunakan dalam sistem. 

 

Gambar 3.9 Struktur Tabel 

 Pada Gambar 3.9 terdapat dua tabel yaitu tb_camera dan tb_admin. 

Berikut adalah penjelasan dari struktur tabel tersebut. 

1. Tabel tb_camera merupakan tabel yang menyimpan data kamera 

beserta spesifikasinya untuk digunakan dalam proses rekomendasi 

kamera berdasarkan input dari user  menggunakan metode MOORA. 

2. Tabel tb_admin merupakan table yang menyimpan username dan 

password admin untuk digunakan saat proses login admin. 

 

Struktur tabel yang dimiliki sistem rekomendasi kamera adalah sebagai 
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berikut. 

a. Tabel Kamera 

Nama Tabel : tb_camera 

Fungsi  : Menyimpan data kamera yang ada dalam sistem 

Primary Key : id 

Foreign Key : - 

Tabel 3.1 Tabel tb_camera 

 

b. Tabel Admin 

Nama Tabel : tb_admin 

Fungsi           : Menyimpan username dan password admin untuk melakukan 

                             login 

Primary Key : id 

Foreign Key   : - 

 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Deskripsi 
1 id int 10 Primary key 
2 brand varchar 100 Merek kamera  
3 name varchar 100 Tipe kamera 
4 shutter_speed int 100 Shutter speed dari kamera 
5 sensitivity int 100 Sensitivity dari kamera 
6 resolusi_video int 50 Resolusi video dari kamera 
7 size_sensor int 50 Size sensor dari kamera 
8 jumlah_titik_fokus int 100 Jumlah titik fokus dari kamera 
9 resolusi_foto int 100 Resolusi foto dari kamera 
10 burst_mode int 11 Burst mode dari kamera 
11 battery_life int 100 Daya tahan baterai dari kamera 
12 image varchar 100 Gambar kamera 
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Tabel 3.2 Tabel tb_admin 

No Nama Kolom Tipe Data Panjang Deskripsi 
1 id int 10 Primary key 
2 username varchar 30 Username admin 
3 password text - Password admin 

 

3.2.3 Desain Antarmuka 

 Desain antarmuka terdiri dari 2 bagian utama yaitu desain antarmuka 

frontend dan desain antarmuka backend. 

a. Frontend 

 Desain antarmuka frontend terdiri dari empat bagian yaitu desain 

antarmuka halaman utama, halaman katalog, dan halaman rekomendasi. Berikut 

ini merupakan gambar dari desain antarmuka halaman-halaman tersebut. 

 

Gambar 3.10 Desain Antarmuka Halaman Utama 
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 Gambar 3.10 menunjukkan desain antarmuka halaman utama yang berisi 

menu yang dapat diakses user yaitu halaman utama, katalog, dan rekomendasi. 

 

Gambar 3.11 Desain Antarmuka Halaman Katalog 

 Gambar 3.11 menunjukkan desain antarmuka halaman katalog. Halaman 

katalog menampilkan data-data dari kamera yang terdapat pada database berupa 

gambar kamera, merek kamera, dan tipe kamera. 
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Gambar 3.12 Desain Antarmuka Halaman Rekomendasi 

 Gambar 3.12 menunjukkan desain antarmuka halaman rekomendasi. 

Halaman rekomendasi berisi kriteria-kriteria yang akan dibobotkan beserta radio 

button untuk meng-input bobot masing-masing kriteria dan juga tombol submit 

untuk memproses input dari user berupa bobot kriteria sehingga akan diperoleh 

hasil rekomendasi kamera. 
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Gambar 3.13 Desain Antarmuka Halaman Hasil Rekomendasi 

 Gambar 3.13 menunjukkan desain antarmuka halaman hasil rekomendasi. 

Halaman hasil rekomendasi menampilkan gambar kamera beserta ranking dan 

data lengkap kamera dari database. 

b. Backend 

 Desain antarmuka backend terdiri dari dua bagian yaitu halaman login 

admin dan halaman camera list. Berikut ini merupakan gambar dari desain 

antarmuka halaman-halaman tersebut. 
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Gambar 3.14 Desain Antarmuka Halaman Login Admin 

 Gambar 3.14 menunjukkan desain antarmuka halaman login admin. 

Pada halaman login admin terdapat dua buah textbox untuk admin meng-input 

username dan password, dan juga terdapat tombol login untuk verifikasi login 

sehingga dapat melanjutkan ke halaman camera list. 
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Gambar 3.15 Desain Antarmuka Halaman Camera List 

 Gambar 3.15 menunjukkan desain antarmuka halaman camera list. Pada 

halaman camera list terdapat empat button yaitu button add new camera, button 

edit, button change image dan button delete. Button add new camera berfungsi 

untuk meng-input data baru ke dalam database. Button edit berfungsi untuk meny 

-unting data yang sudah ada pada database. Button change image berfungsi untuk 

memasukkan gambar kamera ke dalam database. Button delete berfungsi untuk 

menghapus data yang ada pada database. 
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