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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

Menurut riset yang dilakukan oleh Rachel Harrison, Derek Flood dan David 

Duce (2013) mengenai "Kegunaan Aplikasi Mobile" ada beberapa atribut 

kegunaan dalam membuat aplikasi mobile. Atribut - atribut ini mempunyai 

dampak pada rata-rata kegunaan suatu aplikasi mobile, oleh karenanya dapat 

digunakan untuk membantu mengukur kegunaan suatu aplikasi mobile.  

Atribut yang terkait dengan penulisan ini adalah Efektivitas dan Efisiensi. 

Efektivitas berarti kemampuan pengguna melakukan tugas dalam konteks tertentu. 

Biasanya efektivitas diukur dengan mengevaluasi apakah pengguna dapat 

menyelesaikan satu tugas tertentu. Semakin rumit proses pelaksanaan tugas maka 

nilai efektivitasnya semakin rendah. 

Efisiensi berarti kemampuan pengguna melakukan tugas dalam hal 

kecepatan dan akurasi. Atribut ini mencerminkan produktifitas dari seorang 

pengguna selama menggunakan aplikasi. Efisiensi dapat diukur dalam beberapa 

cara, seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu atau 

jumlah penekanan tombol yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Semakin banyak tombol yang harus ditekan untuk melakukan tugas, maka 

efisiensinya semakin rendah. 

Pada aplikasi berbagi lokasi yang mengharuskan kita berteman terlebih 

dahulu, efektivitas pengguna dalam hal berbagi menjadi rendah karena pengguna 

harus terlebih dahulu melakukan pertemanan. Selain itu, karena proses yang 
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dilakukan semakin banyak, maka efisiensinya juga menurun. Oleh karena itu 

peneliti mengusulkan aplikasi berbagi lokasi yang memberikan kemudahan bagi 

pengguna dikarenakan penggunaannya yang lebih sederhana dan tidak harus 

berteman dengan pengguna lain. 

 

3.2 Identifikasi Tujuan Rancangan 

Tujuan perancangan sistem ini adalah sebagai berikut: 

a. kemudahan mencari dan menambah lokasi. Bagi penguna yang telepon 

genggamnya tidak memiliki GPS, dapat mencari lokasi berdasarkan kriteria. 

b. Lokasi dapat dicari, dilihat dan ditambah komentar oleh pengguna lain. 

c. Biaya yang dibutuhkan pengguna minimal, dengan mengurangi jumlah 

informasi yang disampaikan melalui internet. 

d. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan dengan menggunakan pustaka 

piranti lunak yang telah ada. 

e. Memisahkan antara fungsi-fungsi yang terkait dengan antar muka pengguna 

dan fungsi-fungsi yang terkait dengan pengendalian dan penyimpanan data 

lokasi. 

 

3.3 Rancangan penelitian 

Gambar blog diagram aplikasi berbagi lokasi pada telepon genggam berbasis 

sistem operasi android dapat dilihat pada gambar 3.1 dan gambar 3.2 berikut: 
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Penambahan Lokasi

Mendapatkan lokasi 
saat ini

Mendapatkan 
informasi nama dan 

kriteria

Mendapatkan 
informasi user yang 

menambahkan

Menyimpan ke basis 
data

 

Gambar 3.1 Gambaran blok diagram penambahan lokasi 

 

Gambar di atas merupakan blok diagram penambahan lokasi, terdapat 4 proses 

yaitu : 

a. Mendapatkan lokasi saat ini 

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang 

akurat dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS reciever mengambl 

informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan “triangulation” menghitung 

lokasi pengguna dengan tepat. GPS reciever membandingkan waktu sinyal 

dikirim dengan waktu sinyal tersebut diterima. Dari informasi itu didapat 

diketahui berapa jarak satelit. Dengan perhitungan jarak jarak GPS receiver dapat 

melakukan perhitungan dan menentukan posisi pengguna. 

b. Mendapatkan informasi nama dan kriteria 

Pengguna terdaftar menginputkan nama dan kriteria lokasi yang akan 

ditambahkan. 
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c. Mendapatkan informasi user yang menambahkan 

Sistem akan menerima data pengguna terdaftar dari basis data. 

d. Menyimpan ke basis data 

Semua data-data yang telah di inputkan akan di simpan ke basis data. 

 

Pencarian Lokasi

Mendapatkan posisi 
saat ini

Mendapatkan daftar 
lokasi

Menghitung jarak 
masing-masing lokasi 

dg posisi saat ini

Mengurutkan lokasi 
berdasarkan  jarak 

terdekat

Menampilkan daftar 
yg telah diurutkan

 

Gambar 3.2 Gambaran blok diagram pencarian lokasi 

Gambar 3.2 merupakan blok diagram pencarian lokasi, terdapat 5 proses yaitu  

a. Mendapatkan posisi saat ini. 

Satelit GPS berputar mengelilingi bumi selama 12 jam di dalam orbit yang 

akurat dan mengirimkan sinyal informasi ke bumi. GPS reciever mengambl 

informasi itu dan dengan menggunakan perhitungan “triangulation” menghitung 

lokasi pengguna dengan tepat. GPS reciever membandingkan waktu sinyal 

dikirim dengan waktu sinyal tersebut diterima. Dari informasi itu didapat 
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diketahui berapa jarak satelit. Dengan perhitungan jarak jarak GPS receiver dapat 

melakukan perhitungan dan menentukan posisi pengguna. 

b. Mendapatkan daftar lokasi 

Sistem akan menampilkan daftar lokasi yang berdekatan dengan lokasi saat 

ini. 

c. Menghitung jarak masing-masing lokasi dengan posisi saat ini. 

Dengan menggunakan perhitungan “phitagoras” sistem akan menghitung jarak 

masing-masing lokasi dengan posisi saat ini. 

d. Mengurutkan lokasi berdasarkan jarak terdekat 

Hasil perhitungan jarak masing-masing lokasi dengan posisi saat ini  diurutkan 

berdasarkan jarak terdekat sampai jarak terjauh sampai maksimal 20 posisi 

terdekat pertama. 

e. Menampilkan daftar yang telah diurutkan 

Sistem akan menampilkan daftar lokasi yang telah di urutkan sebelumnya. 

 

 

3.3.1 Identifikasi Hubungan Aktor dan Use Case 

 

Identifikasi hubungan antara aktor-aktor dan Use Case dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut:  
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Gambar 3.3 Aktor dan Use Case MencariLokasi, GPSTidakAktif dan 

SinyalGPSBuruk 

 

 

Nama Use Case MencariLokasi 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh Pengguna 

Berkomunikasi dengan SistemGPS 

Alur Kejadian 1. Pengguna mengaktifkan fungsi “Mencari Lokasi” 

pada telepon genggamnya. 

2. Aplikasi memberikan respon dengan 

menampilkan formulir. Formulir terdiri dari 

kriteria, nama lokasi yang ingin dicari dan lokasi 

awal pencarian (GPS,Non-GPS). Jika dibutuhkan, 

aplikasi akan berkomunikasi dengan use case 

MendapatkanLokasi. 

3. Pengguna melengkapi formulir dengan mengisi 

kriteria dan Lokasi awal. Minimal data yang diisi 

adalah Lokasi awal. Setelah formulir lengkap, 

Pengguna mengirim formulir. 



41 

 

 

 

4. Aplikasi melakukan pencarian berdasarkan 

formulir yang diterima. Aplikasi menampilkan 

daftar hasil pencarian atau daftar kosong kepada 

Pengguna. 

Kondisi Awal Pengguna sudah masuk kedalam aplikasi 

Kondisi Akhir Pengguna menerima daftar Lokasi ATAU 

Pengguna menerima informasi Lokasi tidak ditemukan 

ATAU 

Pengguna menerima penjelasan jika pencarian gagal 

 

Tabel 3.1 Identifikasi Use Case MencariLokasi 

 

 

 

 
Gambar 3.4 Aktor dan Use Case MelihatDetailLokasi 

 

 

 

 

Nama Use Case MelihatDetailLokasi 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh Pengguna 
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Alur Kejadian 1. Pengguna memilih Lokasi yang ingin dilihat detailnya. 

2. Aplikasi menampilkan formulir yang berisi detail 

Lokasi (Nama Lokasi, Kriteria, Koordinat, 

Ditambahkan oleh, Gambar Lokasi, Komentar-

komentar terhadap lokasi) 

Kondisi Awal Pengguna sudah masuk kedalam aplikasi dan aplikasi 

sudah menampilkan daftar lokasi 

Kondisi Akhir Pengguna menerima detail lokasi ATAU 

Pengguna menerima penjelasan jika pengambilan data 

detail lokasi gagal 

 

Tabel 3.2 Identifikasi Use Case MelihatDetailLokasi 

 

 

 
Gambar 3.5 Aktor dan Use Case Menambah Lokasi 

 

 

Nama Use Case MenambahLokasi 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh PenggunaTerdaftar 

Berkomunikasi dengan SistemGPS 

Alur Kejadian 1. PenggunaTerdaftar mengaktifkan fungsi 
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“Menambah Lokasi” pada Aplikasi. 

2. Aplikasi berkomunikasi dengan use case 

MendapatkanLokasi dan memberikan respon 

dengan menampilkan formulir. Formulir terdiri dari 

Nama Lokasi, Kriteria dan Koordinat Lokasi. 

Koordinat Lokasi hanya berupa tampilan. 

3. PenggunaTerdaftar melengkapi formulir dengan 

mengisi Nama Lokasi dan Kriteria kemudian 

mengirimkan formulir ke Aplikasi 

4. Aplikasi menambahkan lokasi kedalam sistem dan 

mengirimkan konfirmasi kepada 

PenggunaTerdaftar bahwa lokasi telah 

ditambahkan dalam bentuk Pop-Up. 

Kondisi Awal PenggunaTerdaftar telah login ke Aplikasi 

Kondisi Akhir PenggunaTerdaftar menerima konfirmasi bahwa lokasi 

telah ditambahkan ATAU 

PenggunaTerdaftar menerima penjelasan jika penambahan 

gagal 

 

Tabel 3.3 Identifikasi Use Case MenambahLokasi 

 

 

 

 
Gambar 3.6 Aktor dan Use Case MengaturDetailLokasi 
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Nama Use Case MengaturDetailLokasi 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh PenggunaTerdaftar 

Alur Kejadian 1. PenggunaTerdaftar memilih Lokasi dari daftar 

lokasi. 

2. Aplikasi menampilkan formulir detail lokasi yang 

terdiri dari Nama Lokasi, Kriteria, Koordinat 

Lokasi, gambar-gambar lokasi dan komentar-

komentar Lokasi. 

3. PenggunaTerdaftar menambah detail lokasi berupa 

gambar dan komentar kemudian mengirimkan 

perubahan kepada Aplikasi. 

4. Aplikasi menyimpan detail lokasi dan 

mengirimkan konfirmasi kepada 

PenggunaTerdaftar bahwa detail lokasi telah 

berhasil disimpan berupa Pop-Up. 

Kondisi Awal PenggunaTerdaftar telah login ke Aplikasi dan melihat 

detail lokasi 

Kondisi Akhir PenggunaTerdaftar menerima konfirmasi bahwa detail 

lokasi telah disimpan ATAU 

PenggunaTerdaftar menerima penjelasan jika perubahan 

gagal dilakukan 

 

Tabel 3.4 Identifikasi Use Case MengaturDetailLokasi 
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Gambar 3.7 Aktor dan Use Case SistemGPS 

 

 

Nama Use Case GPSTidakAktif 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh SistemGPS 

Berkomunikasi dengan Pengguna 

Alur Kejadian 1. Aplikasi mengirimkan pemberitahuan kepada 

Pengguna bahwa GPS sedang tidak aktif berupa 

Pop-Up. 

2. Pengguna mengaktifkan GPS nya dari Pop-Up 

yang ditampilkan. 

Kondisi Awal Pada saat akan digunakan GPS pada telepon genggam 

sedang tidak aktif. 

Kondisi Akhir GPS pada telepon genggam aktif 

 

Tabel 3.5 Identifikasi Use Case GPSTidakAktif 
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Nama Use Case SinyalGPSBuruk 

Aktor yang terlibat Dimulai oleh SistemGPS 

Berkomunikasi dengan Pengguna 

Alur Kejadian Aplikasi mengirimkan pemberitahuan kepada 

Pengguna bahwa sinyal GPS buruk sehingga 

fungsi yang diminta tidak dapat dilakukan berupa 

Pop-Up 

Kondisi Awal Penerimaan sinyal GPS yang buruk di lokasi 

Kondisi Akhir Pengguna membatalkan penggunaan fitur GPS 

 

Tabel 3.6 Identifikasi Use Case SinyalGPSBuruk 

 

3.4 Mendapatkan Kebutuhan 

3.4.1 Identifikasi Aktor 

 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, dapat diidentifikasi aktor-aktor 

pengguna sistem dan perannya sebagai berikut: 

 

Tabel 3.7 Identifikasi Aktor 

Nama Aktor Peran yang dilakukan 

Pengguna Tak Terdaftar 1. Melakukan Pendaftaran 

2. Mencari Lokasi 

3. Melihat Lokasi 
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Pengguna Terdaftar 1. Melakukan Login 

2. Melakukan Logout 

3. Mencari Lokasi 

4. Melihat Lokasi 

5. Menambah Lokasi 

6. Menambah Komentar 

7. Menambah Gambar 

Sistem GPS 1. Memberikan Lokasi saat ini 

2. Memberikan informasi jika GPS tidak aktif 

3. Memberikan informasi jika sinyal buruk 

 

3.4.2 Identifikasi Skenario 

 

Dari latar belakang masalah dan peran-peran yang dapat dilakukan oleh 

aktor, diidentifikasi beberapa skenario sebagai berikut: 

 

Tabel 3.8 Identifikasi Skenario 1 

Nama Skenario mencariRumahMakan 

Aktor yang terlibat Adi:PenggunaTakTerdaftar 

Alur Kejadian 1. Adi sedang dalam perjalanan, ditengah jalan dia 

merasa lapar dan ingin mencari rumah makan. 

2. Adi membuka aplikasi dan memilih mencari 

lokasi. 

3. Aplikasi menyajikan formulir untuk 

memasukan kriteria. 
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4. Adi memasukkan kriteria lokasi rumah makan 

dan mengirim kriteria. 

5. Aplikasi menampilkan daftar lokasi rumah 

makan mulai dari yang terdekat sampai yang 

terjauh. 

6. Adi memilih salah satu lokasi terdekat. 

7. Aplikasi menampilkan rincian mengenai lokasi. 

8. Adi memilih untuk menampilkan lokasi di peta. 

9. Aplikasi menampilkan peta berserta lokasi dari 

rumah makan. 

 

Tabel 3.9 Identifikasi Skenario 2 

Nama Skenario menambahLokasiRumahSakit 

Aktor yang terlibat Anto:PenggunaTerdaftar 

Alur Kejadian 1. Anto sedang berada disebuah rumah sakit dan 

ingin menambah lokasi tersebut pada aplikasi. 

2. Anto memilih menambah lokasi. 

3. Aplikasi mengaktifkan GPS dan kemudian 

mendapatkan lokasi saat ini. 

4. Aplikasi menampilkan lokasi dan beberapa 

lokasi yang berdekatan dengan lokasi saat ini. 

5. Anto memilih konfirmasi untuk menambah 

lokasi. 

6. Aplikasi menyimpan informasi lokasi dan 

mengirimkan informasi kepada Anto bahwa 

lokasi telah disimpan. 
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Tabel 3.10 Identifikasi Skenario 3 

Nama Skenario menambahKomentarTempatWisata 

Aktor yang terlibat Agus:PenggunaTerdaftar 

Alur Kejadian 1 Agus sedang berada disebuah tempat wisata dan 

ingin berkomentar mengenai lokasi tersebut. 

2 Agus membuka aplikasi dan memilih cari lokasi. 

3 Aplikasi melakukan pencarian dan menampilkan 

lokasi tempat wisata. 

4 Agus memilih tempat wisata yang sesuai. 

5 Aplikasi menampilkan detail lokasi. 

6 Agus menekan tombol komentar 

7 Aplikasi menampilkan daftar komentar dan 

formulir untuk menambah komentar. 

8 Agus memasukkan komentarnya dan kemudian 

memilih konfirmasi. 

9 Aplikasi menambahkan komentar dan 

mengirimkan informasi kepada Agus bahwa 

komentar telah ditambahkan. 
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3.4.3 Identifikasi Objek Analisa Awal 

Berdasarkan identifikasi Use Case – Use Case, dapat dikenali objek-objek 

awal untuk analisa yang tertuang dalam kamus data sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Identifikasi Objek Analisa Awal 

No Objek Deskripsi 

1 Lokasi Merupakan objek yang dikunjungi, dicari dan 

ditambahkan oleh Pengguna untuk berbagi dengan 

Pengguna lainnya. Setiap objek memilik koordinat 

tertentu dan didapat menggunakan GPS 

2 Pengguna Pengguna merupakan objek yang menggunakan 

aplikasi, namun tidak dapat melakukan penambahan 

ataupun perubahan Lokasi, hanya dapat melakukan 

pencarian dan melihat detail Lokasi 

3 PenggunaTerdaftar Merupakan objek yang menggunakan aplikasi dan 

memiliki kemampuan sama dengan Pengguna 

ditambah kemampuan untuk menambah Lokasi dan 

merubah detail Lokasi 

4 SistemGPS Merupakan objek yang digunakan untuk 

mendapatkan lokasi saat ini berdasarkan satelit GPS. 

5 Komentar Merupakan objek yang mewakili komentar-komentar 

terhadap lokasi 

6 Gambar Merupakan objek yang mewakili gambar-gambar 

terhadap lokasi 
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3.4.4 Identifikasi Kebutuhan Non-Fungsional 

Dari latar belakang, dapat diidentifikasi kebutuhan non-fungsional aplikasi  

sebagai berikut: 

a. dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna secara bersamaan. 

b. digunakan pada telepon genggam berbasis sistem operasi Android. 

c. berinteraksi dengan sistem GPS pada telepon genggam. 

d. Lokasi milik satu pengguna dapat dilihat oleh pengguna lain. 

e. Aplikasi dapat disesuaikan dengan mudah jika terjadi perubahan antar 

muka pengguna atau jika ada penambahan sistem operasi telepon 

genggam. 

 

3.5 Analisa Kebutuhan 

 

3.5.1 Identifikasi Objek Entitas 

Tabel 3.12 Identifikasi Objek Entitas 

No Objek Deskripsi 

1 Lokasi Lokasi menyimpan informasi kriteria, nama, 

koordinat longitude dan latitude, nama penambah. 

2 Pengguna Penguna menyimpan informasi nama 

3 PenggunaTerdaftar PenggunaTerdaftar menyimpan informasi nama 

akses, kata kunci, ip address pendaftaran, alamat 

email dan tanggal bergabung. 

4 SistemGPS SistemGPS menyimpan koordinat saat ini dan juga 

status GPS 
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5 Komentar Komentar menyimpan tanggal komentar,penambah 

komentar, dan isi komentar 

6 Gambar Gambar menyimpan nama berkas, penambah dan 

tanggal penambahan 

 

 

3.5.2 Identifikasi Objek Batas 

Tabel 3.13 Identifikasi Objek Batas 

No Objek Deskripsi 

1 FormulirMencariL

okasi 

Meminta masukan kriteria, nama lokasi dan apakah 

menggunakan GPS atau tidak 

2 DaftarLokasi Menampilkan daftar lokasi hasil pencarian 

3 TombolMencariLo

kasi 

Untuk mengaktifkan fungsi mencari lokasi 

4 TombolMenambah

Lokasi 

Untuk mengaktifkan fungsi menambah lokasi 

3 FormulirDetailLok

asi 

Menampilkan nama, kriteria, deskripsi, koordinat, 

komentar-komentar dan gambar-gambar. 

4 FormulirMenamba

hLokasi 

Meminta masukan nama, kriteria, deskripsi dan 

koordinat 

5 FormulirMengatur

DetailLokasi 

Meminta masukan deskripsi, komentar dan gambar 

6 KonfirmasiGPSTi

dakAktif 

Menampilkan informasi bahwa GPS tidak aktif, 

tombol untuk mengaktifkan dan tombol untuk 

membatalkan 
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7 KonfirmasiSinyal

GPSBuruk 

Menampilkan informasi bahwa sinyal GPS sedang 

buruk, tombol coba lagi dan tombol untuk 

membatalkan 

8 KonfirmasiLokasi

Ditambah 

Menampilkan informasi bahwa lokasi dengan nama 

tertentu telah berhasil ditambah dan sebuah tombol. 

9 KonfirmasiLokasi

Diubah 

Menampilkan informasi bahwa lokasi dengan nama 

tertentu telah berhasil diubah dan sebuah tombol 

10 FormulirUtama Menampilkan TombolMencariLokasi dan 

TombolMenambahLokasi. Ditampilkan pada saat 

awal. 

11 TombolMengatur

DetailLokasi 

Tombol untuk memulai mengatur detail lokasi 

merupakan bagian dari formulir detail lokasi 

12 TombolMencariLa

gi 

Tombol pada DaftarLokasi jika ingin mencari lokasi 

lainnya 

13 TombolDaftar Tombol pada FormulirUtama untuk mendaftar 

menjadi PenggunaTerdaftar 

14 TombolLogin Tombol pada FormulirUtama untuk masuk sebagai 

PenggunaTerdaftar 
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3.5.3 Identifikasi Objek Kendali 

Tabel 3.14 Identifikasi Objek Kendali 

No Objek Deskripsi 

1 KendaliMencariLo

kasi 

Mengendalikan proses mencari lokasi mulai dari 

meminta masukan hingga menampilkan hasil. 

2 KendaliDetailLoka

si 
Mengendalikan proses mendapatkan detail 

lokasi hingga menampilkannya 

3 KendaliMenambah

Lokasi 

Mengendalikan proses menambah lokasi mulai dari 

menampilkan formulir hingga konfirmasi 

4 KendaliMengatur

DetailLokasi 

Mengendalikan proses mengatur detail lokasi mulai 

dari menampilkan formulir hingga konfirmasi 

5 KendaliGPSTidak

Aktif 

Mengendalikan proses mengirimkan konfirmasi jika 

ada permintaan akses GPS sementara GPS sedang 

tidak aktif 

6 KendaliSinyalBuru

k 

Mengendalikan proses pengiriman konfirmasi jika 

pada saat mengakses GPS mendapatkan sinyal yang 

buruk 

7 KendaliDaftar Mengendalikan proses pendaftaran 

8 KendaliLogin Mengendalikan proses login kedalam aplikasi sebagai 

PenggunaTerdaftar 
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3.5.4 Pemetaan  Use Case ke Objek dengan Diagram Urutan 

 

Pemetaan Use Case ke Objek menggunakan diagram urutan dapat dilihat 

pada gambar-gambar berikut: 

 

Gambar 3.8 Diagram Urutan MencariLokasi 

 

Diagram urutan mencari lokasi dimulai ketika pengguna menekan tombol 

cari lokasi, aplikasi akan membuat kendali mencari lokasi, dan aplikasi 

menampilkan formulir mencari lokasi. Pengguna akan mengisi formulir cari 

lokasi yang berisi kriteria dan nama lokasi. Setelah formulir diisi lengkap 

pengguna akan menekan tombol cari lokasi dan aplikasi akan melakukan kendali 

mencari lokasi dan menampilkan daftar lokasi hasil pencarian.  
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Gambar 3.9 Diagram Urutan MelihatDetailLokasi 

 

Diagram urutan melihat detail lokasi dimulai ketika pengguna memilih 

salah satu daftar lokasi, maka aplikasi akan membuat kendali detail lokasi dan 

menampilkan formulir detail lokasi. 

 

 

Gambar 3.10 Diagram Urutan MenambahLokasi 
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Diagram urutan menambah lokasi dimulai ketika pengguna terdaftar 

menekan tombol tambah lokasi, aplikasi akan membuat kendali tambah lokasi, 

dan aplikasi akan menmpilkan formulir tambah lokasi. Pengguna akan mengisi 

formulir tambah lokasi dan mengirimkan formulir data lokasi baru ke aplikasi, 

aplikasi akan menyimpan data lokasi baru dan menampilkan konfirmasi lokasi 

baru telah ditambahkan dengan menampilkan detail lokasi. 

 

 

Gambar 3.11 Diagram Urutan MengaturDetailLokasi 

 

Diagram urutan mengatur detail lokasi dimulai ketika pengguna terdaftar 

menekan tombol lokasi, aplikasi akan membuat kendali mengatur detail lokasi dan 

menampilkan formulir mengatur detail lokasi. Pengguna akan mengisi formulir 

input data baru dan mengirim detail lokasi baru ke aplikasi. Aplikasi akan 

menyimpan data baru dan menampilkan konfirmasi data baru. 

 

 

 



58 

 

 

 

3.5.5 Identifikasi Asosiasi 

 

Identifikasi asosiasi dibagi menjadi dua yaitu asosiasi antara objek entitas 

dan antara objek kendali dan batas. Hasil identifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3.15 Identifikasi Asosiasi Objek Entitas 

No Nama Entitas 1 Entitas 2 Deskripsi 

1 Mencari Pengguna Lokasi Banyak Pengguna Mencari 

Banyak Lokasi 

2 Melihat Pengguna Lokasi Banyak Pengguna Mencari 

Banyak Lokasi 

3 Menambah PenggunaTerdaftar Lokasi Satu Pengguna Terdaftar 

Menambah Banyak Lokasi 

4 Merubah PenggunaTerdaftar Lokasi Banyak Pengguna 

Merubah Banyak Lokasi 

5 Menambah PenggunaTerdaftar Komenta

r 

Satu PenggunaTerdaftar 

Menambah Banyak 

Komentar 

6 Menambah PenggunaTerdaftar Gambar Satu PenggunaTerdaftar 

Menambah Banyak 

Gambar 
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Tabel 3.16 Asosiasi Objek Kendali dan Objek Batas 

No Objek 1 Asosiasi Objek 2 Deskripsi 

1 TombolMencariLokasi Membuat KendaliMenca

riLokasi 

 

2 KendaliMencariLokasi Membuat FormulirMenc

ariLokasi 

 

3 KendaliMencariLokasi Membuat DaftarLokasi  

4 DaftarLokasi Membuat KendaliDetail

Lokasi 

 

5 KendaliDetailLokasi Membuat FormulirDetail

Lokasi 

 

6 FormulirDetailLokasi Membuat KendaliMenga

turLokasi 

 

7 KendaliMengaturLokasi Membuat FormulirMeng

aturDetailLoka

si 

 

8 KendaliMengaturLokasi Membuat KonfirmasiLo

kasiDiubah 

 

9 TombolTambahLokasi Membuat KendaliMena

mbahLokasi 

 

10 KendaliMenambahLokasi Membuat FormulirMena

mbahLokasi 
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11 KendaliMenambahLokasi Membuat KonfirmasiLo

kasiDitambah 

 

 

 

3.5.6 Identifikasi Agregat 

 

Identifikasi agregat ditemukan pada objek – objek batas sebagai berikut: 

 

Tabel 3.17 Identifikasi Agregat 

No Objek 1 Objek 2 Deskripsi 

1 FormulirUtama TombolMencariLokasi Satu FormulirUtama terdiri 

dari Satu 

TombolMencariLokasi 

2 FormulirUtama TombolTambahLokasi Satu FormulirUtama terdiri 

dari Satu 

TombolTambahLokasi 

3 DaftarLokasi Lokasi Satu DaftarLokasi terdiri dari 

Nol atau Lebih Lokasi 

4 DaftarLokasi TombolMencariLagi Satu DaftarLokasi memiliki 

satu TombolMencariLagi 

5 FormulirDetail

Lokasi 

TombolMengaturDetail

Lokasi 

Satu FormulirDetailLokasi 

memiliki satu 

TombolMengaturDetailLokasi 
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3.5.7 Identifikasi Atribut 

 

Identifikasi atribut dilakukan pada objek-objek entitas dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 3.18 Identifikasi Atribut 

No Objek Atribut dan Jenis 

1 Pengguna Nama:String 

2 PenggunaTerdaftar Nama:String 

Email:String 

KataKunci:String 

TanggalDaftar:DateTime 

3 Lokasi Nama:String 

Kriteria:String 

KoordinatX:Number 

KoordinatY:Number 

Penambah:String 

4 Komentar Isi:String 

Pemberi:String 

Tanggal:DateTime 

5 Gambar namaBerkas:String 

Tanggal:DateTime 
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3.5.8 Pemodelan Tingkah Laku berdasarkan Status Objek 

 

Pemodelan tingkah laku dilakukan terhadap objek-objek kendali seperti 

terlihat pada gambar-gambar berikut: 

 

Gambar 3.12 Diagram Status KendaliMencariLokasi 

Ketika pengguna menggunakan fungsi mencari lokasi maka aplikasi akan 

menmpilkan formulir baru mencari lokasi, kemudian status aplikasi akan 

melakukan pencarian lokasi, jika berhasil status aplikasi akan menampilkan daftar 

lokasi, jika tidak aplikasi akan mengulang proses pencarian lokasi. 

 

Gambar 3.13 Diagram Status KendaliMelihatDetail 
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Status kendali melihat detail lokasi dimulai dengan status aplikasi baru 

ketika pengguna memilih salah satu lokasi, dan aplikasi akan menampilkan data 

detail lokasi yang akan diisi oleh pengguna. 

 

 

Gambar 3.14 Diagram Status KendaliMenambahLokasi 

 

Status kendali menambah lokasi dimulai ketika pengguna menekan tombol 

tambah lokasi, status aplikasi baru dan menampilkan formulir tambah lokasi, 

setelah formulir diisi pengguna, status aplikasi melakukan proses penyimpanan 

data dan menampilkan konfirmasi data baru telah tersimpan. 
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Gambar 3.15 Diagram Status KendaliMengaturLokasi 

 

Status kendali mengatur lokasi dimulai ketika pengguna menekan tombol 

lokasi dan status aplikasi akan menampilkan formulir, pengguna akan mengisi 

formulir dan status aplikasi akan melakukan proses penyimpanan input data baru. 

Aplikasi akan melakukan konfirmasi kepada pengguna perubahan berhasil. 

 

3.5.9 Pemodelan Hubungan Pewarisan Antar Objek 

 

Dilihat dari atribut dan asosiasi hubungan pewarisan terjadi antara 

Pengguna dan PenggunaTerdaftar. Hubungan tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 3.16 Pewarisan Pengguna dan PenggunaTerdaftar 
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3.5.10 Identifikasi Subsistem 

 

Identifikasi subsistem berdasarkan Use case yang ada dapat dilihat pada 

gambar berikut:  

 

Gambar 3.17 Identifikasi Subsistem 

 

Subsistem tampilan utama memiliki fungsi mencari lokasi dan tambah 

lokasi, tampilan utama berisi formulir cari, login  dan daftar. Subsistem mencari 

lokasi akan menampilkan formulir daftar lokasi dan mencari lokasi. Subsitem 

menambah lokasi menampilkan formulir tambah lokasi dan membuat kendali 

menambah lokasi. Jika dibutuhkan subsistem mencari lokasi dan menambah 

lokasi akan berhubungan dengan subsitem GPS. Pengguna yang sudah login dapat 
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menggunakan fungsi mengatur detail lokasi dan fungsi melihat detail lokasi, 

sedangkan pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat melakukan fungsi melihat 

detail lokasi. 

 

 

3.5.11 Pemetaan Subsistem Ke Processor dan Komponen 

 

a. Konfigurasi Perangkat Keras dan Platform 

Untuk memenuhi tujuan perancangan, konfigurasi perangkat keras dibagi 

menjadi 2 yang mengikuti pola client-server. 

 

Tabel 3.19 Perangkat Keras Client 

No Nama Deskripsi 

1 Jenis Perangkat Telepon Genggam 

2 Sistem Operasi Android, minimal versi 1.5 

3 Komponen GPS / Assisted GPS 

 

 

Tabel 3.20 Perangkat Keras Server 

No Nama Deskripsi 

1 Jenis Perangkat Web Server 

2 Sistem Operasi Linux 

3 Komponen Apache Tomcat Web Server, MySql Database 
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Pemilihan versi sistem operasi Android berdasarkan pembagian 

penggunaan perangkat sebagai berikut: 

Tabel 3.21 Penggunaan Versi Sistem Operasi Android 

Android Platform Percent of Devices 

Android 2.2 0.7% 

Android 2.3 13.5% 

Android 4.0 11.4% 

Android 4.1 27.8% 

Android 4.2 19.7% 

Android 4.3 9.0% 

Android 4.4 17.9% 

[Sumber: http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html]  

b. Alokasi Objek dan Subsistem 

 

Alokasi objek dan subsistem dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.18 Alokasi Objek dan subsistem 

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html
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Pada saat pengalokasian objek dan subsistem, di identifikasi ada nya 2 

subsistem baru yaitu subsistem Komunikasi Client dan subsistem Komunikasi 

Server. 

Subsistem-subsistem baru ini berfungsi sebagai pengirim, penerima dan 

pengatur dalam proses komunikasi antara telepon genggam dengan webserver. 

 

3.5.12 Identifikasi Penyimpanan Data 

 

Objek-objek yang perlu disimpan beserta lokasi dan strategi 

penyimpanannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.22 Identifikasi Penyimpanan Data 

No Objek Node Strategi 

1 Lokasi Web Server Basis data relasional 

2 PenggunaTerdaftar Web Server Basis data relasional 

3 KonfigurasiClient Telepon Genggam Sistem berkas 

4 KonfigurasiServer Web Server Sistem berkas 

Untuk mengakomodasi penyimpanan data pada masing node, perlu 

ditambahkan beberapa subsistem seperti terlihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.19 Subsistem Penyimpanan 
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3.5.13 Penyediaan Kendali Akses 

 

Untuk penyediaan kendali akses statis kita menggunakan pendekatan tabel 

akses umum sebagai berikut: 

Tabel 3.23 Kendali Akses 

Objek 

Aktor 

Lokasi 

Pengguna mencari() 

melihatDetail() 

PenggunaTerdaftar mencari() 

melihatDetail() 

mengaturDetail() 

menambah() 

 

Karena setiap lokasi dapat diakses oleh setiap Pengguna dan 

PenggunaTerdaftar maka tidak ada kendali akses dinamis. 

3.5.14 Merancang Kendali Aliran Umum 

 

Karena aplikasi memiliki banyak komponen, maka dipilih beberapa 

kendali aliran untuk komponen yang berbeda. 

Tabel 3.24 Kendali Aliran Umum 

No Komponen Kendali Aliran 

1 subsistemMengaturDetailLokasi Kejadian 

2 subsistemMencariLokasi Kejadian 

3 subsistemMelihatDetailLokasi Kejadian 

4 subsistemTampilanUtama Kejadian 

5 subsistemMenambahLokasi Kejadian 

6 subsistemGPS Kejadian 

7 subsistemPenyimpananBerkas Thread 

8 subsistemKomunikasiClient Thread 

9 subsistemKomunikasiServer Thread 

10 subsistemPengaturLokasi Thread 



70 

 

 

 

Untuk komponen yang berhubungan dengan aktor, menggunakan kendali 

oleh kejadian karena ketersediaan masukan bergantung pada aktor. 

Untuk komponen komunikasi menggunakan kendali thread agar dapat 

melayani banyak permintaan dari komponen yang lain. 

 

3.5.15 Identifikasi Kondisi Batasan 

 

Untuk setiap objek persisten kita amati waktu objek tersebut dibuat dan 

dihancurkan. 

a. PenggunaTerdaftar 

b. KonfigurasiClient 

c. KonfigurasiServer 

d. Lokasi 

Dari keempat objek persisten, objek Lokasi telah memiliki use case yang 

membuat dan menghancurkan objeknya. Untuk PenggunaTerdaftar, 

KonfigurasiClient dan KonfigurasiServer use case tambahannya dapat dilihat pada 

gambar-gambar berikut: 

 

Gambar 3.20 Use Case PenggunaTerdaftar 
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Gambar 3.21 Use Case Konfigurasi Client 

 

 

Gambar 3.22 Use Case Konfigurasi Server 

 

Penjelasan masing-masing use case tambahan sebagai berikut: 

 

Tabel 3.25 Penjelasan Use Case Tambahan 

No Nama Use Case Deskripsi 

1 Mendaftar Pengguna membuka halaman utama dan mengaktifkan 

fungsi mendaftar. Aplikasi memberikan 

formulirPendaftaran. Setelah melengkapi, Pengguna 

mengirimkan data yang terdiri dari nama pengguna, 

username dan password. Aplikasi mendaftarkan data 

dan membuat PenggunaTerdaftar kemudian 

mengirimkan konfirmasi kepada Pengguna. 
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2 Login PenggunaTerdaftar membuka halaman utama dan 

memilih fungsi login. Aplikasi memberikan formulir 

login yang terdiri dari username dan password. Setelah 

melengkapi, PenggunaTerdaftar mengirimkan data. 

Aplikasi menerima dan melakukan validasi. 

3 InstallClient Pengguna menerima paket instalasi (ekstensi .apk) dan 

menjalankannya. Aplikasi menginstall dirinya dan 

membaca informasi mengenai server layanan. 

4 InstallServer Administrator menjalankan paket instalasi. Aplikasi 

menginstall dirinya dan membaca infomasi mengenai 

data-data konfigurasi server yang disimpan dalam 

berkas dan menyalinnya ke basis data relasional. 

5 MemulaiServer Administrator memulai server, setelah selesai dimulai, 

use case lain dapat mulai menginisiasi 

6 MematikanServer Administrator mematikan server, jika ada pengguna 

yang sedang berkomunikasi dengan server, maka data 

sesinya akan disimpan dalam berkas teks. 

 

 

3.6  Perancangan Objek 

3.6.1 Penggunaan Kembali 

 

Penggunaan kembali beberapa kelas dan komponen yang telah ada pada 

platform masing-masing node dapat dilihat pada gambar 4.7 untuk penggunaan 
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kembali node web server dan gambar 4.8 sampai 4.14 untuk penggunaan kembali 

node telepon genggam. 

 

Gambar 3.23 Penggunaan Kembali Node Web Server 

 

Dalam perancangan object pada node web server, penulis menggunakan 

kembali class/komponen yang telah disediakan oleh web server, yaitu HttpServlet. 

HttpServlet digunakan kembali oleh object-object yang menerima permintaan dari 

client sebagai pintu masuk ke dalam node web server. 

Untuk mengakses basis data, dikarenakan sebagian besar kode yang 

digunakan sama, maka dirancang agar fungsi-fungsi yang sama dapat 

dikelompokan dalam satu class/komponen dan dapat digunakan kembali oleh 

class-class yang lain. Class BaseDAO dan BaseDAOImpl merupakan class yang 

mengelompokan fungsi yang sama dan digunakan kembali oleh class LokasiDAO, 

PenggunaDAO, LokasiDAOImpl, PenggunaDAOImp. 
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Gambar 3.24 Penggunaan Kembali MencariLokasi 

 

 

Gambar 3.25 Penggunaan Kembali MelihatDetail 
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Gambar 3.26 Penggunaan Kembali MengaturLokasi 

 

 

Gambar 3.27 Penggunaan Kembali MenambahLokasi 
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Gambar 3.28 Penggunaan Kembali Daftar 

 

 

Gambar 3.29 Penggunaan Kembali Login 
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Gambar 3.30 Penggunaan Kembali TampilanAwal 

 

 

3.6.2 Identifikasi Atribut dan Operasi Tambahan 

Atribut dan operasi tambahan dibutuhkan agar alur aplikasi berjalan 

dengan baik. Adapun atribut dan operasi tambahan yang dimaksud sebagai 

berikut: 

Tabel 3.26 Atribut dan Operasi Tambahan 

No Kelas Atribut / Operasi Deskripsi 

1 FormulirUtama apakahLogin 

tampilTombolLogin 

tampilTombolDaftar 

tampilTombolTambah 

Untuk menentukan apakah 

tombolLogin,tombolDaftar 

dan tombolTambah 

ditampilkan 

2 KendaliMencariL

okasi 

tampilDaftarLokasi Untuk menampilkan hasil 

pencarian lokasi 

3 FormulirDetailLo

kasi 

tampilTombolMengatu

r 

Untuk menentukan apakah 

tombolMengatur ditampilkan 
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3.6.3 Menentukan Tipe, Tanda dan Keterlihatan 

Berikut adalah tipe, tanda dan keterlihatan masing-masing operasi dan 

atribut dari masing-masing kelas 

 

Tabel 3.27 Tipe, Tanda dan Keterlihatan 

No Kelas / Interface Atribut / Operasi 

1 LayananPengaturLokasi public List<Lokasi> cari(String kriteria, 

String nama, double x,double y, boolean 

gps); 

public Lokasi detail(long id); 

public boolean mengaturDetail(Lokasi 

lokasi); 

public long menambah(Lokasi lokasi); 

2 LokasiDAO public List<Lokasi> 

cariDenganKoordinat(String kriteria, String 

nama, double x, double y); 

public Lokasi cariDenganId(long id); 

public int ubahDetail(Lokasi lokasi); 

public long tambah(Lokasi lokasi); 

public List<Lokasi> 

cariDenganKriteria(String kriteria, String 

nama); 

3 LayananPengaturPengguna public PenggunaTerdaftar daftar(String 

nama,String password,String email,Date 

tanggalDaftar, String daftarDari); 

public String login(String userName,String 

password); 

4 PenggunaDAO public int tambah(String nama,String 

password,String email,Date tanggalDaftar, 

String daftarDari); 

public boolean periksa(String nama, String 

password); 

5 FormulirUtama public boolean apakahLogin(); 

private void tampilTombolLogin(); 

private void tampilTombolDaftar(); 

private void tampilTombolTambah(); 

6 KendaliMencariLokasi public void tampilFormulirCari(); 

public void cariLokasi(String kriteria,float 

x,float y); 

public void tampilDaftarLokasi(); 
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7 FormulirMencariLokasi public void kirim(); 

8 KendaliDetailLokasi private Lokasi detailLokasi; 

public void ambilDetail(int id); 

public void tampilFormulirDetail(); 

9 FormulirDetailLokasi private void tampilTombolMengatur(); 

10 KendaliMengaturDetailLo

kasi 

public void tampilFormulirMengatur(); 

public boolean aturLokasi(Lokasi lokasi); 

public void tampilFormulirDetail(); 

11 FormulirMengaturDetailLo

kasi 

public void kirim(); 

12 KendaliMenambahLokasi public void tampilFormulirTambah(); 

public Lokasi tambahLokasi(String kriteria, 

String nama, float x, float y); 

public void tampilFormulirDetail(); 

13 FormulirTambahLokasi public void kirim(); 

14 KendaliPendaftaran public void tampilFormulirDaftar(); 

public PenggunaTerdaftar 

kirimDaftar(String nama, String password, 

String email); 

15 FormulirDaftar public void kirim(); 

16 KendaliLogin public void tampilFormulirLogin(); 

public String login(String userName,String 

password); 

17 FormulirLogin public void kirimLogin(); 

18 LayananKomunikasiClient public List<Lokasi> cariLokasi(String 

kriteria, String nama, double x, double y, 

boolean gps); 

public Lokasi detailLokasi(long id); 

public boolean aturLokasi(Lokasi lokasi); 

public Lokasi tambahLokasi(String kriteria, 

String nama, double x, double y, String 

penambah); 

public PenggunaTerdaftar daftar(String 

nama, String password, String email); 

public String login(String userName, String 

password); 
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3.6.4 Menentukan Kondisi Sebelum dan Sesudah 

Kondisi sebelum dan sesudah untuk setiap operasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.28 Kondisi sebelum dan sesudah 

No Operasi Kondisi sebelum dan sesudah 

1 LayananPengaturLokasi.c

ari(); 

pre: koordinat tidak kosong 

post: daftar lokasi dikembalikan 

2 LayananPengaturLokasi.d

etail(); 

pre: id dari lokasi tidak kosong 

post: detail lokasi dikembalikan 

3 LayananPengaturLokasi.

mengaturLokasi(); 

Pre: id dari lokasi tidak kosong 

post: lokasi sudah diubah dengan data baru 

4 LayananPengaturLokasi.

menambah(); 

pre: tidak ada Lokasi dengan koordinat dan 

nama yang sama 

post: Lokasi baru ditambahkan 

5 LokasiDAO.cariDenganK

oordinat(); 

Pre: koordinat tidak kosong 

post: lokasi yang berdekatan dengan 

koordinat dikembalikan 

6 LokasiDAO.cariDenganId

(); 

Pre: id tidak kosong 

post: Lokasi dengan id terkait dikembalikan 

7 LokasiDAO.ubahDetail(); Pre: id dan data komentar baru tidak kosong 

post: lokasi dengan id terkait ditambah 

komentarnya. 

8 LokasiDAO.tambah(); Pre: data lokasi tidak kosong 

post: lokasi dengan data baru ditambah 

9 LokasiDAO.cariDenganK

riteria 

Pre: kriteria tidak kosong 

post: lokasi-lokasi dengan kriteria yang sama 

dikembalikan. 

10 LayananPengaturPenggun

a.daftar(); 

Pre: username belum ada yang menggunakan 

post: Pengguna didaftarkan sebagai 

PenggunaTerdaftar 

11 LayananPengaturPenggun

a.login(); 

Pre: username dan password tidak kosong 

post: username terdaftar sedang masuk 

kedalam sistem. 

12 PenggunaDAO.tambah(); Pre: data pengguna tidak kosong 

post: pengguna ditambahkan kedalam sistem 

13 PenggunaDAO.periksa(); Pre: username dan password tidak kosong 

post: mengembalikan apakah username dan 

password cocok. 

14 FormulirUtama.apakahLo

gin(); 

Pre: - 

post: - 
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15 FormulirUtama.tampilTo

mbolLogin(); 

Pre: apakahLogin() mengembalikan 'Ya' 

post: tombolLogin tampil 

16 FormulirUtama.tampilTo

mbolDaftar(); 

Pre: apakahLogin() mengembalikan 'Ya' 

post: tombolDaftar tampil 

17 FormulirUtama.tampilTo

mbolTambah(); 

Pre: apakahLogin() mengembalikan 'Ya' 

post: tombolTambah tampil 

18 KendaliMencariLokasi.ta

mpilFormulirCari(); 

Pre: formulirCari tidak tampil 

post: FormulirCari tampil 

19 KendaliMencariLokasi.car

iLokasi(); 

Pre: kriteria atau koordinat tidak kosong 

post: mengisi daftarLokasi 

20 KendaliMencariLokasi.ta

mpilDaftarLokasi(); 

Pre: jika cariLokasi() mengembalikan hasil 

post: daftarLokasi tampil 

21 FormulirMencariLokasi.ki

rim(); 

Pre: data kriteria atau koordinat valid 

post: FormulirMencariLokasi tidak 

ditampilkan 

22 KendaliDetailLokasi.ambi

lDetail(); 

Pre: id Lokasi yang dipilih tidak kosong 

post: mengisi detailLokasi 

23 KendaliDetailLokasi.tamp

ilFormulirDetail(); 

Pre: detailLokasi tidak kosong 

post: FormulirDetail tampil 

24 FormulirDetailLokasi.tam

pilTombolMengatur(); 

Pre: FormulirUtama.apakahLogin 

mengembalikan 'Ya' 

post: TombolMengatur tampil. 

25 KendaliMengaturDetailLo

kasi.tampilFormulirMeng

atur(); 

Pre: FormulirMengatur tidak tampil 

post: FormulirMengatur tampil. 

26 KendaliMengaturDetailLo

kasi.aturLokasi(); 

Pre: data baru lokasi tidak kosong 

post: data baru diubah 

 

27 

 

KendaliMengaturDetailLo

kasi.tampilFormulirDetail

(); 

 

Pre: aturLokasi() berhasil 

post: FormulirDetail tampil. 

28 FormulirMengaturDetailL

okasi.kirim(); 

Pre: data baru lokasi valid 

post: data baru diubah 

29 KendaliMenambahLokasi.

tampilFormulirTambah(); 

Pre: FormulirTambah tidak tampil 

post: FormulirTambah tampil 

30 KendaliMenambahLokasi.

tambahLokasi(); 

Pre: data lokasi baru tidak kosong 

post: lokasi baru ditambah 

31 KendaliMenambahLokasi.

tampilFormulirDetail(); 

Pre: tambahLokasi() berhasil 

post: FormulirDetail tampil 

32 KendaliPendaftaran.tampi

lFormulirDaftar(); 

Pre: FormulirDaftar tidak tampil 

post: FormulirDaftar tampil 
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33 KendaliPendaftaran.kirim

Daftar(); 

Pre: data pendaftaran tidak kosong 

post: Pengguna menjadi PenggunaTerdaftar 

34 FormulirDaftar.kirim(); Pre: data penggunaterdaftar valid 

post: pengguna terdaftar 

35 KendaliLogin.tampilForm

ulirLogin(); 

Pre: FormulirLogin tidak tampil 

post: FormulirLogin tampil 

36 KendaliLogin.login(); Pre: data username dan password tidak 

kosong 

post: PenggunaTerdaftar mendapat id sesi 

37 FormulirLogin.kirimLogi

n(); 

Pre: data username dan password valid 

post: FormulirLogin tidak tampil 

38 LayananKomunikasiClien

t.cariLokasi(); 

Pre: kriteria atau koordinat tidak kosong 

post: - 

39 LayananKomunikasiClien

t.detailLokasi(); 

Pre: id lokasi tidak kosong 

post: - 

40 LayananKomunikasiClien

t.aturLokasi(); 

Pre: data lokasi yang diubah tidak kosong 

post: Lokasi diperbaharui 

41 LayananKomunikasiClien

t..tambahLokasi(); 

Pre: data lokasi baru tidak kosong 

post: Lokasi ditambah 

42 LayananKomunikasiClien

t..daftar(); 

Pre: data PenggunaTerdaftar tidak kosong 

post: Pengguna menjadi PenggunaTerdaftar 

43 LayananKomunikasiClien

t.login(); 

Pre: username dan password tidak kosong 

post: PenggunaTerdaftar mendapat id sesi 

 

 

 

3.6.5 Menentukan Kondisi Konstan 

 

Kondisi konstan terdapat pada kelas-kelas sebagai berikut: 

 

Tabel 3.29 Kondisi Konstan 

No Kelas Kondisi 

1 LayananKomunikasiClient Hanya dapat digunakan jika koneksi 

dengan server telah terbentuk. 
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3.7 Rancangan Basis Data 

 

Rancangan basis data dilakukan terhadap objek-objek entitas sebagai berikut: 

Tbl_lokasi

Id(bigint(20)),
Kriteria(varchar(50)),
Nama(varchar(100)),
koordinatX(double),
koordinatY(double),
Penambah(varchar(20))

Tbl_user

User_name(varchar(20)),
User_pass(varchar(100)),
Registered_since(timestamp),
Registered_from(varchar(100)),
Email(varchar(255))

Tbl_komentar

Id(bigint(20)),
Id_lokasi(bigint(20)),
Komentar(text),
Penambah(varchar(20)),
Tanggal_tambah(timestamp)

Tbl_gambar

Id_gambar(bigint(20)),
Id_lokasi(bigint(20)),
Nama_file(varchar(50)),
Tanggal_tambah(timestamp),
Penambah(varchar(20))

 

Gambar 3.31 Rancangan Basis Data 

Terdapat empat table, yaitu table user, table lokasi, table gmbar dan table 

komentar. 

a. Table User : 

Primary Key : user_nama 

Foreign Key : - 

Fungsi     : Menyimpan data user, password dan identitas dari pada user. 

b. Table Lokasi 

Primary Key : id 

Foreign Key : penambah 

Fungsi     : Menyimpan data lokasi. 

c. Table Gambar 

Primary Key : id_gambar 

Foreign Key : id_lokasi, penambah 

Fungsi     : Menyimpan data gambar yang ditambahkan pengguna terdaftar. 
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d. Table Komentar 

Primary Key : id 

Foreign Key : id_lokasi, peenambah 

Fungsi     : Menyimpan data komentar yang ditambahkan pengguna 

terdaftar. 

 

3.8 Perancangan User Interface 

Perancangan user interface sangat diperlukan agar pengguna dapat 

berinteraksi dengan aplikasi, sehingga dibutuhkan perancangan secara detil 

mengenai desain user interface aplikasi berdasarkan informasi yang ditampilkan 

pada layar device. Tampilan yang akan dibuat adalah layar awal, layar setelah 

login, layar mendaftar, layar login, layar menambah lokasi, layar daftar lokasi, 

layar detil lokasi, layar komentar lokasi, layar gambar lokasi, layar mencari lokasi 

dan layar tampilan peta. 

3.8.1 Rancangan Layar Awal 

Layar awal merupakan tampilan pembuka ketika aplikasi pertama kali 

dijalankan. Pada tampilan ini terdapat tombol login apabila pengguna sudah 

pernah mendaftar, tombol daftar apabila pengguna belum mendaftar, dan tombol 

cari lokasi untuk melakukan pencarian suatu lokasi berdasarkan kriteria. 

LocShare

Login Daftar

Cari Lokasi

 

Gambar 3.32 Rancangan Layar Awal 
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3.8.2 Rancangan Layar Setelah Login 

Layar setelah login merupakan tampilan setelah pengguna berhasil login. 

Pada tampilan ini terdapat tombol logout, tombol cari lokasi untuk melakukan 

pencarian lokasi berdasarkan nama dan kriteria dan tombol tambah lokasi untuk 

melakukan penambahan lokasi baru. 

LocShare

Logout

Cari Lokasi Tambah Lokasi

 

Gambar 3.33 Rancangan Layar Setelah Login 

3.8.3 Rancangan Layar Mendaftar 

Layar mendaftar merupakan tampilan apabila pengguna akan melakukan 

pendaftaran, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi pengguna yaitu 

username, password, verify password dan email. 

LocShare

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx

Username:

Password:

Verify Password:

Email:

Daftar

 

Gambar 3.34 Rancangan Layar Mendaftar 
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3.8.4 Rancangan layar Login 

Layar login merupkan tampilan untuk pengguna yang sebelumnya sudah 

pernah mendaftar, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi yaitu 

username dan password. 

LocShare

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Username:

Password:

Login

 

Gambar 3.35 Rancangan Layar Login 

3.8.5 Rancangan Layar Menambah Lokasi 

Layar menambah lokasi merupakan tampilan apabila pengguna terdaftar 

akan melakukan penambahan lokasi. Pada tampilan ini terdapat formulir yang 

harus diisi yaitu kriteria lokasi dan nama lokasi. 

LocShare

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

-999.9999999999

-999.9999999999

Kriteria Lokasi:

Nama Lokasi:

X

Y

Tambah

 

Gambar 3.36 Rancangan Layar Menambah Lokasi 
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3.8.6 Rancangan layar Daftar Lokasi 

Layar daftar lokasi merupakan tampilan setelah pengguna melakukan 

pencarian lokasi berdasarkan kriteria. 

LocShare

Daftar Lokasi

Lokasi 3

Lokasi 2

Lokasi 1

 

Gambar 3.37 Rancangan Layar Daftar Lokasi 

3.8.7 Rancangan Layar Detail Lokasi 

Layar detai lokasi merupakan tampilan setelah pengguna memilih salah 

satu lokasi dari daftar lokasi yang ditampilkan sebelumnya. Pada tampilan ini 

terdapat data-data lokasi yaitu id lokasi, kriteria lokasi, nama lokasi, koordinat 

lokasi, tombol komentar, tombol gambar dan tombol tampil peta. 

LocShare

ID Lokasi:

9999
Kriteria Lokasi

xxxxxxxxxxxx

Nama Lokasi

xxxxxxxxxxxx

X

-999.9999999999
Y

-999.9999999999
Penambah

xxxxxxxxxx

(9)Komentar

(9)Gambar

Tampil Peta

 

Gambar 3.38 Rancangan Layar Detail Lokasi 
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3.8.8 Rancangan Layar Komentar Lokasi 

Layar komentar lokasi merupakan tampilan yang berisi komentar-

komentar pengguna terdaftar, dan juga menu untuk menambah komentar tentang 

lokasi tersebut. 

LocShare

Daftar Komentar

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Komentar 3

Komentar 2

Komentar 1

Tambah

 

Gambar 3.39 Rancangan Layar Komentar Lokasi 

3.8.9 Rancangan Layar Gambar Lokasi 

Layar gambar lokasi merupakan tampilan yang berisi gambar-gambar 

yang ditambahkan oleh pengguna terdaftar, dan juga menu untuk menambah 

gambar tentang lokasi tersebut. 

 

LocShare

xxxxxxxxxxx

Tambah

Kirim

 

Gambar 3.40 Rancangan Layar Gambar Lokasi 
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3.8.10 Rancangan Layar Mencari Lokasi 

Layar mencari lokasi merupakan tampilan apabila pengguna melakukan 

proses pencarian lokasi, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi yaitu 

kriteria dan nama lokasi, serta pengguna dapat memilih untuk menggunakan GPS 

atau tanpa GPS. 

LocShare

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Kriteria Lokasi:

Nama Lokasi:

Cari

GPS

 

Gambar 3.41 Rancangan Layar Mencari Lokasi 

3.8.11 Rancangan Layar Tampilan Peta 

Layar tampilan peta merupakan tampilan keika pengguna dan pengguna 

terdaftar memilih untuk menampilkan lokasi di peta. 

Peta

 

Gambar 3.42 Rancangan Layar Tampilan Peta 

 


