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ABSTRAK 

 

 

Kabupaten Pacitan adalah salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang memiliki 

banyak tempat pariwisata, oleh karena itu Pacitan banyak dikunjungi oleh 

wisatawan atau Turis dari luar daerah. Pengunjung yang datang saat ingin kembali 

kedaerahnya akan membawa oleh-oleh khas Pacitan. Kendala yang dihadapi 

pengunjung adalah sulit menemukan keberadaan toko. 

Dengan perkembangan teknologi, sudah banyak orang yang memanfaatkan 

untuk membantu pekerjaan salah satunya adalah smartphone. Memudahkan 

seseorang untuk mencari lokasi atau alamat tertentu. Mengacu pada permasalahan 

diatas maka diusulkan aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten 

Pacitan berbasis android. 

Dengan dibuat aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh akan memudahkan 

pengunjung dalam mencari lokasi. Dalam penelitian ini dilakukan sampai dengan 

tahap perancangan aplikasi. Rancnagan aplikasi dilakukan dengan metode SDLC, 

dimulai dengan observasi dan wawancara, identifikasi masalah, analisis 

permasalahan, usulan sistem, analisis kebutuhan. Model rancangan telah diuji 

menggunakan Power Designer versi 16 dengan hasil zero error.  

 

Kata kunci: Perancangan, Pencarian lokasi, Android, Oleh-oleh  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Pacitan adalah salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta sangat dekat dengan 

Samudra Hindia. Oleh karena itu Kabupaten Pacitan mempunyai banyak tempat 

wisata yang menarik. Ada lebih dari 15 wisata pantai, ada juga wisata gunung, 

banyak pula wisata gua. Karena itulah mengapa Pacitan dijuluki sebagai Kota 1001 

Goa. 

Banyaknya tempat wisata yang ada di Kabupaten Pacitan mengakibatkan 

banyak Turis atau pengunjung yang datang untuk berwisata. Pada Tahun 2017 

tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pacitan mencapai 1.752.040 orang 

(Statistik, 2018). Pengunjung yang datang ke Pacitan saat pulang akan mencari atau 

membeli oleh-oleh khas Pacitan. Dampak positif juga dirasakan oleh para 

pengusaha atau yang mempunyai usaha khas Pacitan. Di Pacitan sendiri ada lebih 

dari 20 toko oleh-oleh yang berdiri dan terletak tidak dalam satu lokasi. Semakin 

bertambahnya pengunjung yang datang maka akan semakin menambah pendapatan 

kota Pacitan dari sektor pariwisata. 

Namun selama ini pengunjung masih kesulitan mencari tempat penjualan 

oleh-oleh yang menyediakan suatu produk tertentu, mulai dari makanan, batu 

mulia, kaos Pacitan sampai batik khas Pacitan. Pengunjung yang datang biasanya 

kesulitan untuk menentukan kemana mereka harus membeli oleh-oleh dengan area 

tempat yang senyaman mungkin. Pengunjung tidak tahu apa saja produk yang dijual 
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oleh toko  tersebut, bagaimana cara pembayaran ditoko tersebut apakah bisa hanya 

bisa cash atau bisa juga dengan menggunakan kartu kredit maupun debit. 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi memiliki pengaruh besar 

dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah mobile phone yang sudah sangat 

canggih. Dimana tugas yang dulunya hanya bisa dilakukan dengan komputer 

desktop sekarang bisa dilakukan oleh mobile phone. Mobile phone jenis ini biasa 

dikenal masyarakat dengan smartphone. Salah satu sistem operasi mobile yang 

digunakan oleh smartphone adalah Android. Pada Android dapat digunakan untuk 

mencari lokasi dengan bantuan Google Maps. 

Dengan dibuat rancangan aplikasi dapat memberikan informasi mendetail 

tentang toko oleh-oleh, mulai dari letak lokasi toko, produk yang dijual, bagaimana 

keadaan tokonya, sampai dengan bagaimana cara pembayaran yang ada di toko 

tersebut diharapkan akan mempermudah pengunjung untuk mencari tempat oleh-

oleh yang sesuai dengan harapan pengunjung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu, bagaimana merancang aplikasi pencarian lokasi toko oleh- 

oleh di Kabupaten Pacitan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini, perlu adanya batasan masalah 

agar tidak menyimpang dan berikut masalah yang dibatasi adalah: 

1. Informasi yang ditampilkan adalah tentang toko, seperti nama toko, alamat 

toko, nomor telepon, produk yang dijual, tempat parkir dan cara pembayaran. 
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2. Informasi produk yang ada di toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan. 

3. Menampilkan lokasi toko dengan memanfaatkan Google Map. 

4. Menampilkan produk oleh-oleh berupa makanan, kain batik, kaos Pacitan dan 

batu mulia. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini 

adalah untuk merancang sebuah aplikasi pencarian lokasi toko di Kabupaten 

Pacitan, untuk membantu pengunjung mendapatkan toko oleh-oleh yang 

diinginkan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari tugas akhir ini bagi adalah merancang aplikasi guna 

membantu wisatawan untuk mencari toko oleh-oleh dan informasinya secara lebih 

rinci. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini secara sistematika diatur dan 

disusun dalam lima bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang masalah dari penelitian tugas akhir 

yaitu perancangan aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di 

Kabupaten Pacitan. Pada bab pertama ini menjelaskan mengenai latar 

belakang masalah dan penjelasan sehingga perancangan ini dapat 

diselesaikan. Rumusan masalah yang akan diselesaikan, batasan 
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masalah yang dibuat, dan tujuan dari perancangan aplikasi pencarian 

lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan, manfaat dari 

perancangan aplikasi dan sistematika penulisan dari buku ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam 

perancangan aplikasi pencarian oleh-oleh di Kabupaten Pacitan. 

Teori-teori yang dibahas diantaranya Pariwisata, Aplikasi, Website, 

Android, Database, Perancangan, User Interface (UI), User 

Experience (UX) serta teori tentang system development life cycle. 

Hal ini sangat penting karena teori-teori tersebut digunakan sebagai 

landasan pemikiran penulisan Tugas Akhir ini. 

BAB III : ANALISIS PERMASALAHAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang kerangka tahapan penelitian, 

analisis permasalahan. Tahap analisis sistem meliputi hasil observasi 

dan wawancara, identifikasi masalah, analisis permasalahan, usulan 

sistem, dan analisis kebutuhan. 

BAB IV : PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang tahapan dalam merancang sistem 

meliputi Input Process Output, System Flow Chart, Hierarchy Input-

Process-Output, Context Diagram, Data Flow Diagram, Conceptual 

Data Model, Physical Data Model, Struktur Database, Desain Input 

Output dan Desain Uji Coba. 
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BAB V : PENUTUP 

Terdiri dari dua bagian yaitu, kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan rangkuman singkat dari seluruh hasil pembahasan 

masalah yang ditulis, sedangkan saran menjelaskan tentang masukan 

terhadap untuk pengembangan pada waktu yang akan datang serta 

harapan dan kemungkinan lebih lanjut dari hasil pembahasan. 

 



 

 

6 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pariwisata 

Pariwisata adalah rangkaian aktivitas, dan penyediaan layanan baik untuk 

kebutuhan atraksi wisata, transportasi, akomodasi dan layanan lain yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. 

Perjalanan yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja meninggalkan tempat 

tinggalnya dengan maksud beristirahat, berbisnis, atau untuk maksud lainnya 

(Sugiama, 2011). 

Sedangkan pendapat lain menyebutkan pariwisata adalah keseluruhan 

hubungan dan gejala-gejala yang timbul dari adanya orang asing dan perjalanannya 

itu tidak bertempat tinggal menetap dan tidak ada hubungan dengan kegiatan untuk 

mencari nafkah, sehingga dalam melakukan perjalanannya tersebut hanya mencari 

hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya (Muljadi, 2009). 

 

2.1.1 Produk Wisata 

Produk wisata adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses produksi. 

Produk wisata ‘dikemas’ dalam berbagai jasa, dimana satu dengan yang lainnya 

saling terkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata. Perusahaan 

tersebut antara lain: perusahaan akomodasi, angkutan wisata, biro perjalanan, 

restoran, daya tarik wisata dan perusahaan lain yang terkait. Oleh karena itu, produk 

wisata yang tersedia disuatu daerah pada hakekatnya dapat memberikan citra wisata 

dan kesan (image) perjalanan wisata seseorang (Suwantoro, 2007).
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Dalam pengertian ini bahwa tujuan akhir dari suatu proses produksi yaitu 

suatu barang (produk) yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan guna memenuhi 

kebutuhan manusia. 

Produk wisata adalah suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang dapat 

memberikan pengalaman yang baik bagi yang melakukan perjalanan (Muljadi, 

2009). 

2.1.2 Ciri-Ciri Produk Wisata 

Produk wisata pada umumnya telah diakui sebagai produk jasa, menurut 

(Suwantoro, 2007) ciri-ciri produk wisata antara lain: 

a. Hasil atau produk wisata tidak dapat dipindahkan. Karena itu dalam 

penjualannya produk tidak dibawa ke konsumen (wisatawan). Sebaliknya 

konsumen (wisatawan) harus dibawa ke tempat produk dihasilkan. 

b. Produksi dan konsumsi terjadi pada tempat yang sama. Tanpa adanya 

konsumen (wisatawan) membeli produk atau jasa, maka tidak akan terjadi 

produksi. 

c. Produksi wisata tidak menggunakan standar pelayanan dengan kriteria tertentu. 

d. Konsumen tidak dapat mengetahui atau menguji sebelum digunakan produk 

atau jasa tersebut. 

e. Hasil atau produk wisata banyak bergantung pada tenaga manusia dan sedikit 

menggunakan tenaga mesin. 

f. Produk wisata merupakan usaha yang mengandung resiko. 
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2.2 Aplikasi 

Aplikasi terdiri dari beberapa program yang membantu pemakainya untuk 

menyelesaikan masalah terkomputerisasi tertentu. Aplikasi berinteraksi dengan 

software sistem, dan sistem menuju ke perangkat keras komputer untuk melakukan 

tugas tertentu. Aplikasi diartikan sebagai program komputer yang dibuat untuk 

menolong manusia dalam menyelesaikan tugas tertentu (Stair & Reynolds, 2010). 

Dengan kata lain aplikasi merupakan satu unit yang dibuat untuk melayani 

kebutuhan seperti system perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, 

atau semua prposes yang hampir dilakukan manusia (Pramana, 2012). 

2.3.1 Website  

Website adalah sekelompok kode berbasis teks yang sederhana dan 

universal, disebut Hyper Text Markup Language (HTML). Karena berbasis teks, 

HTML dikenali dan diterjemahkan segala jenis komputer dalam bentuk tampilan 

informasi yang sama. WEB dan HTML sebagai standart antar muka distribusi di 

internet yang mampu menggabungkan teks, grafik dan multimedia (Arief, 2011). 

Website atau biasa disebut Web merupakan kumpulan dari berbagai 

macam situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang ada di 

internet yang memuat suatu informasi tertentu. Web awalnya merupakan suatu 

layanan sajian informasi yang menggunakan konsep hyperlink, yang memudahkn 

surfer atau pengguna internet melakukan penelusuran informsi di internet. 

2.3.2 Android 

Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama mobile. Android 

menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk 
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menciptakan aplikasi (Safaat, 2011). Karakteristik yang dimiliki oleh Android 

adalah sebagai berikut:  

Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama mobile. Android 

menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi (Safaat, 2011).  

 

2.4 Perancangan 

Perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang 

dikerjakan dengan mengunakan teknik yang bervariasi serta didalamnya 

melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail mengenai komponen dan juga 

keterbatasan yang akan dialamı dalam proses pengerjaannya (Rizky, 2011). 

Perancangan adalah proses pengembangan spesifikası baru berdasarkan 

rekomendası hasil analisis sistem (Subhan, 2012). 

 

2.5 User Interface (UI) 

User Interface merupakan bagian dari sistem informasi yang perlu interaksi 

dari pengguna untuk membuat input dan output. Menjelaskan bahwa sebuah sistem 

informası baru mempengaruhi banyak darı sistem informasi yang ada lainnya. 

Analisis harus memastikan bahwa semua bekerja bersama-sama, sistem juga harus 

berinteraksı dengan pengguna baik di dalam maupun di luar organisasi. User 

Interface yang lebih dari sekedar layar, itu adalah serangkaian tampilan grafis yang 

dapat dimengerti oleh pengguna dalam menggunakan sistem, konseptual dan fisik 

(Satzinger, Jackson, & Burd, 2010). Dari penjelasan tersebut user interface 

mempunyai peran yang penting dalam efektivitas suatu sistem informasi 
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Pembuatan user interface bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut 

mudah digunakan oleh pengguna, adapun langkah-langkah membuat user interface 

(Intetic Inc, 2017). 

1. User Research 

User research adalah tahapan untuk mengetahui kebutuhan user atau calon 

user. User research merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

kebutuhan user adalah dengan wawancara. 

2. Design and Prototyping 

Design and Prototyping adalah mulai darı sketsa sederhana atau disebut juga 

wireframes, mockups, and prototypes. 

i. Wireframes 

Sebuah wireframes adalah sketsa darı sistem yang ingin dibangun. 

Wireframes harus menklarifikasi dengan tepat fitur yang berbeda disemua 

halaman atau layar produk masa depan tetapi tanpa detail lengkap. 

ii. Prototype 

Sebuah prototipe dalam hal ini, adalah tata letak semi-fungsiocal yang 

dapat memberikan pratinjau fungsi antarmuka pengguna aplikasıi atau 

situs web (front-end) yang sebenarnya. Prototipe mungkin tidak memiliki 

fungsionalitas penuh, umumnya memberikan kemudahan untuk 

mendemonstrasikan dan mendiskusikan produk. Tidak hanya 

menampilkan fitur produk, tetapi dapat membantu untuk menguji ide dan 

membuat beberapa perubahan pada awal proyek. Prototipe dapat dengan 

mudah direvisi, lebih rumit dari pada wireframes tetapı lebih mudah dari 
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produk akhir. Jadi membuat prototipe juga dapat membantu proses 

pengembangan perangkat lunak. 

iii. Mockups 

Model mockup menunjukkan semua grafik tipografi, warna dan elemen 

halaman lainnya. Mockup hanya dapat menggunakan file gambar 

3. Evaluasi 

Evaluasi harus dimasukkan dalam semua tahap proses desain. Tujuan utama 

dari tahap evaluasi adalah untuk menilai kualitas suatu desain, sesuai dengan 

kebutuhan pengguna yang menampilkan semua fitur produk. 

 

2.6 User Experience (UX) 

User experience bukanlah tentang langkah kerja dari suatu produk atau 

layanan yang ada. Tetapi bagaimana interaksi antara user dengan produk, seperti 

pengalaman pengguna (user experience) dalam menggunakan produk, apakah 

mudah digunakan, bagaimana kemudahan menggunakan produk, menyerap dan 

memahami informasi yang tersedia. Hal ini penting karena ketika produk sedang 

dikembangkan, biasanya lebih memperhatikan yang dilakukan atau dikembangkan 

(Garret, 2011). Sedangkan pengalaman pengguna user experience adalah sisi lain 

yang sering diabaikan, baik dalam segi persamaan hingga bagaimana langkah 

kerjanya. Sebenarnya user experience dapat membuat perbedaan antar produk yang 

sukses dan gagal, adapun terdapat langkah-langkah user experience: 

1. Melakukan wawancara terhadap pengguna 

User research adalah tahapan untuk mengetahui kebutuhan user atau calon 

user. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan user adalah 

dengan cara wawancara. 
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2. Membuat user persona 

User persona adalah dokumentasi yang berisi penjelasan tentang karakteristik 

user digabungkan dengan tujuan, kebutuhan dan ketertarikannya yang menjadi 

target user yang didapatkan dari hasil penelitian. 

3. Membuat user story/sitemap 

User story adalah adalah menggunakan kertas atau sticky note sebagai media 

diskusi dimana pada user story kita hanya menggunakan deskripsi sederhana yang 

berfokus kepada user goal dari pada system goal. 

Sitemap adalah sebuah peta yang berisikan berbagai macam direktori yang 

terdapat dalam website/blog. Istilah sederhana adalah daftar isi. Semua artikel atau 

konten yang telah dibuat terlihat dalam sitemap dalam tampilan lebih simple. 

Pastinya ini sangat penting untuk sebuah website/blog, karena tanpa adanya ini 

pembaca kesulitan untuk menemukan informasi yang dicari. 

4. Mulai membuat wireframes dan interaksi prototype desain. 

Wireframe adalah kerangka dasar dalam merancang sebuah aplikasi atau 

website yang dibuat. Ini merupakan tahap paling penting sebelum membuat aplikasi 

atau website seutuhnya. Karena pada tahap ini pembahasan tentang fitur konten 

interface dan elemen penting lainnya dibahas dengan detail. Begitu juga dengan 

alur kerja sebuah aplikasi atau website tersebut. Sehingga dalam proses pengerjaan 

tahap berikutnya tidak mengalami kebingungan dan menyimpang dari tujuan awal.  

User experience bukan hanya yang pengguna lihat, bukan hanya mengasilkan 

desain yang menarik untuk dipandang namun dapat menjawab mengapa desain 

tersebut seperti itu, desain yang mampu membuat perasaan nyaman ketika berhasil 

memperoleh tujuannya pada saat menggunakan produk atau aplikasi. Karena 
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terdapat beberapa hal yang perlu dipelajari untuk dapat membuat user experience 

yang baik dan sesuai maka disebut sebagai user experience designer. 

 

2.7 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah suatu pendekatan yang 

sistematis dan berurutan. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan 

perangkat lunak yang beruntun, dimana kemajuan dipandang sebagai terus 

mengalir kebawah (seperti air terjun) melewati fase-fase perencanaan, pemodelan, 

implementasi (konstruksi) dan pengujian. Berikut ini adalah gambar 

pengembenagan perangkat lunak berurutan atau linier (Pressman, 2012). 

 

Sumber: (Pressman, 2012) 

Gambar 2.1 Diagram SDLC Waterfall 

Dalam pengembangan metode waterfall memiliki tahapan yang runtut yaitu 

analysis, design, code dan testing, implementation, maintenance. Berikut adalah 

penjelasan tahapan-tahapan metode waterfall. 
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A. Analysis 

Dalam tahap ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem.  Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa dilakukan sebuah penelitian, wawancara atau study 

literature. Seorang sistem analisis akan menggali informasi sebanyak-

banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 

melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan  

menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data 

yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen 

inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan kedalam 

Bahasa perograman. 

B. Design 

Tahap desain merupakan tehapan untuk merancang desain database, user 

interface, dan report dari proyek sistem informasi yang dibangun. Tahap ini 

merupakan tahap yang penting bagi pembuatan proyek sistem informasi. Hal 

ini dikarenakan output yang dihasilkan pada tahap ini menentukan berjalan 

atau tidaknya sistem yang akan dibuat. 

C. Coding dan Testing 

Coding merupakan penerjemahan design dalam Bahasa yang bisa dikenali oleh 

computer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi 

yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata 

dalam mengerjakan suatu sistem yang akan dibuat.  

Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut 

dan kemudian bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut 

dan kemudian bisa diperbaiki. Tahapan ini bisa dikatakan tahapan final dalam 
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pembuatan sebuah sistem. Setelah melakukan analisa design dan coding maka 

sistem yang sudah jadi digunakan oleh user. 

D. Implementation 

Merupakan tahapan untuk menentukan sistem yang telah dibangun guna 

menggantikan proses bisnis yang ada saat ini. Pada tahap ini user juga akan 

diberikan pelatihan guna menjalankan sistem yang baru. 

E. Maintenance 

Tahap pemeliharaan merupakan tahapan dimana akan dilakukan perbaikan 

serta memanajemen kembali sistem informasi yang telah diterapkan yang 

bertujuan guna membangun sistem. Tahap pemeliharaan juga bertujuan untuk 

menjaga kinerja sistem yang telah diterapkan agar dapat berjalan sesuai dan 

optimal. 
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BAB III  

ANALISIS PERMASALAHAN 

 

 

3.1 Kerangka Tahapan Penelitian 

Kerangka tahapan penelitian yang digunakan untuk merancang aplikasi 

pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan berbasis Android sesuai 

dengan System Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan. 

 

Sumber: (Pressman, 2012) 

Gambar 3. 1 System Development Life Cycle Model Waterfall 

 

3.2 Analisis Sistem 

Analisis sistem merupakan tahapan dalam membuat rancangan sistem 

berdasarkan hasil wawancara atau observesi. Tahap ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang ada saat ingin mencari 

lokasi toko oleh-oleh, sehingga dapat memberikan usulan aplikasi sesuai yang 

diharapkan.
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3.2.1 Observasi dan Wawancara 

Observasi telah dilakukan untuk mengamati secara langsung proses bisnis 

yang terjadi pada pengunjung pemilik toko dan masyarakat sekitar. Permasalahan 

yang ada saat ini pada pencarian lokasi toko oleh-oleh Kabupaten Pacitan, 

pengunjung yang datang kesulitan mencari toko oleh-oleh yang ada. Pengunjung 

menanyakan toko kepada masyarakat sekitar sekedar toko saja tanpa mengetahui 

produk yang dijual dan bagaimana cara pembayarannya. Selanjutnya pengunjung 

mencari dimana lokasinya. Karena harus mencari maka cara tersebut akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain bertanya kepada masyarakat sekitar, 

pengunjung hanya mengetahui tokonya saat melintas saja, karena itulah 

pengunjung terkadang tidak mendapatkan barang yang diinginkan. 

Selain bertanya kepada masyarakat dan mencari toko karena kebetulan 

melewati toko observasi yang dilakukan dengan mencari toko di google maps. Ada 

banyak toko yang sudah terdaftar pada maps, namun tidak semua memberikan 

informasi yang diperlukan. Seperti toko Aroma Bu Erwin, pada maps dan keadaan 

sebenarnya sangat berbeda. Pada maps terdapat satu gambar menunjukkan sebuah 

rumah tidak menunjukkan toko ataupun akses jalan, namun pada kenyataannya toko 

tersebut cukup besar, area parkir luas dan sangat dekat dengan jalan raya. 

Wawancara dilakukan untuk pengumpulan data dan informasi dengan 

menggunakan beberapa pertanyaan langsung kepada narasumber (pengunjung yang 

datang ke Kabupaten Pacitan, toko, dan masyarakat sekitar), dan dijawab serta 

dicatat. Tujuannya agar dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka 

didapatkan beberapa informasi sebagai berikut: 
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A. Tempat Wisata di Pacitan 

Berikut ini adalah tabel nama tempat wisata dan toko oleh-oleh yang ada 

di Kabupaten Pacitan: 

Tabel 3. 1 Nama tempat wisata di Pacitan 

No. Nama Tempat Wisata Lokasi 

1. Pantai Teleng Ria Teleng Ria, Balong, Sidoharjo, Kec. Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514 

(4,7 km dari pusat kota) 

2. Pantai Taman Hadiwarno, Ngadirojo, Pacitan, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63572 

(32 km dari pusat kota) 

3. Pantai Kasap Pringkuku, Ketro, Watukarung, Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63552 

(26 km dari pusat kota) 

4. Pantai Watu Karung Pringkuku, Ketro, Watukarung, Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63552 

( 23 km dari pusat kota) 

5. Pantai Srau Candi, Pringkuku, Area Peswahan, Candi, 

Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63552 

(22 km dari pusat kota) 

6. Pantai Banyu Tibo Widoro, Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63554 

(32 km dari pusat kota) 

7. Pantai Soge Dondong, Sidomulyo, Ngadirojo, Pacitan 

Regency, East Java 63515 

(26 km dari pusat kota) 

8. Pantai Pidakan Godeg Wetan, Jetak, Tulakan, Godeg Wetan, 

Jetak, Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63571 

(24 km dari pusat kota) 

9. Pantai Klayar Kalak, Sendang, Donorojo, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63554 

(32 km dari pusat kota) 

10. Pantai Watu Bale Jl. Pacitan-Trenggalek, Desa Jetak, Tulakan, 

Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63571 

(25 km dari pusat kota) 

11. Pantai Kunir Jl. Jalur Lintas Selatan, Dusun Lamong, Desa 

Pagerkidul, Kecamatan Sudimoro, Pager 

Kidul, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63573 

(36 km dari pusat kota) 
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No. Nama Tempat Wisata Lokasi 

12. Pnatai Pangasan Kalipelus, Kebonagung, Pruwo, Kalipelus, 

Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63561 

(14 km dari pusat kota) 

13. Pantai Karang Bolong Karang Bolong, Kendal, Sendang, Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63554 

(32km dari pusat kota) 

14. Pantai Buyutan Desa Widoro, Donorojo, Bolo, Kalak, 

Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63554 

(32 km dari pusat kota) 

15. Pantai Dangkal Pringkantung, Worawari, Kebonagung, 

Pacitan Regency, East Java 63561 

(18 km dari pusat kota) 

16. Pantai Wora Wari Worawari, Kebonagung, Pacitan, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63561 

(18km dari pusat kota) 

17. Pantai Tawang (pelelangan 

ikan) 

Sumurtimo, Sidomulyo, Ngadirojo, Pacitan 

Regency, East Java 63572 

18. Pacitan Indah Jl. Raya Tompak Rinjing, Beji, Dadapan, 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63552 

(14 km dari pusat kota) 

19. Sentono Gentong Beji, Dadapan, Pringkuku, Pacitan Regency, 

East Java 63514 

(13 km dari pusat kota) 

20. Pemandian Air Hangat Jalan Arjosari-Banyu Anget, Krajan 

RT.1/RW.2, Karangrejo, Arjosari, Krajan, 

Karangrejo, Arjosari, Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur 63581 

(16 km dari pusat kota) 

21. Sungai maron Dersono, Pringkuku, Maron, Dersono, 

Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63552 

(31 km dari pusat kota) 

22. Wisata Pinus Gemaharjo Kaligondang, Gemaharjo, Tegalombo, 

Pacitan Regency, East Java 63582 

(47 km dari pusat kota) 

23. Goa Gong Sengon, Piton, Punung, Pacitan Regency, 

East Java 63553 

(19 km dari pusat kota) 

24. Goa Tabuhan Tabuan, Wareng, Punung, Pacitan Regency, 

East Java 63553 

(22 km dari pusat kota) 

25. Gua Kalak Jl. Punung - Kalak, Ngejring, Sendang, 

Donorojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63554 
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No. Nama Tempat Wisata Lokasi 

(25 km dari pusat kota) 

26. Goa Penthung Jalan Pacitan-Trenggalek, Tulakan, 

Gawang, Ketro, Pacitan, Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur 63571 

(18 km dari pusat kota) 

27. Goa Somopuro Dusun Sempu, Samapuro, Bungur, Tulakan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63571 

(26 km dari pusat kota pacitan) 

28. Goa Pronggos Area Hutan, Wonodadi Wetan, Ngadirojo, 

Pacitan Regency, East Java 63572 

(49 km dari pusat kota) 

29. Gunung Lanang Mantren, Kebonagung, Wates, Mantren, 

Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63561 

(15 km dari pusat kota) 

30. Gunung Sepang Tembelang, Tulakan, Pacitan Regency, East 

Java 

(26 km dari pusat kota) 

 

B. Nama Toko Oleh-oleh 

Berikut ini adalah tabel nama toko oleh-oleh yang ada di Kabupaten 

Pacitan: 

Tabel 3. 2 Nama toko oleh-oleh 

No. Nama Toko Alamat Toko 

1. Putra Samudera Balong, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab, 

Pacitan, Jawa Timur 63514 

2. Sari Rasa Balong, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab, 

Pacitan, Jawa Timur 63514 

3. Toko “Aroma” Bu Erwin Jl. Marsda Adi Sucipto No.1, Barang, 

Arjowinangun, Kec. Pacitan, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63516 

4. Tuna Inggil Pacitan Jalan Pramuka Gang Tuna, RT 1/RW 11, 

Lingkungan Teleng Ria, Kecamatan Pacitan, 

Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur 63514 

5. Citro Roso No. 32, Jl. Kh. Maghribi, Arjowinangun, 

Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63516 

6. Tahu Tuna Pak Ran Jalan WR. Supratman, Sidoharjo, Pacitan, 

Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur 63514 
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No. Nama Toko Alamat Toko 

7. “Dewa Ruci” Satrian, Hadiluwih, Ngadirojo, Pacitan 

Regency, East Java 63572 

8. Batik Tengah Sawah Jl. Dewi Kilisuci, Area Sawah, Wiyoro, 

Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 

63572 

9. Sentra Batik Tulis “Saji” Ngerjoso, Sukoharjo, Pacitan Sub-District, 

Pacitan Regency, East Java 63561 

10. Batik Puri Jalan Wijoyo Kusumo RT. 3 RW. 1 Cerbon, 

Sukun, Cokrokembang, Ngadirojo, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63572 

11. Teras Selo Gamestone Krajan, Pacitan, Pacitan Sub-District, Pacitan 

Regency, East Java 63511 

12. Tahu Tuna Sabrina  gg. tuna, Jl. WR. Supratman, Teleng, 

Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, 

Jawa Timur 63514 

13. Pengrajin Batu Akik Mas 

Mandhor 

Rt 001/Rw 001, Dusun Kendal, Desa 

Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten 

Pacitan, Wareng Lor, Wareng, Punung, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63553 

14. Sularno Batu Akik Turirejo, Gendaran, Donorojo, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63554 

15. Pasar Souvenir Goa Gong Salam, Bomo, Punung, Pacitan Regency, 

East Java 63553 

16. Pasar Ikan Tamperan Bagak, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten 

Pacitan, Jawa Timur 63514 

17. Pasar Ikan Teleng Ria Teleng Ria, Balong, Sidoharjo, Kec. Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514 

18. Pasar Minulyo Pacitan Jl. Punung-Goa Gong KM.3, Krajan Wetan, 

Piton, Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 63553 

19. Optimistie Gems Jewelry 

(OG) 

Bengkal, Tanjungsari, Pacitan Sub-District, 

Pacitan Regency, East Java 63518 

20. Pasar Seni Cuwik Pacitan Simpang Lima Cuwik Jl. Jend. Gatot Subroto 

63515, Ngampel, Ploso, Kec. Pacitan, 

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63515 

 

C. Hasil Wawancara 

Hasil dari wawancara yang dilakukan kepada 5 pengunjung, 6 toko, dan 3 

masyarakat dengan indikator pertanyaan adalah seberapa penting informasi toko, 

produk, cara bayar, dan parkir didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
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Tabel 3. 3 Hasil Wawancara 

 Responden 

 toko pengunjung masyarakat 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 

Pertanyaan    

Seberapa 

penting 

informasi 

toko? 

4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 

4,3 4,6 4 

Apakah 

diperlukan 

informasi 

produk 

yang dijual? 

4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 3 

4,5 4,6 3,3 

Apakah 

diperlukan 

informasi 

tentang 

parkir? 

3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 3 3 3 

3,8 4,4 3 

Apakah 

diperlukan 

informasi 

tentang cara 

bayar? 

4 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 3 

3,8 4,4 3,3 

 

Keterangan penilaian: 

1. Sangat tidak perlu/ sangat tidak penting 

2. Tidak perlu/ tidak penting 

3. Cukup perlu/cukup penting 

4. Perlu/penting 

5. Sangat perlu/ sangat penting 

Perhitungan pada tabel 3.3 hasil wawancara didapat dari perhitungan 

berikut ini   
total jawaban responden

jumlah responden
      (1). Dari wawancara yang telah dilakukan 
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mendapatkan hasil lebih tinggi dari responden lain. Dari sisi pengunjung sangat 

ingin ada aplikasi yang bisa membantu pengunjung untuk menemukan toko yang 

mereka inginkan. Hasil wawancara dapat dilihat pada tabel lampiran. 

3.2.2 Identifikasi masalah 

Pengunjung yang datang ke Pacitan kesulitan untuk mencari toko oleh-

oleh yang diinginkan. Karena pengunjung harus bertanya kepada masyarakat 

sekitar letak toko oleh-oleh. Kemudian pengunjung mencari lokasinya tersebut. Jika 

pengunjung belum menemukannya maka pengunjung harus bertanya lagi ke 

masyarakat sekitar. Dengan bertanya dan mencari lokasi tersebut maka pengunjung 

memerlukan waktu lebih lama. Selain itu terkadang pengunjung tidak mendapatkan 

produk yang mereka inginkan, karena tidak mengetahui produk yang dijual di toko 

tersebut. Selain bertanya pengunjung juga biasanya singgah ke toko karena 

kebetulan lewat. Karena banyak dari pengunjung yang baru pertama datang akan 

merasa kebingungan mencari toko oleh-oleh yang sesuai dengan yang diinginkan. 

3.2.3 Analisis Permasalahan 

Berdasarkan proses bisnis yang ada maka dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pencarian lokasi toko oleh-oleh di 

Kabupaten Pacitan. Berikut beberapa analisis permasalahan yang saat pengunjung 

akan mencari toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan: 

1. Pengunjung harus bertanya ke masyarakat sekitar. 

2. Pengunjung hanya tahu toko saja, tidak tahu produk apa yang mereka jual. 

3. Pengunjung tidak tahu bagaimana area parkir toko tersebut. 

4. Pengunjung tidak tahu bagaimana cara pembayaran yang digunakan, 

apakah cash atau bisa menggunakan kartu kredit atau debet. 
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5. Pengunjung hampir semua menggunakan handphone berbasis Android. 

6. Wilayah Pacitan tersedia provider komunikasi seperti Indosat, Telkomsel, 

XL, dan 3. 

Sehingga berdasarkan data analisis yang ada di atas maka dapat dirancang 

sebuah aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan berbasis 

Android. 

3.2.4 Workflow Proses yang Ada Saat ini 

Workflow (aliran kerja) proses yang ada saat ini dapat diketahui setelah 

melakukan observasi dan wawancara. Proses yang ada yaitu pengunjung 

melakukan pencarian toko dengan bertanya kepada masayarakat sekitar, dengan 

cara mencari di internet dan hanya kebetulan lewat. Workflow proses yang ada saat 

ini dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut. 

 

Gambar 3. 2 Workflow Proses yang Ada Saat Ini 

3.2.5 Solusi Permasalahan dan Usulan Sistem 

A. Solusi Permasalahan 

Berdasarkan hasil analisis permasalahan, maka dibutuhkan aplikasi 

pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten pacitan berbasis Android. Dengan 

perancangan aplikasi ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang 
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ada, mampu melakukan pencarian lokasi toko oleh-oleh dengan mudah dan 

mempermudah pengunjung untuk mengetahui informasi toko mulai dari alamat, 

produk yang dijual, area parkir dan cara bayar toko tersebut. Pada penelitian akan 

dilakukan sampai dengan tahap perancangan aplikasi saja. 

B. Usulan Sistem 

Usulan workflow aplikasi pencarian toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan, 

pertama toko mendaftar pada aplikasi, toko harus mendapatkan approval dari 

admin aplikasi. Saat toko mendaftar admin melakukan survei ke toko tersebut, jika 

toko benar adanya maka admin melakukan approval. Toko yang mendapat 

persetujuan atau approval mendapatkan e-mail notifikasi persetujuan. Setelah di 

approve toko dapat dilihat oleh pengunjung. Usulan sistem dapat dilihat pada 

gambar 3.3 berikut. 

 

Gambar 3. 3 Workflow Usulan Sistem 
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3.2.6 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui setiap 

kebutuhan yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan aplikasi 

pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan berbasis Android. Pada tahap 

analisis ini dibagi menjadi tiga yaitu kebutuhan pengguna, data dan kebutuhan 

aplikasi. 

A. Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna yang diperlukan oleh pengguna untuk dapat 

menjalankan aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh berdasarkan tugas atau 

tanggung jawab yang dimiliki. Terdapat tiga pengguna yang akan menggunakan 

aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh yaitu admin aplikasi, pemilik toko dan 

pengunjung. Berikut ini penjelasan mengenai kebutuhan pengguna: 

1) Kebutuhan Pengguna Sebagai Pemilik Toko 

Kebutuhan pengguna sebagai pemilik toko adalah orang yang dapat 

mendaftarkan toko pada aplikasi dan dapat melakukan perubahan data toko, 

menambah data produk dan mengubah data produk. 

Tabel 3. 4 Kebutuhan Pengguna Sebagai Pemilik Toko 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Registrasi toko Data toko  Informasi toko 

2. Login aplikasi Data toko Informasi toko 

3. Mengubah data toko Data toko Informasi toko baru 

4. Menambah data produk Data produk Informasi produk 

5. Mengubah data produk Data produk Informasi produk baru 

 

2) Kebutuhan Pengguna Sebagai Pengunjung 

Kebutuhan pengguna sebagai pengunjung adalah orang yang dapat 

melakukan pencarian toko berdasarkan kategori, melakukan pecarian berdasarkan 
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rekomendasi toko terdekat, malkukan pencarian toko berdasarkan toko favaorit, 

memilih toko favorit, registrasi dan login. 

Tabel 3. 5 Kebutuhan Pengguna Sebagai Pengunjung 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Registrasi pengunjung Data pengunjung  Informasi pengunjung 

2. Login sebagai pengunjung Data pengunjung Informasi pengunjung 

3. Melakukan pencarian 

berdasarkan kategori toko 

Data kategori toko Informasi kategori toko 

Data toko Informasi toko 

Data produk Informasi produk 

4. Melakukan pencarian 

berdasarkan rekomendasi 

terdekat 

Data produk Informasi produk 

Data toko Informasi toko 

5. Menyukai toko Data toko Informasi toko 

6. Melakukan pencarian 

berdasarkan toko favorit 

Data toko Informasi toko favorit 

Data produk Informasi produk 

 

3) Kebutuhan Pengguna Sebagai Admin Aplikasi 

Kebutuhan pengguna sebagai admin aplikasi adalah orang yang dapat 

melakukan approval toko yang mendaftar, survei toko untuk memastikan toko 

benar adanya, melihat toko terdaftar, melihat laporan jumlah toko dan pengunjung. 

Tabel 3. 6 Kebutuhan Fungsional Sebagai Admin Aplikasi 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

1. Melihat toko pendaftar Data toko  Informasi toko 

2. Melakukan survei toko Data toko  Informasi toko 

3. Melakukan approval pada 

toko yang mendaftar 

Data toko Informasi toko 

4. Melihat laporan jumlah 

toko dan pengunjung 

Data toko Informasi toko  

Data pengunjung Informasi pengunjung 

 

B. Kebutuhan Data 

Kebutuhan data yang diperlukan pengguna untuk menunjang Aplikasi 

Pencarian Lokasi Toko Oleh-oleh di Kabupaten Pacitan, yaitu: 

1) Data Toko 

Kebutuhan data pemilik toko dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut: 
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Tabel 3. 7 Kebutuhan Data Pemilik Toko 

Jenis Data Detail Data Keterangan 

Pemilik 

Toko 

Kode Toko Untuk menyimpan kode toko kedalam tabel 

toko. 

Id Kategori Untuk menyimpan kategori toko kedalam 

tabel kategori. 

Deskripsi Untuk menyimpan data deskripsi toko 

kedalam tabel toko. 

Nama Toko Untuk menyimpan data nama toko kedalam 

tabel toko. 

Alamat Toko Untuk menyimpan data alamat toko 

kedalam tabel toko. 

Telepon Toko Untuk menyimpan data nomor telepon toko 

kedalam tabel toko. 

E-mail Toko Untuk menyimpan data e-mail toko 

kedalam tabel toko. 

Metode Bayar Untuk menyimpan data metode bayar 

kedalam tabel toko. 

Parkir Untuk menyimpan data parkir toko kedalam 

tabel toko. 

Nama Pemilik Untuk menyimpan data nama pemilik toko 

kedalam tabel toko. 

Status Untuk menyimpan data status toko kedalam 

tabel toko. 

 

2) Data Produk 

Kebutuhan data produk dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3. 8 Kebutuhan Data Produk 

Jenis Data Detail Data Keterangan 

Produk Id Produk Untuk menyimpan data id produk kedalam 

tabel produk. 

Id Toko Untuk meyimpan data id toko kedalam 

tabel toko. 

Nama Produk Untuk meyimpan data nama produk 

kedalam tabel produk. 

Harga  Untuk menyimpan data harga produk 

kedalam tabel produk. 

Gambar Produk Untuk menyimpan data gambaar produk 

kedalam tabel produk. 
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3) Data Pengunjung 

Kebutuhan data pengunjung dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:  

Tabel 3. 9 Kebutuhan Data Pengunjung 

Jenis Data Detail Data Keterangan 

Pengunjung Id Pengunjung Untuk menyimpan data id pengunjung ke 

dalam tabel pengunjung. 

E-mail pengunjung Untuk menyimpan data e-mail pengunjung 

ke dalam tabel pengunjung. 

Nama Untuk menyimpan data nama pengunjung 

ke dalam tabel pengunjung. 

Password Untuk menyimpan data password 

pengunjung ke dalam tebel pengunjung. 

 

4) Data Toko Favorit 

Kebutuhan data pengunjung dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut: 

Tabel 3. 10 Kebutuhan Data Toko Favorit 

Jenis Data Detail Data Keterangan 

Toko 

Favorit 

Id Favorit Untuk meyimpan data toko favorit kedalam 

tabel favorit. 

Id Toko Untuk menyimpan data id toko kedalam 

tabel toko. 

Id Pengunjung Untuk menyimpan data pengunjung 

kedalam tabel pengunjung. 

 

5) Data Kategori Toko 

Kebutuhan data kategori toko dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut: 

Tabel 3. 11 Kebutuhan Data Kategori 

Jenis Data Detail Data Keterangan 

Kategori 

Toko 

Id Kategori Untuk menyimpan data kategori toko 

kedalam tabel kategori. 

Nama Kategori Untuk menyimpan data nama kategori 

kedalam tabel kategori. 

Gambar Kategori Untuk menyimpan data gambar kategori 

kedalam tabel kategori. 
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C. Kebutuhan Fungsional 

1) Kebutuhan Pengguna Sebagai Pemilik Toko 

Merupakan kebutuhan pengguna sebagai pemilik toko yang dapat 

mendaftarkan tokonya, login aplikasi, ubah data toko, tambah data produk, ubah 

data produk, dan melihat laporan pengunjung toko. 

i. Kebutuhan Registrasi Toko 

Merupakan kebutuhan pengguna sebagai pemilik toko dalam 

mendaftarkan tokonya dengan memasukkan informasi atau data toko kedalam 

aplikasi, seperti nama toko, deskripsi, alamat toko, telepon toko, e-mail, password, 

metode bayar, parkir, nama pemilik, dan status. Kebutuhan pengguna registrasi 

toko dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut. 

Tabel 3. 12 Kebutuhan Fungsi Registrasi Toko 

Nama Fungsi Registrasi Toko 

Stakeholder Pemilik Toko 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan pemilik toko 

untuk mendaftarkan tokonya 

Kondisi Awal Data toko 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melakukan Registrasi 

1. Pengguna 

membuka aplikasi 

Sistem akan menampilkan form 

login yang berisikan e-mail, 

password dan tombol untuk daftar. 

2. Pengguna memilih 

tombol ”create 

one”  

Sistem akan menampilkan form 

registrasi yang berisi nama, e-mail 

dan password. 

3. Pengguna 

memasukkan data  

diri dan memilih 

tombol “next” 

Sistem akan menampilkan form 

data toko seperti nama toko, 

deskripsi, alamat toko, telepon 

toko, kategori toko, cara bayar dan 

area parkir, nama pemilik, dan 

status. 

4. Pengguna 

memasukkan data  

diri dan memilih 

tombol “register” 

Sistem akan menyimpan data toko 

ke tabel toko. . Sistem akan 

menampilkan notifikasi menunggu 

approval. 

Kondisi Akhir Pengguna mendapatkan notifikasi approval 
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ii. Kebutuhan Login Toko 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat masuk aplikasi sebagai toko 

dengan memasukkan e-mail dan password pada aplikasi. Kebutuhan pengguna 

login sebagai toko dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut: 

Tabel 3. 13 Kebutuhan Pengguna Login Aplikasi 

Nama Fungsi Login aplikasi sebagai pemilik toko 

Stakeholder Pemilik toko 

Deskripsi Fungsi ini dilakukan untuk masuk kedalam aplikasi 

Kondisi Awal Data toko 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Memasukkan E-mail dan Password 

1. Pengguna 

membuka 

aplikasi 

Sistem akan menampilkan halaman login 

yang berisi e-mail dan password. 

Halaman login adalah tampilan awal saat 

aplikasi dijalankan. 

2. Pengguna 

memasukkan 

e-mail dan 

password 

Sistem akan melakukan verifikasi 

mengenai e-mail dan password yang 

sudah ada didalam tabel toko. Jika data 

yang dimasukkan benar maka sistem 

akan melanjutkan masuk ke sistem sesuai 

fungsi kebutuhan pengguna. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk aplikasi 

 

iii. Kebutuhan Ubah Data Toko 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat melakukan ubah data toko 

yang telah dimasukkan saat mendaftar. Kebutuhan ubah data toko dapat dilihat 

pada tabel 3.14 berikut: 

Tabel 3. 14 Kebutuhan Pengguna Ubah Data Toko 

Nama Fungsi Ubah data toko 

Stakeholder Pemilik toko 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk ubah 

data toko. 

Kondisi Awal Data Toko 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Mengubah Data Toko 
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1. Pengguna memilih 

menu “manage 

profile”. 

Sistem akan menampilkan data 

toko yang sudah tersimpan di 

tabel toko. 

2. Pengguna memilih 

“edit profile” 

Sistem akan menampilkan 

keterangan toko. 

3. Pengguna merubah 

keterangan toko, 

lalu pilih “update”. 

Sistem menampilkan notifikasi 

“data telah diubah” 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mengubah data toko 

 

iv. Kebutuhan Tambah Data Produk 

Fungsi tambah data produk dilakukan untuk menambah data produk. 

Kebutuhan fungsi tambah data produk dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut.  

Tabel 3. 15 Kebutuhan Fungsi Tambah Data Produk 

Nama Fungsi Tambah data produk 

Stakeholder Pemilik toko 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menambah data produk. 

Kondisi Awal  Data Produk 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Menambah Data Produk 

1. Pengguna memilih 

menu “update 

items”. 

Sistem akan menampilkan data 

produk yang sudah tersimpan di 

tabel produk. 

2. Pengguna memilih 

data produk dan 

pilih “edit”. 

Sistem akan menampilkan isian 

halaman data produk. Nama 

produk, harga produk dan foto 

produk. 

3. Pengguna mengubah 

inputan dan pilih 

tombol “update 

item”. 

Sistem menyimpan perubahan 

data produk ke dalam tabel 

produk. Jika kolom diisikan 

sesuai, maka sistem akan 

menampilkan “update 

succesfully”. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat menambah data produk 

 

v. Kebutuhan Ubah Data Produk 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat mengubah data produk 

yang dijual. Kebutuhan pengguna ubah data produk dapat dilihat pada tabel 3.16 

berikut: 
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Tabel 3. 16 Kebutuhan Pengguna Ubah Data Produk 

Nama Fungsi Ubah data produk 

Stakeholder Pemilik toko 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengubah data produk. 

Kondisi Awal  Data Produk 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Menambah Data Produk 

1. Pengguna 

masuk aplikasi 

Sistem akan menampilkan halaman 

awal aplikasi, menu manage profile, 

add items, update item dan report. 

2. Pengguna 

memilih menu 

“add items” 

Sistem akan menampilkan nama 

produk, harga produk, gambar produk 

3. Pengguna 

mengisikan data 

produk, lalu 

pilih tombol 

“create item” 

Sistem menyimpan data produk 

kedalam tabel produk. Jika kolom 

yang diisikan sesuai maka sistem akan 

menampilkan “create item complete”. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mengubah data produk 

 

vi. Kebutuhan Laporan Pengunjung Toko 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat melihat report atau laporan 

jumlah pengunjung toko, dapat dilihat pada tabel 3.17 berikut: 

Tabel 3. 17 Kebutuhan Pengguna Report Pengunjung Toko 

Nama Fungsi Report Pengunjung Toko 

Stakeholder Pemilik toko 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

berapa banyak pengunjung yang melihat toko. 

Kondisi Awal Data Pengunjung 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melihat Jumlah Pengunjung Toko 

1. Pemilik toko 

masuk pada 

aplikasi 

Sistem akan menampilkan halaman 

awal aplikasi 

2. Pemilik toko 

memilih menu 

“report” 

Sistem akan menampilkan jumlah 

pengunjung dalam satu bulan dan 

menampilkan total produk yang dijual 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mengetahui pengunjung yang melihat toko 
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2) Kebutuhan Pengguna Sebagai Pengunjung 

Pengguna sebagai pengunjung yang dapat melakukan pendaftaran, login 

aplikasi, melihat rekomendasi toko terdekat, melihat toko favorit, mencari toko 

berdasarkan kategori. 

i. Kebutuhan Registrasi Pengunjung 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat melakukan pendaftaran 

pada aplikasi, dengan memasukkan nama, e-mail dan password. Kebutuhan 

registrasi pengunjung dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut: 

Tabel 3. 18 Kebutuhan Pengguna Registrasi 

Nama Fungsi Registrasi 

Stakeholder Pengunjung 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan pengunjung 

untuk dapat menggunakan sistem. 

Kondisi Awal Data Pengunjung 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melakukan Registrasi 

1. Pengguna membuka 

aplikasi 

Sistem akan menampilkan 

halaman login yang berisi e-mail 

password dan tombol “create 

one” 

2. Pengguna memilih 

tombol “create one” 

Sistem akan menampilkan form 

registrasi yaitu nama pengunjung, 

e-mail dan password 

3. Pengguna 

memasukkan data diri 

dan memilih tombol 

registrasi. 

Sistem akan menyimpan data 

pengunjung ke dalam tabel 

pengunjung. Sistem akan 

menampilkan halaman utama 

aplikasi. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk aplikasi 

 

ii. Kebutuhan Login Pengunjung 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat login pada aplikasi dengan 

memasukkan e-mail dan password. kebutuhan login pengunjung dapat dilihat 

pada tabel 3.19 berikut: 
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Tabel 3. 19 Kebutuhan Pengguna Login Aplikasi 

Nama Fungsi Login aplikasi sebagai pengunjung 

Stakeholder Pengunjung 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 

kedalam aplikasi 

Kondisi Awal Data pengunjung 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Memasukkan E-mail dan Password 

1. Pengguna 

membuka 

aplikasi 

Sistem akan menampilkan halaman 

login yang berisi e-mail dan password. 

Halaman login adalah tampilan awal 

saat aplikasi dijalankan. 

2. Pengguna 

memasukkan e-

mail dan 

password 

Sistem akan melakukan verifikasi 

mengenai e-mail dan password yang 

sudah ada didalam tabel user. Jika 

data yang dimasukkan benar maka 

sistem akan melanjutkan masuk ke 

sistem sesuai fungsi kebutuhan 

pengguna. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat masuk aplikasi 

 

iii. Kebutuhan Rekomendasi Toko Terdekat 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk dapat melihat rekomendasi toko 

terdekat, dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut. 

Tabel 3. 20 Kebutuhan Fungsi Rekomendasi Toko Terdekat 

Nama Fungsi Rekomendasi toko 

Stakeholder Pengunjung 

Deskripsi Fungsi ini dilakukan untuk melihat rekomendasi toko terdekat 

dari lokasi user. 

Kondisi Awal 1. Data toko 

2. Data produk 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melihat Rekomendasi Toko Terdekat 

1. Pengguna membuka 

aplikasi 

Setelah login, sistem akan 

menampilakan halaman awal. 

2. Pengguna memilih 

menu “near me” 

Sistem akan menampilkan list 

toko terdekat 

3. Pengguna memilih 

toko yang diingikan 

Sistem akan menampilkan data 

toko dan produk yang dijual. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat memilih toko terdekat 
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iv. Kebutuhan Melihat Toko Favorit 

Fungsi toko favorit adalah untuk menampilkan toko yang disukai oleh 

pengunjung. Kebutuhan fungsi toko favorit dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut. 

Tabel 3. 21 Kebutuhan Pengguna Melihat Toko Favorit 

Nama Fungsi Melihat Toko Favorit 

Stakeholder Pengunjung 

Deskripsi Fungsi ini dilakukan untuk melihat toko favorit 

Kondisi Awal 1. Data toko 

2. Data Favorit 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melihat Toko Favorit 

1. Pengguna membuka 

aplikasi 

Setelah login, sistem akan 

menampilakan halaman awal. 

2. Pengguna memilih 

menu favorit 

Sistem akan menampilkan list 

toko favorit 

3. Pengguna memilih 

toko yang diingikan 

Sistem akan menampilkan data 

toko dan produk yang dijual. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat melihat toko favorit 

 

v.  Kebutuhan Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk melakukan pencarian toko 

berdasarkan kategori toko, dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut. 

Tabel 3. 22 Kebutuhan Pengguna Pencarian Toko Berdasar Kegori 

Nama Fungsi Pencarian toko berdasarkan kategori 

Stakeholder Pengunjung 

Deskripsi Fungsi ini dilakukan untuk pencarian toko. 

Kondisi Awal 1. Data toko 

2. Data produk 

3. Data kategori 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Pencarian toko berdasarkan kategori 

1. Pengunjung 

membuka aplikasi. 

Setelah login, sistem akan 

menampilkan halaman awal. 

2. Pengunjung memilih 

kategori toko. 

Sistem akan menampilkan 

halaman pilihan pengunjung. 

3. Pengunjung memilih 

toko berdasarkan 

kategori. 

Sistem akan menampilkan data 

toko yang dipilih oleh 

pengunjung. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mencari toko berdasarkan kategori 
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3) Kebutuhan Pengguna Sebagai Admin 

Merupakan kebutuhan pengguna sebagai admin aplikasi yang dapat 

melakukan approval toko, melihat toko terdaftar, dan melihat laporan jumlah toko 

dan pengunjung. 

i. Kebutuhan Pengguna Approval Toko yang Mendaftar 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk melakukan approval toko yang 

mendaftar dengan cara survei toko untuk memastikan toko benar ada, dapat dilihat 

pada tabel 3.23 berikut. 

Tabel 3. 23 Kebutuhan Pengguna Approval Toko Baru 

Nama Fungsi Approval toko yang mendaftar 

Stakeholder Admin Aplikasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyetujui bahwa toko yang mendaftar benar ada dan telah 

melengkapi form pendaftaran. 

Kondisi Awal Data toko 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Survei Toko 

1. Pengguna membuka 

aplikasi 

Sistem akan menampilkan list 

data toko yang mendaftar. 

2. Pengguna melakukan 

survei untuk memastikan 

keberadaan toko 

Sistem akan menampolkan 

detail data toko 

3. Setelah melakukan 

survei, pengguna akan 

memilih toko yang 

disetujui 

Sistem akan menampilkan 

daftar toko yang sudah 

terdaftar atau menjadi 

member. 

Kondisi Akhir Pengguna masuk aplikasi 

 

 

 

ii. Kebutuhan Pengguna Laporan Jumlah Toko dan Pengunjung 

Fungsi report toko terdaftar adalah fungsi untuk mengetahui berapa 

banyak toko yang terdaftar dan jumlah pengunjung pada setiap toko. Kebutuhan 

fungsi report toko terdaftar dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut. 
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Tabel 3. 24 Kebutuhan Pengguna  

Nama Fungsi Laporan jumlah toko dan pengunjung 

Stakeholder Admin aplikasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

berapa banyak toko yang terdaftar dan berapa banyak 

pengunjung pada setiap toko. 

Kondisi Awal 1. Data Toko 

2. Data Pengunjung 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melihat Jumlah Toko Terdaftar 

1. Pemilik toko masuk 

pada aplikasi 

Sistem akan menampilkan halaman 

awal aplikasi 

2. Pemilik toko 

memilih menu 

“report” 

Sistem akan menampilkan jumlah 

pengunjung dalam satu bulan dan 

menampilkan total produk. 

3. Pengguna 

memasukkan data 

diri dan memilih 

tombol registrasi. 

Sistem akan menyimpan data 

pengunjung ke dalam tabel 

pengunjung. Sistem akan 

menampilkan halaman utama. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mengetahui toko yang terdaftar dan jumlah 

pengunjung pada setiap toko. 

 

iii. Kebutuhan Pengguna Laporan Jumlah Toko dan Pengunjung 

Merupakan kebutuhan pengguna untuk melihat laporan jumlah toko dan 

pengunjung yang melihat toko pada aplikasi, dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut: 

Tabel 3. 25 Kebutuhan Pengguna Laporan Jumlah Toko dan Pengunjung 

Nama Fungsi Laporan jumlah toko dan pengunjung 

Stakeholder Admin aplikasi 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat 

berapa banyak yang terdaftar dan berapa banyak pengunjung 

pada setiap toko. 

Kondisi Awal 1. Data Toko 

2. Data Pengunjung 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

Melihat Jumlah Toko Terdaftar 

1. Pemilik toko masuk 

pada aplikasi 

Sistem akan menampilkan 

halaman awal aplikasi 

2. Pemilik toko memilih 

menu “report” 

Sistem akan menampilkan jumlah 

pengunjung dalam satu bulan dan 

menampilkan total produk yang 

dijual 



39 

 

 

 

3. Pengguna 

memasukkan data diri 

dan memilih tombol 

registrasi. 

Sistem akan menyimpan data 

pengunjung ke dalam tabel 

pengunjung. Sistem akan 

menampilkan halaman utama 

aplikasi. 

Kondisi Akhir Pengguna dapat mengetahui toko yang terdaftar dan jumlah 

pengunjung pada setiap toko. 

 

D. Kebutuhan Non Fungsional  

Kebutuhan non fungsional untuk aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh 

di Kabupaten Pacitan adalah tentang availability, reability, portability, memory, 

respon time, usability, dan security. 

Tabel 3. 26 Kebutuhan Non Fungsional 

No. Kebutuhan Fungsi 

1 Availability Sistem dapat digunakan 24 jam dan dapat diakses selama 

24/7. 

2 Reability  Sistem dibangun dengan mempertimbangkan 

perkembangan teknologi yang mendukung saat ini. 

3 Portability  Sistem dapat diakses dengan menggunakan Android. 

4 Memory Memori yang digunakan client tidak perlu besar karena 

semua data akan tersimpan pada sever. 

5 Respons Time Waktu yang digunakan untuk merespon data dari proses 

simpan, lihat, update selama 5 detik. 

6 Usability  Penggunaan sistem dapat diakses oleh user berdasarkan 

fungsi dari halaman yang akan ditampilkan. 

7 Security Sistem dilengkapi oleh enkripsi data saat melakukan login 

untuk menjaga keamanan sistem. Sistem juga diberikan 

hak akses berbeda tergantung pada kebutuhan user. 



 

 

 

 

BAB IV  

PERANCANGAN SISTEM 

 

4.1  Perancangan Sistem 

Berdasarkan analisis sitem di atas, dapat dirancang suatu sistem baru 

sesuai dengan kebutuhan yang ada. Perancangan tersebut dijelaskan secara 

berurutan yang meliputi arsitektur jaringan penggunaan, diagram Input Process 

Output (IPO), System Flowchart, Hierarcy Input-Process-Output (HIPO), Context 

Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Conceptual Data Model (CDM), Physical 

Data Model (PDM), Struktur Database, Desain Input Output. 

 

4.1.1 Arsitektur Jaringan Penggunaan 

Berikut merupakan desain arsitektur jaringan pencarian lokasi toko oleh-

oleh di Kabupaten Pacitan, desain arsitektur jaringan penggunaan dapat dilihat pada 

gambar 4.1 Berikut. 

 

Gambar 4. 1 Desain Arsitektur jaringan
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Pada gambar 4.1 menunjukan desain arsitektur jaringan penggunaan dari 

aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh. Aplikasii yang akan dibangun 

menggunakan client server. Aplikasi ini dirancangan untuk tiga user, yaitu pemilik 

toko, pengunjung dan admin aplikasi. 

Pemilik toko dan pengunjung menggunkan aplikasi android dan 

mengakses aplikasi melalui smartphone, dari smartphone lansung bisa mengakses 

aplikasi dan aplikasi memberikan informasi yang diinginkan. Untuk admin aplikasi 

mengakses aplikasi website dengan menggunakan Personal Computer (PC), 

dengan bantuan router atau access point untuk mengakses aplikasi website. 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat 

Kebutuhan perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras 

(hardaware) yang akan digunakan, berikut penjelasan dari kebutuhan perangkat: 

a. Software 

Perangkat lunak yang digunakan dalam membantu membangun aplikasi. 

Berikut ini adalah spesifikasi perangkat lunak yang digunakan. 

1. Pembuatan Sistem : Android Studio 

2. Sistem operasi  : windows 7 

3. Database  : firebase 

4. Bahasa Pemrograman : Java 

5. Perancangan Sistem : Power Designer 16 dan Visio 2013 

6. Perancangan I/O : Balsamiq Mockups 3 

7. Dokumentasi : Office 2013 

8. Web Browser : Chrome dan Mozilla Firefox 
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b. Hardware 

Perangkat keras yang digunakan dalam membantu membangun aplikasi. 

Berikut ini adalah perangkat keras yang digunakan. 

1. Processor : Inter core i3 

2. RAM  : 4GB 

3. Harddisk   : 2GB (500MB untuk IDE + 1,5GB untuk Android 

SDK dan gambar sistem emulator) 

4. Resolusi Layar : 1280x800 

5. Mouse : Logitech M105 

6. Keyboard dan printer dalam kondisi baik dan dapat digunakan 

 

4.2 Diagram Input Proses Output 

Diagram input proses output merupakan gambaran rancangan kebutuhan 

sistem yang akan dibangun. Diagram ini berisikan data-data yang dibutuhkan 

sistem sebagai inputan, selanjutnya diproses untuk menghasilkan output berupa 

tampilan informasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan informasi 

pengguna. Diagram input proses output dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut: 
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Gambar 4. 2 Diagram Input Preocess Output 

Gambar 4.2 merupakan diagram yang memiliki tiga tahapan didalamnya 

yaitu input, process, output. Masing-masing tahapan tersebut dijelaskan pada tabel 

4.1, 4.2, dam 4.3 berikut. 

Tabel 4. 1 Blok Diagram Input 

Input Penjelasan 

Data Toko Data toko berisi informasi mengenai toko yang 

ada pada Kabupaten Pacitan. Data toko ini 
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Input Penjelasan 

dibutuhkan untuk informasi yang ditampilkan 

kepada pengunjung dan untuk laporan jumlah 

toko. 

Data Produk Data produk berisi informasi produk yang dijual 

dan data pengunjung dibutuhkan untuk informasi 

yang ditampilkan kepada pengunjung. 

Data Pengunjung  Data penngunjung berisi informasi pengunjung 

dan data pengunjung dibutuhkan untuk informasi 

laporan jumlah pengunjung. 

 

Tabel 4. 2 Blok Diagram Process 

Process Penjelasan 

Registrasi Toko Proses ini merupakan proses pendaftaran toko 

pada aplikasi. 

Input Data Toko Proses ini merupakan proses memasukkan data 

toko. Proses ini dilakukan saat registrasi toko. 

Login Toko Proses ini merupakan proses yang dilakukan agar 

dapat masuk kedalam aplikasi. 

Tambah Data Produk Proses ini merupakan proses tambah data produk 

yang dijual oleh toko. 

Update Produk dan Toko Proses ini merupakan proses mengubah data 

produk atau data toko yang sudah tersimpan pada 

database. 

Approval Toko Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 

admin untuk menyetujui toko yang mendaftar. 

Registrasi Pengunjung Proses ini merupakan proses pendaftaran 

dilakukan pengunjung agar dapat mrnggunsksn 

aplikasi. 

Login Pengunjung Proses ini merupakan proses yang dilakukan 

pengunjung agar dapat masuk pada aplikasi 

Rekomendasi Toko   Proses ini merupakan poroses yang dilakukan 

pengunjung untuk melihat toko yang terdekat dari 

pengunjung. 

Pencarian Toko  Proses ini merupakan proses yang dilakukan 

pengunjung untuk mencari toko berdasarkan 

kategori. 

Melihat Toko Favorit Proses ini merupakan proses yang dilakukan oleh 

pengunjung untuk melihat toko yang disukai. 

 

Tabel 4. 3 Blok Diagram Output 

Output Penjelasan 

Menampilkan Kategori 

Toko 

Merupakan tampilan kategori toko yang dapat 

dipilih pemilik toko saat mendaftarkan tokonya. 
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Output Penjelasan 

Menampilkan Keterangan 

Toko 

Merupakan tampilan detail keterangan toko yang 

didaftarkan. 

Menampilkan Data Produk Merupakan tampilan detail produk seperti nama, 

harga, dab gambar produk. 

Laporan Jumlah 

Pengunjung Toko 

Menampilkan laporan jumlah pengunjung yang 

melihat toko. Laporan ini ditampilkan pada menu 

toko. 

List Toko Yang Terdaftar Merupakan tampilan list toko terdaftar pada 

website yang dapat dilihat oleh admin aplikasi. 

Laporan Jumlah Toko dan 

Pengunjung 

Menampilkan jumlah toko yang terdaftar, jumlah 

toko yang mendaftar dan jumlah pengunjung pada 

toko. Tampilan ini pada aplikasi website yang 

dapat dilihat oleh admin aplikasi. 

Menampilkan Rekomendasi 

Toko Terdekat 

Merupakan tampilan aplikasi untuk pengunjung 

yang menunjukkan toko terdekat dari lokasi 

pengunjung. 

Menampilkan Toko 

Berdasarkan Kategori 

Menampilkan pencarian lokasi toko berdasarkan 

kategori toko. 

Melihat Toko Favorit Menampilkan toko favorit yang disukai oleh 

pengunjung tersebut. 

 

4.3 System Flowchart 

System flowchart merupakan aliran sistem yang merupakan gambaran 

sistem dari aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan berbasis 

Android. 

A. System Flow Pemilik Toko 

System flow pemilik toko adalah proses-proses yang dapat dilakukan oleh pemilik 

toko pada aplikasi, seperti registrasi toko, login toko, dan ubah data. 

i. System Flow Registrasi Toko 

System flow regitrasi ini merupakan alur sistem yang menjelaskan 

bagaimana pemilik toko mendaftarkan tokonya pada aplikasi pencarian lokasi toko 

oleh-oleh berbasis Android. System flow registrasi dapat dilihat pada gambar 4.3 

dibawah ini dan penjelasan system flow registrasi pada tabel 4.4. 
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Gambar 4. 3 System Flow Registrasi Toko 

Tabel 4. 4 Penjelasan System Flow Registrasi 

Objective : Registrasi Toko 

Input : Data Toko 

Process 

: a. Pemilik toko memilih menu daftar toko. 

b. Sistem akan menampilkan halaman daftar toko. 

c. Pemilik toko memasukkan data toko yang akan didaftarkan. 

d. Jika berhasil maka akan ada notifikasi bahwa toko berhasil di 

daftarkan. 

Output : Tampilan menu utama 

Actor : Pemilik Toko 

 

ii. System Flow Login sebagai pemilik toko 

Login merupakan langkah sebelum dapat menggunakan aplikasi pencarian 

lokasi pencarian toko oleh-oleh. Login toko ini dilakukan untuk dapat masuk ke 

menu utama toko. System flow login toko dapat dilihat pada gambar 4.4 dan tabel 

4.5 berikut. 
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Gambar 4. 4 System Flow Login Toko 

Tabel 4. 5 Penjelasan System Flow Login toko 

Objective : Login Toko 

Input : e-mail dan Password 

Process 

: a. Pengguna memasukkan e-mail dan password. 

b. Sistem mengecek e-mail dan password apakah sesuai 

dengan yang tersimpan di tabel data toko. 

c. Sistem akan menampilkan menu toko. 

 Output :  Tampilan menu utama toko 

Actor : Pemilik Toko 

 

iii. System Flow Ubah Data Toko 

System flow ini merupakan proses untuk mengubah data toko yang telah 

disimpan pada database. Ubah data ini dapat dilakukan oleh pemilik toko. Alur 

sistem ubah data toko dapat dilihat pada gambar 4.5 dan tabel 4.6 berikut. 
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Gambar 4. 5 System Flow Ubah Data 

Tabel 4. 6 Penjelasan System Flow Ubah Data 

Objective : Mengubah data toko  

Input : Data toko 

Process 

: a. Pengguna masuk aplikasi. 

b. Sistem menampilkan menu “manage profile, add items, 

update, report”. 

c. Pengguna memilih menu data manage profile untuk ubah 

data toko. 

d. Sistem menampilkan isian pada data toko.  

e. Pengguna mengubah isian data toko. 

f. Pengguna menekan tombol ubah dan sistem akan 

menyimpan perubahan data toko ke tabel data toko. 

g. Sistem memberikan pesan “Update Succesfully”. 

 Output : Data Toko dan Data Produk 

Actor : Pemilik Toko 

 

iv. System Flow Tambah Data Produk 

System flow ini merupakan proses untuk menambah data produk yang 

kemudian akan disimpan kedalam database. tambah data produk ini dapat 

dilakukan oleh pemilik toko. Alur sistem ubah data toko dapat dilihat pada gambar 

4.6 dan tabel 4.7 berikut. 
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Gambar 4. 6 System Flow Tambah Data Produk 

Tabel 4. 7 Penjelasan System Flow Tambah Data Produk 

Objective : Menambah data produk 

Input : Data produk 

Process 

: i. Pengguna masuk aplikasi. 

ii. Sistem menampilkan menu “manage profile, add items, 

update, report”. 

iii. Pengguna memilih menu add items untuk tambah produk 

yang dijual. 

iv. Sistem menampilkan isian pada data produk yang dipilih. 

v. Pengguna mengubah isian data produk. 

vi. Pengguna menekan tombol ubah dan sistem akan 

menyimpan perubahan data produk kedalam tabel produk. 

vii. Sistem memberikan pesan “Add Succesfully”. 

 Output : Data Produk 

Actor : Pemilik Toko 
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v. System Flow Ubah Data Produk 

System flow ini merupakan proses untuk mengubah data produk yang telah 

disimpan pada database. Ubah data ini dapat dilakukan oleh pemilik toko. Alur 

sistem ubah data toko dapat dilihat pada gambar 4.7 dan tabel 4.8 berikut. 

 

Gambar 4. 7 System Flow Ubah Data Produk 

Tabel 4. 8 Penjelasan System Flow Ubah Data Produk 

Objective : Mengubah data produk 

Input : Data produk 

Process 

: i. Pengguna masuk aplikasi. 

ii. Sistem menampilkan menu “manage profile, add items, 

update, report”. 

iii. Pengguna memilih menu update untuk ubah data produk. 

iv. Sistem menampilkan isian pada produk yang dipilih. 

v. Pengguna mengubah isian data produk. 

vi. Pengguna menekan tombol ubah dan sistem akan 

menyimpan perubahan data toko dan data produk ke tabel 

data produk. 

vii. Sistem memberikan pesan “Update Succesfully”. 

 Output : Data Produk 

Actor : Pemilik Toko 
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vi. System Flow Report Jumlah Pengunjung Toko 

System flow ini merupakan informasi laporan pengunjung toko untuk 

pemilik toko. Dilihat pada gambar 4.8 dan tabel 4.9 berikut. 

 

Gambar 4. 8 System Flow Report Jumlah Pengunjung 

Tabel 4. 9 Penjelasan System Flow Report Jumlah Pengunjung 

Objective : Report Jumlah Pengunjung Toko 

Input : Data Pengunjung 

Process 

: a. Pengguna memilih menu report 

b. Sistem menampilkan report jumlah pengunjung dalam satu 

bulan dan menampilkan jumlah produk yang dijual. 

 Output :  Tampilan report jumlah pengunjung toko dan jumlah produk. 

Actor : Pemilik Toko 

 

B. System Flow Pengunjung 

System flow pengunjung adalah proses-proses yang dilakukan oleh 

pengunjung untuk menggunakan sistem, seperti registrasi pengunjung, login 

pengunjung, pencarian lokasi berdasasrkan kategori, rekomendasi toko terdekat, 

memilih toko favorit. 
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i. System flow Registrasi Pengunjung 

System flow ini merupakan alur sistem yang menjelaskan bagaimana 

pengunjung dapat menggunakan aplikasi dengan cara mendaftar dahulu. Alur 

sistem dapat dilihat pada gambar 4.9 dan tabel 4.10 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 9 System Flow Registrasi Pengunjung 

Tabel 4. 10 Penjelasan System Flow Registrasi Pengunjung  

Objective : Registrasi Pengunjung 

Input : Data Pengunjung 

Process 

: a. Pengunjung masuk aplikasi pencarian lokasi. 

b. Sistem menampilkan halaman daftar. 

c. Pengunjung mendaftar pada aplikasi dengan memasukkan 

data pengunjung berupa nama, password dan amalat e-mail. 

d. Setelah berhasil mendaftar pengunjung dapat masuk aplikasi 

dan dapat melakukan pencarian toko oleh-oleh yang ada 

berdasarkan karegori ataupun berdasarkan toko yang 

terdekat dari pengunjung posisi saat ini. 

Output : Tampilan menu utama 

Actor : Pengunjung  
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ii. System flow Login Pengunjung 

Login merupakan langkah sebelum dapat menggunakan aplikasi pencarian 

lokasi pencarian toko oleh-oleh. Login pengunjung ini dilakukan untuk dapat masuk 

ke menu utama pengunjung. System flow login pengunjung dapat dilihat pada 

gambar 4.10 dan tabel 4.11 dibawah. 

 

Gambar 4. 10 System Flow Login Pengunjung 

Tabel 4. 11 Penjelasan System Flow Login Pengunjung 

Objective : Login Pengunjung 

Input : E-mail dan Password Pengunjung 

Process 

: c. Pengguna memasukkan e-mail dan password. 

d. System mengecek e-mail dan password apakah sesuai 

dengan yang tersimpan di tabel data pengunjung. 

e. Sistem akan menampilkan menu pengunjung. 

 Output :  Tampilan menu utama pengunjung 

Actor : Pengunjung 

 

iii. System flow Rekomendasi Toko Terdekat 

System flow ini merupakan alur sistem yang menjelaskan bagaimana alur 

rekomendasi toko yang terdekat dari lokasi pengunjung. Alur sistem dapat dilihat 

pada gambar 4.11 dan tabel 4.12 berikut ini. 
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Gambar 4. 11 System Flow Rekomendasi Toko Terdekat 

Tabel 4. 12 Penjelasan System Flow Rekomendasi Toko Terdekat 

Objective : Rekomendasi Toko 

Input : - 

Process 

: a. Pengguna memilih menu rekomendasi toko. 

b. Sistem menampilkan rekomendasi toko terdekat. 

c. Pengguna memilih rekomendasi toko. 

d. Sistem menampilkan list rekomendasi toko. 

e. Pengguna memilih rekomendasi toko. 

f. Sistem menampilkan keterangan toko yang dipilih. 

 Output : Menampilkan keterangan toko 

Actor : Pengguna 

 

 

iv. System flow Toko Favorit 

System flow ini merupakan alur sistem yang menjelaskan bagaimana alur 

melihat toko favorit yang dilakukan oleh pengunjung, toko favorit merupakan toko 

yang disukai oleh pengunjung tersebut. Alur sistem dapat dilihat pada penjelasan 

sistem dapat dilihat pada gambar 4.12 dan tabel 4.13 dibawah ini. 
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Gambar 4. 12 System Flow Melihat Toko Favorit 

Tabel 4. 13 Penjelasan System Flow Melihat Toko Favorit 

Objective : Melihat Toko Favorit 

Input : - 

Process 

: a. Pengguna memilih menu toko favorit. 

b. Sistem menampilkan toko favorit. 

c. Pengguna memilih menu toko favorit. 

d. Sistem menampilakan list toko favorit. 

e. Pengguna melihat toko favorit. 

f. Sistem menampilkan keterangan toko yang ingin dilihat. 

 Output : Menampilkan keterangan toko 

Actor : Pengguna 

 

v. System flow Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 

System flow ini merupakan alur sistem yang menjelaskan bagaimana alur 

pencarian toko yang dilakukan oleh pengunjung. Alur sistem dapat dilihat pada 

gambar 4.13 dan tabel 4.14 dibawah ini. 
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Gambar 4. 13 System Flow Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 

Tabel 4. 14 Penjelasan System Flow Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 

Objective : Pencarian Toko Berdasarkan Kategori Toko 

Input : - 

Process 

: a. Pengguna memilih menu kategori toko. 

b. Sistem menampilkan kategori toko yaitu food, batik fabric, 

local t-shirt dan jewelry. 

c. Pengguna memilih toko toko berdasarkan kategori. 

d. Sistem menampilkan list toko berdasarkan kategori yang 

dipilih. 

e. Pengguna memilih toko berdasarkan list toko. 

f. Sistem menampilkan keterangan toko tang dipilih. 

 Output : Menampilkan keterangan toko yang dipilih oleh pengguna 

Actor : Pengunjung 

 

C. System Flow Admin Aplikasi 

System Flow admin aplikasi adalah proses-proses yang dilakukan oleh 

admin aplikasi pada sistem, seperti approval toko yang mendaftar dan survei untuk 

memastikan keberadaan toko. 
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i. Docflow Survei 

Survei dilakukan diluar sistem guna memastikan keberadaan toko benar 

ada atau tidak. Alur survei dapat dilihat pada gambar 4.14 dan tabel 4.15 berikut. 

 

Gambar 4. 14 Docflow Survei 

Tabel 4. 15 Penjelasan Docflow Survei 

Objective : Survei Toko 

Input : Data toko dan data produk 

Process 

: a. Admin mendapatkan list toko pendaftar. 

b. Admin melakukan survei toko yang mendaftar pada sistem 

c. Admin menggunakan list member baru untuk melakukan 

survei. 

Output : List member toko yang sudah di approval 

Actor : Admin aplikasi 

 

ii. System Flow Approval Toko 

System flow ini merupakan alur sistem yang menjelaskan bagaimana alur 

approval yang dilakukan oleh admin aplikasi. Dimana sebelum toko bisa dilihat 

oleh pengunjung maka harus dipastikan terlebih dahulu toko memang benar ada 

atau tidak, oleh karena itu harus dilakukan survei toko terlebih dahulu. Alur sistem 
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approval yang dilakukan oleh admin aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.15 dan 

tabel 4.16 dibawah ini. 

 

Gambar 4. 15 System Flow Approval Toko 

Tabel 4. 16 Penjelasan System Flow Approval Toko 

Objective : Approval Toko 

Input : Data toko dan data produk 

Process 

: a. Admin masuk aplikasi 

b. Pilih menu list member baru 

c. Aplikasi akan menampilkan list toko yang mendaftar 

d. Admin akan melakukan survei terlebih dahulu 

e. Jika toko benar ada, admin aplikasi akan melakukan 

approval pada toko yang mendaftar. 

f. Toko yang sudah terdaftar akan mendapatkan notifikasi 

Output : List member toko yang sudah di approval 

Actor : Admin aplikasi 

 

iii. System Flow Report Jumlah Toko dan Pengunjung 

System flow ini merupakan proses untuk mengetahui jumlah toko dan 

jumlah pengunjung yang melihat toko. Report toko ini dapat dilihat oleh admin 

aplikasi. Alur sistem report toko dapat dilihat pada gambar 4.16 dan tabel 4.17 

dibawah ini. 
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Gambar 4. 16 System Flow Report Jumlah Toko dan Pengunjung 

Tabel 4. 17 System Flow Report Jumlah Toko dan Pengunjung 

Objective : Report Toko yang Terdaftar dan Pengunjung setiaop toko 

Input : 1. Data Pengunjung 

Process 

: a. Pengguna memilih menu report 

b. Sistem menampilkan report jumlah pengunjung dalam satu 

bulan dan menampilkan jumlah produk yang dijual. 

 Output :  Tampilan report jumlah pengunjung toko dan jumlah produk. 

Actor : Pemilik Toko 

 

4.4 Hierarchy Input-Proses-Output (HIPO) 

Hierarchy Input-Process-Output (HIPO) merupakan teknik yang 

digunakan sebagai alat desain dan teknik dokumentasi program dengan tujuan 

menghasilkan spesifikasi sistem melalui proses perancangan. 
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Gambar 4. 17 HIPO Aplikasi Pencarian Lokasi Toko Oleh-oleh 

Gambar 4.17 merupakan HIPO level 0 dari aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh 

di Kabupaten Pacitan yang terdiri dari 4 proses utama yaitu registrasi, ubah data, 

pencarian dan laporan. Tiap-tiap proses dibagi menjadi sub proses seperti gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 4. 18 HIPO Registrasi 

Gambar 4.18 merupakan sub proses dari proses registrasi. Pada HIPO 

registrasi ini terdapat empat sub proses yaitu memasukkan data, menampilkan data, 

login, dan approval. 
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Gambar 4. 19 HIPO Ubah Data 

Gambar 4.19 merupakan sub proses ubah data. Pada HIPO ubah data ini 

terdapat tiga sub proses yaitu mengubah data toko, menambah data produk, dan 

mengubah data produk. 

 

Gambar 4. 20 HIPO Pencarian 

Gambar 4.20 merupakan sub proses pencarian. Pada HIPO pencarian ini 

terdapat tiga sub proses yaitu pencarian toko berdasarkan rekomendasi terdekat, 

pencarian toko berdasarkan toko favorit atau yang disukai, dan pencarian toko 

berdasarkan kategori toko. 
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Gambar 4. 21 HIPO Laporan 

Gambar 4.21 merupakan sub proses laporan. Pada HIPO laporan ini 

terdapat dua sub proses yaitu laporan jumlah pengunjung toko dan laporan jumlah 

toko dan pengunjung. 

 

4.5 Context Diagram 

Pada context diagram aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di 

Kabupaten Pacitan ini terdiri dari tiga external entity yaitu toko, pengunjung, dan 

admin aplikasi. Context diagram tersebut ditunjukkan pada gambar 4.22 berikut. 
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Gambar 4. 22 Context Diagram 

4.6 Data Flow Diagram 

Pada data flow digram ini memiliki dua level yaitu level 0 dan level 1. 

Berikut aliran data dalam merancang bangun aplikasi pencarian lokasi toko oleh-

oleh di Kabupaten Pacitan. 

A. Data Flow Diagram Level 0 

DFD level 0 merupakan hasil dari dekomposisi context diagram, yang 

artinya diagram ini menjelaskan secara lebih rinci terkait proses pada context 

diagram. Data flow diagram level 0 pada aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh 

di Kabupaten Pacitan memiliki lima proses utama yaitu registrasi, login, ubah data, 

pencarian, dan laporan. DFD level 0 dapat dilihat pada gambar 4.23 berikut. 
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Gambar 4. 23 Data Flow Diagram Level 0 

B. Data Flow Diagram Level 1 

Data flow diagram level 1 ini terbagi menjadi lima bagian yaitu 

registrasi, login, ubah data, pencarian, dan laporan.  

1) DFD Level 1 Registrasi 

Pada DFD level 1 registrasi ini, terdapat tiga sub proses yaitu memasukkan 

data, menampilkan data, dan approval. DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 4.24 

berikut. 
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Gambar 4. 24 Data Flow Diagram Level 1 Registrasi 

2) DFD Level 1 Ubah Data 

Pada DFD level 1 ubah data ini, terdapat tiga sub proses yaitu mengubah 

data toko, menambah data produk, dan mengubah data produk. DFD level 1 dapat 

dilihat pada gambar 4.25 berikut. 

 

Gambar 4. 25 Data Flow Diagram Level 1 Ubah Data 

3) DFD Level 1 Pencarian 

Pada DFD level 1 pencarian ini, terdapat tiga sub proses yaitu mencari 

toko berdasarkan rekomendasi terdekat, mencari toko berdasarkan toko favorit, dan 
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mencari toko berdasarkan kategori toko. DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 

4.26 berikut. 

 

Gambar 4. 26 Data Flow Diagram Level 1 Pencarian 

4) DFD Level 1 Laporan 

Pada DFD level 1 laporan ini, terdapat dua sub proses laporan pengunjung 

toko dan laporan jumlah toko dan pengunjung. DFD level 1 dapat dilihat pada 

gambar 4.27 berikut. 

 

Gambar 4. 27 Data Flow Diagram Level 1 Laporan 

F. DFD Level 2 Login 

Pada DFD level 2 login, terdapat dua sub proses yaitu, mengecek e-mail 

dan password. DFD level 1 dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut. 
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Gambar 4. 28 Data Flow Diagram Level 2 Login 

 

4.7 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual data model (CDM) dari aplikasi pencarian lokasi toko oleh-

oleh di Kabupaten Pacitan terdiri dari lima tabel. Lima tabel tersebut yaitu data 

toko, data produk, data pengunjung, toko favorit, dan kategori toko. Conceptual 

data model tersebut dapat dilihat pada gambar 4.29 berikut. 

 

Gambar 4. 29 Conceptual data model (CDM) 
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4.8 Physical Data Model (PDM) 

Langkah selanjutnya adalah meng-generate conceptual data model 

(CDM) menjadi physical data model (PDM). Physical data model dari aplikasi 

pencarian lokasi toko oleh-oleh tersebut dapat dilihat pada gambar 4.30 berikut. 

 

Gambar 4. 30 Physical Data Model (PDM) 

4.9 Struktur Tabel 

Struktur tabel merupakan tahapan terskhir setelah dilakukannya generate 

database dari PDM. Tahap ini digunakan untuk mengetahui struktur tabel secara 

lebih rinci. Rancangan struktur tabel dapat dilihat pada tabel 4.18 sampai tabel 4.22 

berikut. 
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Tabel 4. 18 Struktur Tabel Toko 

Nama Field Type Length Deskripsi 

PK FK Tabel Asal 

Id_toko Varchar 10 ✓  - - 

Id_kategori Varchar 15 - ✓  Kategori  

Deskripsi Varchar 200 - - - 

Nama_toko Varchar 50 - - - 

Alamat_toko Varchar 100 - - - 

Tlp_toko Varchar 12 - - - 

E-mail Varchar 50 - - - 

Password Varchar 50 - - - 

Metode_bayar Varchar 50 - - - 

Parkir Varchar 50 - - - 

Nama_pemilik Varchar 50 - - - 

Status Varchar 50 - - - 

 

B. Data Produk 

Nama Tabel : Porduk  

Pimary key : id_produk 

Foreign Key : id_toko 

Fungsi  : Untuk menyimpan data produk 

Tabel 4. 19 Struktur Tabel Produk 

Nama Field Type Length Deskripsi 

PK FK Tabel Asal 

Id_produk Varchar 15 ✓  - - 

Id_toko Varchar 15 - ✓  Toko 

Nama_produk Varchar 50 - - - 

Harga Varchar 10 - - - 

Gambar_produk Varchar Long Binary - - - 

 

C. Kategori 

Nama Tabel : kategori  

Pimary key : id_kategori 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data kategori 
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Tabel 4. 20 Struktur Tabel Kategori 

Nama Field Type Length Deskripsi 

PK FK Tabel Asal 

Id_kategori Varchar 15 ✓  - - 

Nama_kategori Varchar 50 - - - 

Gambar Image Long Binary - - - 

 

D. Pengunjung  

Nama Tabel : pengunjung 

Pimary key : id_toko 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pengunjung 

Tabel 4. 21 Struktur Tabel Pengunjung 

Nama Field Type Length Deskripsi 

PK FK Tabel Asal 

Id_pengunjung Varchar 15 ✓  - - 

Email_pengunjung Varchar 50 - - - 

Nama Varchar 50 - - - 

Password  Varchar 50 - - - 

 

E. Favorit 

Nama Tabel : Favorit 

Pimary key : id_favorit 

Foreign Key : - 

Fungsi  : Untuk menyimpan data toko favorit 

Tabel 4. 22 Struktur Tabel Favorit 

Nama Field Type Length Deskripsi 

PK FK Tabel Asal 

Id_favorit Varchar 15 ✓  - - 

Id_ pengunjung Varchar 15 - ✓  pengunjung 

Id_toko Varchar 15 - ✓  toko 
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4.10 Rancangan Input Output 

Rancnagan input output befungsi untuk memberikan gambaran terhadap 

desain aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten Pacitan. Berikut 

adalah desain input output aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh di Kabupaten 

Pacitan. 

A. Rancangan Tampilan Pengguna Sebagai Toko 

Pemilik toko dapat melakukan regitrasi toko, login, ubah data toko, ubah 

data produk dan tambah data produk. Rancangan tampilan sistem yang akan dibuat 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

1) Rancangan Tampilan Registrasi Toko 

Rancangan tampilan registrasi toko terdapat beberapa isian antara lain 

nama toko, alamat toko, e-mail, password, cara bayar, parkir, nama pemilik dan 

kategori. Rancangan tampilan daftar untuk toko dapat dilihat pada gambar 4.31 

untuk registrasi toko dan 4.32 untuk memasukkan data toko berikut. 

 

Gambar 4. 31 Rancangan Tampilan Registrasi Toko 
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Gambar 4. 32 Rancangan Tampilan Memasukkan Data Toko 

2) Rancangan Tampilan Login 

Untuk dapat menggunakan aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh maka 

pengguna harus login aplikasi. Rancangan tampilan login untuk toko dapat dilihat 

pada gambar 4.33 berikut. 

 

Gambar 4. 33 Rancangan Tampilan Login Toko 
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3) Rancangan Tampilan Menu Utama 

Pada tampilan utama toko ada tiga bagian yaitu ubah data toko, ubah data 

produk dan tambah produk. Rancangan tampilan utama toko dapat dilihat pada 

gambar 4.34 berikut. 

 

Gambar 4. 34 Rancangan Tampilan Menu Utama Toko 

i. Desain Tampilan Ubah Data Toko 

Ubah data toko adalah tampilan dimana pengguna dapat mengubah 

informasi toko yang sudah tersimpan dalam aplikasi. Data toko yang dapat diubah 

seperti nama toko, alamat, e-mail, password, cara bayar, parkir, nama pemilik, 

kategori toko. Desain tampilan ubah data toko dapat dilihat pada gambar 4.36 

berikut. 

 

Gambar 4. 35 Rancangan Tampilan Ubah Data Toko 
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ii. Rancangan Tampilan Tambah Data Produk 

Tambah data produk adalah tampilan dimana toko dapat menambahkan 

produk pada toko. Desain tampilan tambah produk dapat dilihat pada gambar 4.36 

berikut. 

 

Gambar 4. 36 Rancangan Tampilan Tambah Data Produk 

iii. Rancangan Tampilan Ubah Data Produk 

Tampilan ubah data produk adalah tampilan dimana pengguna dapat 

merubah data produk yang tersimpan pada sistem. Data produk yang dapat diubah 

yaitu nama produk, harga produk dan gambar produk. Rancangan tampilan ubah 

data produk dapat dilihat pada gambar 4.37 berikut. 

 

Gambar 4. 37 Rancangan Tampilan Ubah Data Produk 



75 

 

 

 

iv. Rancangan Tampilan Laporan Pengunjung 

Tampilan laporan pengunjung dapat dilihat oleh toko. Data yang 

ditampilkan yaitu data pengunjung, total pengunjung, dan total produk yang 

dijual. Rancangan tampilan laporan pengunjung toko dapat dilihat pada gambar 

4.38 berikut. 

 

Gambar 4. 38 Rancangan Tampilan Laporan Pengunjung Toko 

B. Rancangan Tampilan Pengguna Sebagai Pengunjung 

Pengunjung dapat melakukan registrasi, login, pencarian lokasi 

berdasarkan kategori, melihat rekomendasi toko terdekat, melihat toko favorit. 

1) Rancangan Tampilan Registrasi Pengunjung 

Pada aplikasi pencarian lokasi ini pengunjung hanya perlu mengisi nama, 

e-mail dan password. Desain tampilan registrasi pengunjung dapat dilihat pada 

gambar 4.39 berikut. 
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Gambar 4. 39 Rancangan Tampilan Registrasi Pengunjung 

2) Rancangan Tampilan Login Pengunjung 

Untuk dapat menggunakan aplikasi pencaarian lokasi toko oleh-oleh maka 

pengguna harus login aplikasi. Rancangan tampilan login untuk pengunjung dapat 

dilihat pada gambar 4.40 berikut. 

 

Gambar 4. 40 Rancangan Tampilan Login Pengunjung 

3) Rancangan Tampilan Rekomendasi Toko Terdekat 

Tampilan menu utama pengunjung yaitu tampilan setelah pengunjung 

melakukan login aplikasi. Rancangan tampilan utama dapat dilihat pada gambar 

4.41 berikut. 
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Gambar 4. 41 Desain Tampilan Menu Utama Pengunjung 

i. Rancangan Tampilan Rekomendasi Toko Terdekat 

Tampilan rekomendasi ini akan muncul ketika pengunjung memilih menu 

rekomendasi toko terdekat berupa maps. Rancangan tampilan rekomendasi dapat 

dilihat pada gambar 4.42 berikut. 

 

Gambar 4. 42 Rancangan Tampilan Rekomendasi Toko Terdekat 
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ii. Rancangan Tampilan Toko Favorit  

Tampilan toko favorit muncu ketika pengunjung memilih menu favorit. 

Sistem menampilkan list toko yang banyak disukai. Rancangan tampilan toko 

favorit dapat dilihat pada gambar 4.43 berikut. 

 

Gambar 4. 43 Rancangan Tampilan Toko Favorit 

iii. Rancangan Tampilan Pencarian Toko Berdasarkan Kategori  

Tampilan kategori toko muncul ketika user memilih tampilan kategori 

toko. Ada 4 kategori toko yaitu kaos Pacitan, makanan, batu mulia dan kain batik. 

Tampilan kategori toko dapat dilihat pada gambar 4.44 berikut. 

 

Gambar 4. 44 Rancangan Tampilan Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 
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C. Rancangan Tampilan Pengguna Sebagai Admin Aplikasi 

Admin aplikasi ini adalah tampilan untuk admin aplikasi yang berupa 

website. Pada web muncul list toko yang mendaftar, list toko yang terdaftar, dan 

laporan jumlah toko dan pengunjung. Rancangan tampilan admin aplikasi dapat 

dilihat pada gambar 4.45 dan 4.46 berikut. 

 

Gambar 4. 45 Rancangan Tampilan Admin Aplikasi 

 

Gambar 4. 46 Rancangan Tampilan Laporan Jumlah Toko dan Pengunjung 
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4.11 Rancangan Prototype 

Perancangan yang telah dibuat sebelumnya, digambarkan pada desain 

protorype. Berikut ini adalah rancangan prototype yang telah dibuat.  

 Rancangan Tampilan Sebagai Pemilik Toko 

Halaman aplikasi untuk pengguna sebagai pemilik toko adalah halaman 

registrasi, halaman login, halaman ubah data. Dapat dilihat pada gambar berikut. 

A. Rancangan Tampilan Registrasi Toko Baru 

Halaman registrasi toko merupakan tampilan awal saat mengakases 

aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh. Namun, pengguna harus melakukan 

registrasi terlebih dahulu pada aplikasi dengan memilih tombol “create one”. 

Tampilan halaman registrasi toko bisa dilihat pada gambar 4.47 berikut. 

 

Gambar 4. 47 Rancangan Tampilan Halaman Registrasi Toko 

B. Rancangan Tampilan Login Toko 

Halaman login toko adalah untuk dapat menggunakan aplikasi, pemilik 

toko dapat login dan menambahkan produk yang dijual. Halaman login toko dapat 

dilihat pada gambar 4.48 berikut. 
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Gambar 4. 48 Rancangan Tampilan Halaman Login 

C. Rancangan Tampilan Utama Toko 

Halaman utama dapat dilakukan pemilik toko untuk dapat memilih ubah 

data toko, tambah produk, ubah produk, dan melihat laporan. Halaman utama toko 

dapat dilihat pada gambar 4.49 berikut. 

 

Gambar 4. 49 Rancangan Tampilan Halaman Menu Utama Toko 

D. Rancnagan Tampilan Ubah Data Toko 

Halaman ubah data toko adalah untuk dapat mengubah data toko yang 

sudah dimasukkan saat mendaftar toko. Ubah data toko dilakukan dengan memilih 

menu manage profile. Halaman ubah data toko dapat dilihat pada gambar 4.50 

berikut. 
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Gambar 4. 50 Rancangan Tampilan Halaman Ubah Data Toko 

E. Rancangan Tampilan Tambah Data Produk 

Halaman tambah produk adalah untuk dapat menambah produk yang 

dijual. Ubah data toko dilakukan dengan memilih menu add items. Halaman tambah 

produk dapat dilihat pada gambar 4.51 berikut. 

 

Gambar 4. 51 Rancangan Tampilan Tambah Produk 
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F. Rancangan Tampilan Ubah Data Produk 

Halaman ubah data produk adalah untuk dapat mengubah data produk 

yang sudah ada. Ubah data produk dilakukan dengan memilih menu update items. 

Halaman ubah data produk dapat dilihat pada gambar 4.52 berikut. 

 

Gambar 4. 52 Rancangan Tampilan Ubah data Produk 

G. Rancangan Tampilan Laporan Pengunjung Yang Melihat Toko 

Halaman laporan pengunjung toko adalah untuk dapat melihat data 

pengunjung yang melihat toko. Melihat laporan pengunjung toko dapat dilakukan 

dengan memilih menu report. Halaman ubah data toko dapat dilihat pada gambar 

4.53 berikut. 

 

Gambar 4. 53 Rancangan Halaman Laporan Pengunjung Toko 
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 Rancangan Tampilan Pengunjung 

A. Rancangan Tampilan Registarsi Pengunjung 

Halaman registrasi pengunjung merupakan tampilan awal saat 

mengakases aplikasi pencarian lokasi toko oleh-oleh. Namun, pengguna harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu pada aplikasi dengan cara memilih tombol 

“create one”. Tampilan halaman registrasi pengunjung bisa dilihat pada gambar 

4.54 berikut.  

 

Gambar 4. 54 Rancangan Halaman Registrasi Pengunjung 

B. Rancnagan Tampilan Login Pengunjung 

Halaman login pengunjung adalah untuk dapat menyukai toko. Halaman 

login pengunjung dapat dilihat pada gambar 4.55 berikut. 

 

Gambar 4. 55 Rancangan Tampilan Halaman Login Pengunjung 
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C. Rancnagan Tampilan Utama Pengunjung 

Halaman utama dapat dilakukan pengunjung untuk dapat melakukan 

pencarian toko melalui rekomendasi terdekat, toko favorit dan kategori toko. 

Halaman utama toko dapat dilihat pada gambar 4.56 berikut. 

 

Gambar 4. 56 Rancangan Tampilan Halaman Utama Toko 

D. Rancangan Tampilan Rekomendasi Toko Terdekat 

Rekomendasi terdekat menunjukkan toko yang terdekat dari pengunjung 

saat ini. Rancangan rekomendasi toko terdekat dapat dilihat pada gambar 4.57 

berikut. 

 

Gambar 4. 57 Rancangan Tampilan Halaman Rekomendasi Toko Terdekat 
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E. Rancangan Tampilan Toko Favorit 

Rancangan tampilan ini adalah untuk melihat toko yang disukai oleh 

pengunjung. Rancnagan tampilan dapat dilihat pada gambar 4.58 berikut. 

 

Gambar 4. 58 Rancangan Tampilan Halaman Toko Favorit 

F. Rancangan Tampilan Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 

Rancnagan Tampilan Pencarian yang membantu pengunjung untuk mencari toko 

berdasarkan kategori yang sudah ada pada aplikasi, kategori makanan “food”, kain 

batik “batic fabric”, batu akik “jewelry”, dan kaos local “local t-shirt”. Rancnagan 

tampilan kategori toko dapat dilihat pada gambar 4.59 berikut. 

 

Gambar 4. 59 Rancangan Tampilan Pencarian Toko Berdasarkan Kategori 
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4.10.1 Rancangan Tampilan Admin Aplikasi 

Rancangan tampilan admin aplikasi merupakan rancnagan untuk website. 

Admin aplikasi dapat melakukan approval dan melihat laporan toko dan 

pengunjung. 

A. Rancangan Tampilan Utama Admin 

Rancangan tampilan utama admin, admin dapat melihat laporan jumlah 

toko dan pengunjung. Rancangan tampilan dapat dilihat pada gambar 4.60 berikut. 

 

Gambar 4. 60 Rancangan Tampilan Utama Admin 

B. Rancangan Tampilan Approval Toko 

Rancangan tampilan approval toko dapat dilakukan ketika ada toko yang 

mendaftar, admin aplikasi harus melakukan survei. Survei dilakukan untuk 

memastikan toko benar ada. Rancangan tampilan approval toko dapat dilihat pada 

gambar 4.61 berikut. 
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Gambar 4. 61 Rancangan Tampilan Approval Toko 

C. Rancangan Tampilan Toko Yang Terdaftar 

 Rancangan tampilan toko yang terdaftar digunakann untuk melihat toko 

yang sudah terdaftar pada aplikasi. Rancangan tampilan toko yang terdaftar dapat 

dilihat pada gambar 4.62 berikut. 

 

  

 

Gambar 4. 62 Rancangan Tampilan Toko Terdaftar 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Setelah dilakukan perencanaan, analisis, dan perancangan dalam 

pembuatan Aplikasi Pencarian Lokasi Toko Oleh-oleh di Kabupaten Pacita, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut.  

1. Rancangan ini disusun dengan memenuhi kebutuhan pengguna dan sudah 

dilakukan pengukuran tingkat kebutuhan pengguna. 

2. Model perancangan telah di uji dengan menggunakan Power Designer 16, 

dengan hasil zero error. Dengan model yang telah diuji maka perancangan 

sistem ini dapat diimplementasikan. 

3. Dengan implementasi rancangan aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu 

pengunjung untuk menemukan lokasi yang diinginkan. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran dalam pengembangan aplikasi ini, yaitu rancangan ini dapat 

diimplementasikan dengan menggunakan Android Studio.  
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