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ABSTRAK 

Saat ini Indonesia memerlukan edukasi tentang gizi yang seimbang. Rumah 

Sakit Islam Jemursari (RSI) Surabaya mempunyai kewajiban untuk melakukan 

edukasi tersebut, melalui informasi tentang makanan sehat serta menyediakan 

makanan sehat yang memiliki kalori untuk gizi yang seimbang yang diawasi atau 

dikontrol langsung oleh unit gizi. Namun, pada saat ini RSI masih belum 

memberikan informasi tentang gizi seimbang kepada masyarakat luas serta 

pemasaran yang masih bersifat konvensional pada penjualan makanan sehat, 

sehingga informasi yang diberikan kurang mampu menjangkau masyarakat luas.  

 Masalah diatas diselesaikan dengan membangun wadah untuk memberikan 

sebuah aplikasi penjualan makanan sehat pada RSI Jemursari berbasis android 

dengan melakukan perhitungan basal metabolic rate (BMR) menggunakan Rumus 

Harris-bennedict. Aplikasi  dikembangkan dengan metode SDLC yang terdiri dari 

4 tahap, yaitu Communication, Planning, Modelling, dan Construction. 

 Bedasarkan hasil pengujian aplikasi, perhitungan kalori BMR yang 

sebelumnya 2 menit 30 detik, sekarang menjadi 3 detik. Pengujian aplikasi 

menggunakan metode blackbox dengan menggunakan 60 test case dan whitebox 

dengan menggunakan tools Junit Android Studio, Pada pengujian yang dilakukan 

untuk tingkat keberhasilan sebesar 100% sehingga aplikasi ini sudah dapat berjalan 

sesuai dengan fungsinya. 

  

 

 

Kata Kunci: Android, Makanan Sehat, RSI Jemursari, Harris-bennedict Formula. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini masyarakat Indonesia dihadapi dengan permasalahan gizi ganda, 

yaitu masyarakat yang kekurangan gizi, ataupun sebaliknya masyarakat yang 

kelebihan gizi. Menurut Riset Kesehatan Dasar (2013) masyarakat Indonesia yang 

kekurangan gizi sebesar 19,6% dan kelebihan gizi sebesar 11,9%, kejadian ini 

dikarenakan pola makan dan pola hidup yang tidak sehat, serta kurangnya informasi 

kebutuhan kalori yang cukup untuk gizi tubuh pada masyarakat, berdasarkan 

analisis lanjut oleh Survei Konsumsi Makanan Individu tahun 2014 sebesar 97,1% 

masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi cukup buah-buahan dan sayur-

sayuran, sedangkan menurut World Health Organisation (WHO) dan Kementrian 

Kesehatan menganjurkan untuk konsumsi sayur 3-5 porsi dan buah 2-3 porsi 

perhari. 

Pada perkembangan gizi buruk pada provinsi Jawa Timur menurut Dinas 

Kesehatan (2016) provinsi Jawa Timur terdapat 5663 kasus gizi buruk. Hal ini dapat 

mengakibatkan berbagai macam penyakit yaitu penyakit jantung, obesitas, 

kwasiorkor (kekurangan protein), rabun senja dan banyak lagi. Apabila tidak 

dicegah mulai sekarang akan menjadi masalah serius, oleh karena itu  perlu adanya 

pencegahan ataupun mengobati dengan mengikuti Pedoman Gizi Seimbang sebagai 

acuan untuk makanan sehat yaitu 4 sehat 5 sempurna.  
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Rumah Sakit Islam Jemursari (RSI) Surabaya yang berlokasi di Jl. Jemursari No.51-

57 Surabaya beroperasi sejak tanggal 25 Mei 2002 dan merupakan salah satu unit 

usaha di bawah Yayasan RS Islam Surabaya. RSI Jemursari ini terus berkembang 

baik di bidang medis ataupun teknologi. Selain mengobati penyakit, RSI Jemursari 

juga menyediakan makanan sehat yang memiliki kalori untuk gizi yang seimbang 

yang diawasi atau dikontrol langsung oleh unit gizi. Namun, pada saat ini RSI 

Jemursari masih menggunakan pemasaran konvensional pada penjualan makanan 

sehat untuk memperbaiki gizi pada pasien rawat inap ataupun masyarakat. Hal ini 

dapat memungkinkan kurang maksimalnya dalam pemasaran penjualan tersebut, 

serta dari informasi penjualan yang diberikan RSI kurang mampu menjangkau 

masyarakat luas. 

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2016) data 

pengguna jenis perangkat yang sering digunakan adalah Smartphone yaitu 

mencapai 67,8% (89,9 juta) dari perangkat lainnya, dan data perilaku pengguna 

internet berdasarkan konten yang sering dikunjungi adalah online shop yaitu 

mencapai 62% (82,2 juta) dari konten lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kebanyakan masyarakat lebih cenderung membuka konten online shop dengan 

mengunakan perangkat smartphone.  

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan diatas serta melihat dari data 

masyarakat yang cenderung menggunakan smartphone, maka perlu dibangun 

wadah untuk memberikan sebuah aplikasi penjualan makanan sehat pada RSI 

Jemursari berbasis android. Aplikasi tersebut akan digunakan oleh pasien rawat 

inap dan masyarakat dalam memperoleh informasi kebutuhan kalori per hari yang 
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dibutuhkan tubuh. Selain itu, aplikasi ini juga memudahkan penjualan dan 

pemasaran makanan sehat bagi RSI Jemursari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi penjualan  makanan sehat 

berdasarkan perhitungan kalori menggunakan BMR pada RSI Jemursari. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun batasan masalah pada peneliti 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Tidak menjual makanan sehat selain makanan sehat dari RSI Jemursari 

Surabaya. 

b. Perhitungan kalori hanya difokuskan pada masyarakat yang sehat dengan 

menghitung basal metabolic rate (BMR) menggunakan rumus Harris Bennetic. 

c. Makanan yang dijual kepada masyarakat dapat berupa satuan, rekomendasi 

paket 1 hari (3 x makan) sesuai kebutuhan kalori atau pemesanan dalam jumlah 

banyak. 

d. Transaksi pembayaran hanya melewati cash on delivery (COD). 

e. Ruang lingkup pasien dikhususkan untuk pasien rawat inap dan ruang lingkup 

unit gizi mencakup dokter gizi dan chef. 

f. Perhitungan kalori khusus pasien rawat inap sudah ditentukan oleh unit gizi 

g. Laporan penjualan berdasarkan periode. 

h. Registrasi autentikasi nomor handphone dengan menggunakan Firebase. 

i. Admin mengkonfirmasi pemesanan melalui telepon. 

j. Tahapan SDLC hanya sampai dengan tahap construction (Testing). 
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k. Pengiriman makanan sehat hanya sampai didalam kota Surabaya. 

1.4 Tujuan 

Menghasilkan aplikasi penjualan makanan sehat berdasarkan perhitungan 

kalori menggunakan BMR pada Rumah Sakit Islam Jemursari berbasis android. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan oleh RSI adalah sebagai berikut : 

a. Memudahkan proses penjualan dan pemasaran makanan sehat untuk 

umum dan pasien rawat inap. 

b. Memberikan informasi kalori yang dibutuhkan masyarakat. 

c. Merekomendasikan makanan sehat sesuai dengan kebutuhan kalori untuk 

gizi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan pada 

pola makanan masyarakat yang bisa menyebabkan penyakit gizi 

serta permasalahan pada penjualan makanan pada RSI Jemursari 

Surabaya yang masih bersifat konfensional sehingga penulis 

memberikan solusi Aplikasi penjualan makanan berbasis Android, 

selanjutnya bab ini juga menjelaskan rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian bagi 

stakeholder yang terlibat. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 
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Bab ini menjelaskan tentang semua referensi teori yang digunakan 

terkait dengan aplikasi yang akan dikembangkan, makanan sehat, 

aplikasi, aplikasi mobile, Firebase, Rumus Harris-Benedict, Aplha 

testing, UML dan SDLC. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan, analisis 

proses bisnis, analisis kebutuhan pengguna, analisis kebutuhan 

fungsional, analisis kebutuhan non fungsional, analisis kebutuhan 

sistem , dan perancangan sistem pada aplikasi penjualan makanan 

sehat pada RSI Jemursari Surabaya. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai implementasi dan evaluasi dari 

aplikasi dengan konsep waterfall berbasis Android.. 

 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

dibuat serta saran terkait dengan pengembangan program aplikasi. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1 Makanan Sehat 

       Menurut Ebit (2011), makanan sehat adalah makanan yang tidak membuat kita 

underwight atau overweight, tidak membuat kolesterol atau gula darah kita tinggi, 

serta tidak memperburuk fungsi organ penting tubuh. Jadi makanan sehat yaitu 

makanan bergizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan makanan tersebut harus seimbang 

didalam tubuh serta bebas dari segala pencemaran baik organik maupun kimiawi 

agar tidak membahayakan tubuh. 

2.2 Aplikasi 

Menurut Dhanta (2009), aplikasi (application) adalah software yang dibuat 

oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya 

Microsoft  Word, Microsoft Excel. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

aplikasi merupakan  software yang berfungsi untuk melakukan berbagai bentuk 

pekerjaan atau tugas-tugas tertentu seperti penerapan, penggunaan dan penambahan 

data. 

2.3 Aplikasi Mobile 

Menurut Pressman dan Bruce (2014), aplikasi mobile adalah aplikasi yang 

telah dirancang khusus untuk platform mobile (misalnya ios, android, atau windows 

mobile). Dalam banyak kasus, aplikasi mobile memiliki user interface dengan 

mekanisme interaksi unik yang disediakan oleh platform mobile, interoperabilitas 

dengan sumber daya berbasis web yang menyediakan akses ke beragam informasi 

yang relevan dengan aplikasi, dan kemampuan pemrosesan lokal untuk melakukan
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pengumpulan, analisis, dan format informasi dengan cara yang paling cocok untuk 

platform mobile. Selain itu aplikasi mobile menyediakan kemampuan penyimpanan 

persisten dalam platform 

2.4 Firebase 

Firebase adalah google yang disediakan API untuk membuat database dan 

ambil dari itu secara real time dengan hanya beberapa baris kode. Data disimpan 

sebagai JSON dan dapat diakses dari semua platform. Firebase adalah layanan 

berbayar dan dengan mendapatkan 200 MB ruang penyimpanan secara gratis 

(Singh, 2016). Setelah API firebase dimasukkan ke dalam aplikasi Android atau 

IOS bisa memberi firebase fitur dengan baris kode sederhana. Fitur yang disediakan 

Firebase tercantum di bawah ini (Singh, 2016). 

a. Analytics: Fitur ini memungkinkan pengembang aplikasi memahami 

bagaimana pengguna menggunakan aplikasinya. SDK menangkap event  dan 

properti sendiri dan juga memungkinkan pengguna untuk  melakukan 

kustomisasi pengambilan data. Dasbor memberikan rincian seperti pengguna 

yang paling aktif atau fitur aplikasi yang paling banyak digunakan. Selain itu 

memberikan data ringkas bagi pengguna.  

b. Authentication: Fitur auth di firebase memberikan pengguna mengizinkan 

hanya pengguna yang berwenang mengakses aplikasi. Firebase menyediakan 

login melalui Gmail, Github, Twitter , Facebook dan juga mengizinkan 

pengembang dalam kustomisasi otentikasi.  

c. Messaging: Cloud messaging firebase memungkinkan pengguna dalam 

menyampaikan pesan ke berbagai platform tanpa biaya. Pesan juga digunakan 

untuk tujuan notifikasi.  
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d. Real-time Database: Database di firebase adalah database berbasis cloud dan 

tidak memerlukan query berbasis SQL untuk menyimpan dan mengambil data. 

Database sangat andal dan supercepat artinya data diupdate dan disinkronkan 

dalam waktu singkat dan data tetap terjaga bahkan user kehilangan koneksi 

internet.  

e. Storage: Firebase juga menyediakan fasilitas penyimpanan. Ini dapat 

menyimpan dan mengambil konten seperti gambar, video dan audio langsung 

dari SDK klien. Mengunggah dan mengunduh dilakukan di bagian background. 

Penyimpanan data  aman dan satu satunya pengguna yang berwenang dapat 

mengaksesnya.  

f. Hosting: Firebase juga digunakan untuk keperluan hosting. Firebase 

memberikan konten web dengan sangat cepat dan konten selalu terkirim 

dengan aman.  

g. Crash Reporting: Fitur pelaporan crash di firebase membuat laporan kesalahan 

di aplikasi setelah diluncurkan. Kesalahan dikelompokkan ke dalam kelompok 

yang berbeda sesuai dengan seberapa parah kesalahannya. Pengguna juga 

dapat membuat acara khusus untuk menangkap langkah-langkah yang 

mengarah pada perampokan aplikasi. 

2.5 Alpha Testing 

       Menurut Pressman (2010), Alpha testing adalah pengujian yang dilakukan oleh 

pemakai pada lingkungan pengembang, dalam hal ini lingkungan yang terkendali.  

      Strategi pengujian bagi sistem waktu nyata (real-time) menurut Pressman 

(2010) meliputi yang pertama adalah pengujian tugas. Maksud langkah ini adalah 

untuk menguji masing-masing tugas secara independen, yaitu pengujian white-box 
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dan black-box yang didesain dan dieksekusi bagi masing-masing tugas. Masing-

masing tugas dieksekusi secara independen dan berusaha mengungkap kesalahan 

di dalam logika dan fungsi. 

Pengujian aplikasi dilakukan dengan 2 metode pengujian yaitu : 

a. Blackbox Testing 

        Menurut Pressman (2010), black box testing juga disebut pengujian 

tingkah laku, memusat pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Teknik 

pengujian black box memungkinkan memperoleh serangkaian kondisi 

masukan yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk 

suatu program. Beberapa jenis kesalahan yang dapat diidentifikasi adalah 

fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan antar muka, kesalahan pada struktur 

data (pengaksesan basis data), kesalahan performasi, kesalahan inisialisasi dan 

akhir program.  

Pengujian ini berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai berikut : 

1) Fungsi – fungsi yang tidak benar atau hilang, 

2) Kesalahan interface, 

3) Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, 

4) Kesalahan kinerja. 

b. Whitebox Testing 

      Menurut Pressman (2010), pengujian White-box atau Glass-box adalah metode 

test-case desain yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk 

memperoleh test-case. Dengan menggunakan metode pengujian white-box, 

perekayasa sistem dapat memperoleh test-case yang: 
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1) Memberikankan jaminan bahwa semua jalur independent pada suatu modul 

telah digunakan paling tidak satu kali. 

2) Menggunakan semua keputusan logis dari sisi true dan false. 

3) Mengeksekusi semua batas fungsi loops dan batas operasionalnya. 

4) Menggunakan struktur internal untuk menjamin validitasnya. 

2.6 Rumus Harris-Benedict 

       Menurut Harris (1919) BMR atau basal metabolic rate adalah kebutuhan kalori 

yang tubuh untuk melakukan aktivitas basalnya. Saat tidur atau duduk dan tidak 

melakukan aktivitas apapun, tubuh tetap melakukan aktivitasnya, seperti memompa 

jantung, mencerna makanan, bernapas, memperbaiki sel tubuh, membuang racun 

dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya. 

BMR tiap orang bergantung pada usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. 

Oleh karena itu, BMR tiap orang berbeda-beda. Untuk mengetahui BMR yang 

dibutuhkan tubuh adalah dengan cara perhitungan  menggunakan rumus Harris-

Benedict (1919). Rumus BMR ini dibedakan antara pria dan wanita. 

𝐵𝑀𝑅 𝑝𝑟𝑖𝑎 = 66 + (13,7 𝑥 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛) + (5 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛)

− (6,8 𝑥 𝑢𝑠𝑖𝑎) … … … … … … … … … … … … … … … … … (1) 

𝐵𝑀𝑅 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎 = 655 + (9,6 𝑥 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛) + (1,8 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛)

− (6,8 𝑥 𝑢𝑠𝑖𝑎) … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2 

Keterangan: 

 Berat badan dalam kilogram (kg) 

 Tinggi badan dalam sentimeter (cm) 

Jika mengalikan BMR dengan faktor aktivitas fisik, maka akan mendapatkan total 

kebutuhan kalori per hari. Berikut ini merupakan faktor aktivitas fisik: 
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𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 = 𝐵𝑀𝑅 𝑥 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑖𝑘 … … … … … … … … . (3)  

Sangat jarang olahraga, kalikan BMR dengan 1,2 

• Jarang olahraga (1-3 hari/ minggu), kalikan BMR dengan 1,375 

• Normal olahraga (3-5 hari/ minggu), kalikan BMR dengan 1,55 

• Sering olahraga (6-7 hari/ minggu), kalikan BMR dengan 1,725 

• Sangat sering olahraga (setiap hari bisa dua kali dalam sehari), kalikan BMR 

dengan 1,9 

Contoh : Saya berumur 21 tahun, memiliki tinggi badan 168 cm dan berat badan 

saya 70 kg, aktifitas fisik saya 3-5 hari olahraga dalam seminggu. Bagaimana saya 

dapat mengetahui kebutuhan kalori saya dalam sehari? 

Diketahui : Berat badan = 70 kg, Tinggi badan = 168 cm, Aktifitas fisik = Normal 

olahraga (3-5 hari / minggu) 

Maka, 𝐵𝑀𝑅 𝑝𝑟𝑖𝑎 = 66 + (13,7 𝑥 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛) + (5 𝑥 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛) −

(6,8 𝑥 𝑢𝑠𝑖𝑎) 

BMR Pria = 66 + (13,7 x 70) + (5 x 168) – (6,8 x 21) = 66 + 959 + 840 – 142,8 =  

1.722,2  

Hasil diatas selanjutnya dikalikan dengan aktifitas Normal olahraga 1,55. 

𝐵𝑀𝑅 𝑝𝑟𝑖𝑎 = 1.722,2 𝑥 1,55 = 2.669,41 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖. 

Jadi, kalori yang dibutuhkan tubuh saya dalam sehari adalah 2.669,41 kalori / hari. 

2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Widodo dan Herlawati (2011), menyatakan bahwa “UML singkatan dari 

Unified Modeling Language yang berarti bahasa pemodelan standar. UML juga 

dapat diartikan sebagai bahasa yang memiliki sintaks dan semantik”. UML 

menyediakan serangkaian gambar dan diagram yang sangat baik. Beberapa diagram 
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memfokuskan diri pada ketangguhan teori object-oriented dan sebagian lagi 

memfokuskan pada detail rancangan dan konstruksi. Semua dimaksudkan sebagai 

sarana komunikasi antar team programmer maupun dengan pengguna.  

Widodo dan Herlawati (2011), UML diaplikasikan untuk maksud tertentu, 

biasanya antara lain untuk :  

a. Merancang perangkat lunak.  

b. Sarana komunikasi antara perangkat lunak dengan proses bisnis.  

c. Menjabarkan sistem secara rinci untuk analisa dan mencari apa yang 

diperlukan sistem.  

d. Mendokumentasi sistem yang ada, proses-proses dan organisasinya. 

2.8 SDLC 

Model Waterfall menurut Pressman (2015), model waterfall atau sering disebut 

model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software, 

model ini seringkali disebut dengan sekuensial linier atau alur hidup klasik. 

 

Gambar 2.1Waterfall Model (Pressman, 2015) 

Langkah-langkah pengerjaan dengan menggunakan metode Waterfall adalah 

sebagai berikut : 

a. Communication 

Pada langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software, dan tahap 

untuk pengumpulan data untuk mendukung kebutuhan software, dengan 

melakukan pertemuan observasi dan wawancara dengan yang bersangkutan, 
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maupun mengumpulkan data-data tambahan dari jurnal, buku, artikel maupun 

dari internet. 

b. Planning 

Pada langkah selanjutnya adalah proses planning yaitu proses lanjutan dari 

proses communication (analysis requirement). Pada tahap ini akan 

menghasilkan dokumen user requirment atau data yang berhubungan dengan 

keinginan user untuk software, termasuk rencana apa yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

c. Modeling 

Proses modeling ini dilakukan untuk membuat perancangan software sebelum 

melakukan tahap coding. Proses ini dilakukan berfokus pada rancangan 

struktur data, arsitektur software, UI/UX software, prosedural software. Pada 

tahap ini menghasilkan dokumen software requieremnt. 

d. Construction 

Pada proses ini adalah proses coding, proses tahapan nyata yang dilakukan 

programmer untuk membuat software sesuai dengan kebutuhan user. Setelah 

proses coding selesai maka akan dilakukan proses testing. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Analisis Permasalahan 

Permasalahan studi kasus pada tugas akhir ini adalah karena kasus penyakit 

gizi, dikarenakan beberapa faktor, terutama pada makanan yang tidak terjaga gizi, 

nutrisi serta karbohidratnya. Bahkan, sudah banyak makanan yang tidak sehat atau 

terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Menurut Umar Santoso (2009) mengatakan 

bahwa berbagai berita di media massa dari tahun ketahun semakin menggugah 

kesadaran akan rapuhnya kondisi keamanan suply pangan kita. Sangat sering 

diinformasikan bahwa beberapa macam komponen makanan misalnya zat pewarna 

sintetis, bahan pengawet, pemanis buatan dan lain sebagainya yang mengancam 

kesehatan kita. Sedangkan permasalahan lainya adalah kurangnya informasi 

tentang kebutuhan kalori yang ada dalam tubuh sehingga makanan yang masuk 

pada tubuh memungkinkan memiliki kadar kalori yang melebihi atau kurang dari 

kebutuhan kalori yang dibutuhkan tubuh. Menurut Widodo (2009) Tubuh 

membutuhkan gizi dalam jumlah dan ragam yang sesuai untuk dapat tumbuh 

optimal. Ukuran umum kebutuhan gizi dikenal dengan istilah Angka Kecukupan 

Gizi (AKG), yang berbeda-beda pada setiap orang karena perbedaan umur dan berat 

badan. Pemenuhan gizi yang tepat adalah gizi seimbang, yaitu terpenuhinya 

bermacam-macam zat gizi sesuai jumlah yang dibutuhkan. Apabila tidak dicegah 

akan menyebabkan beberapa penyakit yang muncul, tetapi secara umum penyakit 

tersebut adalah sebagai berikut, Menurut Widodo (2009) :  
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a. Badan lemah, kurang energi untuk melakukan aktivitas. 

b. Penurunan ketahanan tubuh terhadap serangan penyakit infeksi, misalnya 

menjadi mudah terserang flu, diare dan borok kulit. Pada penderita penyakit 

infeksi tertentu, penyakit tersebut menjadi tidak sembuh atau bahkan 

bertambah parah. 

c. Pertumbuhan badan terhambat, terutama pada anak-anak tampak pada 

pertambahan berat badan, otot lembek, dan rambut mudah rontok 

d. Kemampuan berpikir dan perkembangan mental terhambat sehingga seseorang 

tampak bodoh dan mental yang kurang wajar, seperti mudah panik, tidak 

peduli, gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat putus asa. 

  Dari permasalahan tersebut, dibutuhkan makanan sehat yang tidak 

terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya dan terdapat kalori yang cukup untuk tubuh. 

Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya memproduksi makanan sehat yang 

dikontrol langsung oleh ahli gizi, sehingga terjamin kesehatan pada makanan 

tersebut. Akan tetapi makanan sehat tersebut penjualannya masih bersifat 

konvensional sehingga informasi penjualan makanan sehat yang diberikan RSI 

kurang mampu menjangkau masyarakat luas.  

  Maka tugas akhir ini memberikan solusi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut, yaitu dengan adanya penjualan makanan sehat dengan 

penentu kalori tubuh menggunakan BMR. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang 

menentukan kalori tubuh yang dihasilkan oleh manusia serta menyeimbangkan 

dengan kalori pada makanan yang dirancang menggunakan Operation Sistem (OS) 

Android. 
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3.2 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir  adalah 

metode waterfall. Metode ini dipilih dikarenakan memiliki beberapa kelebihan 

yaitu : 

a. Model yang memiliki proses yang urut mulai dari analisa hingga tahap 

deployment. 

b. Setiap proses memiliki spesifikasi sendiri dan terstruktur, sehingga sebuah 

sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. 

Berikut adalah tahapan penelitian waterfall : 

 

Gambar 3.1 Tahapan penelitian waterfall 

3.2.1 Communication 

Tahapan Communication adalah tahapan awal yang dilakukan untuk 

membuat aplikasi dengan model waterfall. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada 

tahap communication adalah  

a. Wawancara 
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Wawancara dilakukan kepada Kepala Staff IT dan bagian penjualan makanan 

pada RSI Jemursari Surabaya. Dalam wawancara tersebut membahas tentang 

permasalahan pemasaran penjualan makanan serta gambaran aplikasi yang 

diinginkan. 

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati secara langsung 

proses bisnis penjualan makanan sehat, serta pembuatan makanan sehat yang 

sesuai dengan kalori yang dibutuhkan gizi, maka proses bisnis tersebut adalah 

sebagai berikut :  

1. Proses Bisnis 

Dari hasil observasi dan wawancara saat datang ke RSI Jemursari Surabaya, 

dapat di analisa untuk semua proses yang berjalan pada penjualan makanan sehat 

RSI Jemursari saat ini yaitu masih menggunakan sistem manual yang digambarkan 

dengan proses bisnis yang terbagi 2 yaitu sebagai pasien rawat inap dan masyarakat. 

Berikut adalah gambar proses bisnis penjualan makanan sehat untuk pasien dan 

masyarakat, serta penjelasan terhadap proses bisnis tersebut. Untuk proses bisnis 

penjualan makanan sehat untuk pasien dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada diagram 

aktivitas pada gambar 3.2 semua proses penjualan makanan sehat untuk pasien 

masih menggunakan penjualan manual. Unit gizi memberikan rekomendasi 

makanan ekstra untuk pasien setelah itu perawat harus menginformasikan terlebih 

dahulu untuk makanan ekstra yang dibutuhkan pasien kepada pasien tersebut 

apabila pasien bersedia membeli, maka perawat akan mengantarkan makanan 

tersebut selanjutnya pasien dapat membayar langsung ataupun masuk kedalam 

tagihan. 
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Gambar 3.2 Proses Bisnis Penjualan Makanan Sehat Untuk Pasien 
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Gambar 3.3 Proses Bisnis Penjualan Makanan Sehat Untuk Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

Pada proses bisnis pada gambar 3.3 semua proses penjualan makanan sehat 

untuk masyarakat masih menggunakan penjualan manual. Masyarakat dapat 

mendatangi kedai yang ada di RSI Jemursari, apabila masyarakat ingin membeli 

makanan dalam jumlah banyak, maka masyarakat harus memesan kepada bagian 

administrasi untuk dibuatkan form pemesanan serta apasaja makanan yang ingin 

dipesan dan jumlah makanan yang ingin dipesan. Pada gambar 3.3 proses bisnis 

penjualan makanan sehat untuk makanan yang masih bersifat manual, kurang 

menjangkaunya informasi penjualan makanan kepada masyarakat luas, serta 

masyarakat diharuskan datang ke RSI Jemursari untuk membeli makanan sehat 

tersebut sehingga menjadi kurang efektif dan efisien.  Dari permasalahan diatas 

untuk bagian kedai akan dihapus dan digantikan oleh aplikasi penjualan makanan 

sehat berbasis android, untuk memudahkan masyarakat serta pasien dalam 

melakukan pembelian makanan sehat pada RSI Jemursari Surabaya. 

c. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisa Kebutuhan Pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan  

pengguna sistem sebagai dasar kebutuhan pembuatan sistem. Analisis kebutuhan 

pengguna dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan Data 

1. Masyarakat  1. Dapat melakukan order/pembelian makanan 

tanpa mendatangi kedai. 

2. Mendapat informasi tentang kebutuhan 

makanan  sehat yang bergizi. 

3. Mendapat rekomendasi makanan sehat yang 

sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh 

tubuh. 



21 

 

 

 

No Pengguna Kebutuhan Data 

4. Dapat memesan makanan berjumlah banyak 

untuk keperluan meeting dan lain-lain. 

5. Dapat mengecek status estimasi waktu 

pemesanan. 

2. Pasien Rawat 

Inap 

1. Dapat makanan yang sudah ditentukan oleh 

RSI Jemursari 

2. Mendapatkan rekomendasi ekstra lauk untuk 

makanan sehat yang diberikan oleh Unit 

Gizi. 

3. Dapat melakukan order lauk makanan sehat. 

3. Administrasi 1. Dapat Input, Update, Delete penjualan 

makanan    sehat. 

2. Dapat mencetak kuitansi pembelian. 

3. Dapat mengecek data pemesanan. 

4. Dapat mengecek laporan penjualan. 

5. Dapat mencetak laporan penjualan 

perperiode. 

4. Unit Gizi 1. Dapat informasi pemesanan. 

2. Memberikan ekstra lauk untuk pasien rawat 

inap. 

3. Memasak menu makanan sehat. 

4. Dapat memberikan estimasi waktu 

pembuatan makanan sehat. 

5. Kepala 

Administrasi 

1. Dapat mengelola data administrasi dan unit 

gizi. 

2. Dapat mencetak laporan penjualan 

perperiode. 
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d. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional dibuat berdasarkan data kebutuhan pengguna, 

analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja 

/ layanan apa saja yang nantinya harus disediakan oleh sistem. Analisis kebutuhan 

fungsional dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Kebutuhan Data 

1. Masyarakat  1. Dapat login aplikasi 

2. Dapat register/daftar sebagai user baru. 

3. Mendapat informasi tentang kebutuhan 

makanan  sehat yang bergizi. 

4. Mendapatkan autentifikasi nomor 

handphone. 

5. Dapat mengecek status estimasi waktu 

pemesanan. 

6. Dapat melakukan order/pembelian 

makanan. 

7. Dapat mengelola keranjang belanja. 

8. Mendapat rekomendasi makanan sehat yang 

sesuai dengan kalori yang dibutuhkan oleh 

tubuh. 

9. Dapat memesan makanan berjumlah banyak 

untuk keperluan meeting dan lain-lain. 

2. Pasien 1. Dapat login aplikasi 

2. Dapat login dengan kode registrasi dan 

password yang sudah ditentukan 

administrasi. 

3. Mendapatkan rekomendasi ekstra lauk 

makanan sehat yang diberikan oleh Unit 

Gizi. 
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No Pengguna Kebutuhan Data 

4. Dapat mengelola keranjang belanja. 

3. Administrasi 1. Dapat login webadmin dan aplikasi. 

2. Dapat Input, Update, Delete data makanan    

sehat. 

3. Dapat mengecek dan mengelola data 

pemesanan umum atau pasien. 

4. Dapat ngekonfirmasi pemesanan. 

5. Dapat mengecek laporan pembelian. 

6. Dapat Input, Update, Delete promo makanan 

sehat 

7. Dapat Input, Update, Delete kode makanan 

sehat 

4. Unit Gizi 1. Dapat login webadmin 

2. Dapat mengecek dan mengelola data 

pemesanan umum atau pasien memberikan 

ekstra makanan untuk pasien rawat inap. 

3. Dapat memberikan estimasi waktu 

pembuatan makanan sehat. 

4. Dapat memberikan rekomendasi kepada 

pasien 

5. Dapat memberikan pilihan lauk kepada 

pasien. 

5. Kepala 

Administrasi 

1. Dapat login webadmin 

2. Dapat mengelola data administrasi dan unit 

gizi. 

3. Dapat mencetak laporan penjualan 

perperiode. 
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3.2.2 Planning 

       Tahapan Planning adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan untuk 

menganalisa dari hasil data yang didapatkan pada tahapan communication 

selanjutnya akan dilakukan penjadwalan atau estmasi dalam pembuatan aplikasi 

penjualan makanan sehat pada RSI Jemursari Surabaya. Seperti terlihat  pada tabel 

3.3 penjadwalan. 

Tabel 3.3 Penjadwalan 

No. Kegiatan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 2 3 4 

1. 
Observasi dan 

Wawancara 
                

    

2. 

Analisis 

permasalahan 

dan 

Kebutuhan 

                

    

3. 

Pembuatan 

Modeling dan 

User Interface 

                

    

4. Coding                 
    

5. Testing                     

 

3.2.3 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML). 

Menurut Widodo dan Herlawati (2011), UML menyediakan berbagai macam 

diagram untuk memodelkan aplikasi berorientasi objek (OOP), yaitu pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4  Diagram OOP (Widodo & Herlawati, 2011) 

No. Diagram Tujuan 

1 Class Memperlihatkan himpunan kelas-kelas, antarmuka-

antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-

relasi. 

2 Package Memperlihatkan kumpulan kelas-kelas, merupakan 

dari diagram komponen 

3 Use case Diagram ini memperlihatkan himpunan use case 

dan aktor-aktor (suatu jenis khusus dari kelas) 

4 Sequence Diagram interaksi yang menekankan pada 

pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu 

5 Communication Sebagai pengganti diagram kolaborasi UML 1.4 

yang menekankan organisasi struktural dari 

obyekobyek yang menerima serta mengirim pesan 

6 Statechart Diagram status memperlihatkan keadaan-keadaan 

pada sistem, memuat status (state), transisi, 

kejadian serta aktivitas 

7 Activity Tipe khusus dari diagram status yang 

memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. 

8 Component Memperlihatkan organisasi serta kebergantungan 

sistem / perangkat lunak pada komponenkomponen 

yang telah ada sebelumnya 
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No. Diagram Tujuan 

9 Deployment Memperlihatkan konfigurasi saat aplikasi 

dijalankan (run-time) 

 

Pada tugas akhir ini penulis menerapkan beberapa diagram OOP untuk 

perancangan sistem, sesuai dengan kebutuhan tugas akhir ini. Diagram OOP 

tersebut adalah : Use case diagram, Activity Diagram, Sequence diagram, Class 

Diagram.  

Setelah melakukan analisa permasalahan dan analisa kebutuhan selanjutnya 

adalah perancangan sistem dimaksudkan untuk membantu proses penyelesaian 

masalah yang ada pada RSI Jemursari saat ini. Dalam merancang sebuah sistem 

diharuskan  melalui beberapa tahap perancangan sistem sesuai dengan kebutuhan. 

Tahap- tahap perancangan sistem tersebut meliputi : 

a. Perancangan Use case diagram. 

b. Perancangan Scenario use case. 

c. Perancangan Desain antar muka (User Interface).  

d. Perancangan Activity Diagram. 

e. Perancangan Sequence diagram. 

f. Perancangan Class Diagram. 

3.3 Use case Diagram 

Diagram Use case bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan alur dari use case 

dan aktor-aktor. Dari gambar actor diatas berikut gambaran analisa use case 

diagram sistem pengusulan aplikasi penjualan makanan sehat pada RSI Jemursari 

adalah sebagai berikut : 
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1) Use case Aplikasi penjualan makanan untuk Pasien  

 

Gambar 3.4 Alur Use Case Aplikasi Pasien 

2) Use case Aplikasi penjualan makanan sehat untuk Masyarakat/Umum 

 

Gambar 3.5 Alur Use Case Aplikasi Umum/Masyarakat 
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3) Use case Webadmin untuk Administrasi 

 

Gambar 3.6 Alur Use Case Webadmin Administrasi 

4) Use case Webadmin untuk Unit Gizi 

 

Gambar 3.7 Alur Use Case Webadmin Unit Gizi 

5) Use case untuk Kepala Administrasi 

 

Gambar 3.8 Alur Use Case Webadmin Kepala Administrasi 
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a. Definisi Use case 

1. Definisi Use Case Pasien Rawat Inap 

Tabel 3.5 Definisi Use Case Pasien Rawat Inap 

No Use case Keterangan 

1.1 Halaman Pembuka Aplikasi akan menampilkan halaman awal yang 

didalamnya terdapat  

• tombol masuk 

• tombol daftar. 

1.2 Masuk Aplikasi akan menampilkan form input yaitu  

• Nomor register 

• Password 

1.4 Beranda Aplikasi menampilkan data makanan pasien pada 

hari itu, makanan tersebut didapatkan dari pihak 

RSI, tampilan ini meliputi : 

1. Makanan pasien 

2. Rekomendasi lauk 

3. Kalori pasien 

4. Lauk pasien 

5. Fragment pesanan, profil 

1.5 Pesanan Untuk melihat status pesanan yang sedang 

berlangsung dapat dilihat pada menu “Pesanan”, 

Fungsi-fungsi yang ada dalam menu ini adalah : 

• Icon History  

• List pesanan yaitu tanggal pemesanan, 

nama makanan, harga, dan status. 

1.6 History Untuk melihat status pesanan yang sudah terkirim 

. Fungsi-fungsi yang ada dalam menu ini adalah : 

• List pesanan yang sudah terkirim, nama 

makanan, total harga dan status. 

1.7 Profil Aplikasi menampilkan data pasien tersebut, data 

tersebut tidak dapat di ubah, dikarenakan data 
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No Use case Keterangan 

tersebut akan berelasi dengan database RSI 

Jemursari. Pada halaman ini terdapat data 

iformasi. 

 

2. Defnisi Use Case Masyarakat  

Tabel 3.6 Definisi Use Case Masyarakat 

No Use case Keterangan 

2.2 Halaman Pembuka Aplikasi akan menampilkan halaman awal yang 

didalamnya terdapat  

• Tombol masuk  

• Tombol daftar. 

2.3 Daftar Apabila masyarakat belum mempunyai akun 

maka masyarakat diharuskan mendaftar dulu, 

daftar tersebut meliputi :  

• Checkbox pasien atau umum (untuk 

masyarakat maka harus mencentang yang 

checkbox umum). 

• Nama lengkap. 

• Email. 

• Nomor telepon . 

• Kata sandi. 

Setelah mengisi form tersebut maka pasien 

mecentang checkbox ketentuan layanan dan 

menekan tombol lanjut. 

2.4 Verifikasi Setelah masyarakat melakukan pendaftaran maka 

form selanjutnya yang akan muncul adalah 

verifikasi nomor handphone dan tombol masuk.  

2.5 Halaman Pembuka Aplikasi akan menampilkan halaman masuk 

yang didalamnya terdapat 2 tipe yaitu sebagai 

pasien atau umum. 
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No Use case Keterangan 

2.6 Masuk Masyarakat memasukkan nomor handphone dan 

password.  

2.7 Perhitungan BMR Apabila masyarakat pertama kali masuk kedalam 

aplikasi maka aplikasi akan menampilkan 

beberapa form slide untuk perhitungan kalori. 

Slide tersebut adalah : 

2.6.1 Anda 

Form tersebut meliputi :  

• Jenis Kelamin 

• Kapan anda lahir 

2.6.2 Anda 

Form tersebut meliputi : 

• Berapakah tinggi badan anda? 

• Berapakah berat badan anda? 

• Punya riwayat alergi makanan? 

2.6.3 Anda 

Form tersebut meliputi : 

• Seberapa aktif olahraga anda? 

2.6.4 Hasil 

Tampilan ini menampilkan hasil dari 

perhitungan kalori yaitu : 

• Kalori normal 

• Button hitung ulang 

• Button simpan 

 

2.8 Beranda Aplikasi menampilkan semua menu makanan 

yang tersedia di RSI Jemursari yang di tampilkan 

dengan berdasarkan kategori serta menampilkan 

kalori normal dan kalori diet yang nantinya 

apabila masyarakat membeli makanan maka 
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No Use case Keterangan 

kalori normal atau kalori diet akan dikurangi 

dengan kalori makanan yang dibeli masyarakat. 

Tampilan tersebut meliputi : 

• Kalori normal 

• Slide makanan utama 

• List jus 

• List snack 

• Icon Button keranjang belanja 

• Fragment beranda, rekomendasi, pesanan 

dan profil 

  

2.9 Tambah Ke 

Keranjang 

Untuk pembelian makanan maka dilakukan 

dengan mengklik makanan tersebut maka akan 

keluar pop up Tambah Ke Keranjang belanja 

Tampilan tersebut meliputi : 

• Foto makanan 

• Nama makanan 

• Kalori makanan 

• Harga makanan 

• Button  tambah ke keranjang 

2.11 Pesanan Untuk melihat status pesanan yang sedang 

berlangsung dapat dilihat pada menu “Pesanan”, 

Fungsi-fungsi yang ada dalam menu ini adalah : 

• Icon History  

• List pesanan yaitu tanggal pemesanan, 

nama makanan, harga, dan status. 

2.10.1 History  

Untuk meihat histori pembelian makanan dapat 

dilihat pada menu icon “History”, fungsi-fungsi 

yang ada dalam menu ini adalah : 
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No Use case Keterangan 

• List pesanan yaitu tanggal pemesan, nama 

makanan, harga dan status. 

2.10.2 Order History 

Klik list pemesanan tersebut untuk melihat secara 

detail apa saja makanan yang sudah dibeli, akan 

muncul pop up Order History, pada menu ini 

terdapat fungsi-fungsi yaitu : 

• Nama makanan 

• Quantity 

• Harga 

• Total harga 

 

3. Definisi Use Case Administrasi 

Tabel 3.7 Definisi Use case Administrasi 

No Use case Keterangan 

3.1 Login Login untuk administrasi pada webadmin 

dibutuhkan 2 inputan yaitu: 

• Id 

• Password 

3.2 Dashboard Terdapat grafik data penjualan 

3.3 List Pemesanan Umum Untuk melihat daftar siapa saja yang memesan 

makanan untuk umum adalah pada list pemesanan 

umum, menu ini terdapat fungsi-fungsi yaitu : 

• Id 

• Nama 

• Tanggal 

• No.Telp 

• Alamat 

• Pemesanan 
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No Use case Keterangan 

• Aksi 

• Status 

3.3.1 Detail List Pemesanan Makanan 

Apabila mengeklik tombol detail pada fungsi 

“Pemesanan”, maka akan keluar pop up  Detail 

list pemesanan makanan, pada menu ini terdapat 

fungsi-fungsi yaitu : 

• Nama Pemesan 

• Tanggal 

• Makanan  

• Jumlah  

• Harga 

• Aksi 

• Total harga 

3.4 List Pemesanan Pasien Untuk melihat daftar siapa saja yang memesan 

makanan untuk pasien adalah pada List 

pemesanan pasien, menu ini terdapat fungsi-

fungsi yaitu : 

• Id  

• Nama 

• No.Register 

• Tanggal 

• No.Telp 

• Kamar 

• Pemesanan 

• Aksi 

• Status 

3.4.1 Detail List Pemesanan Makanan 

Apabila mengeklik tombol detail pada fungsi 

“PEMESANAN”, maka akan keluar pop up  
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No Use case Keterangan 

Detail list pemesanan makanan, pada menu ini 

terdapat fungsi-fungsi yaitu : 

• Nama Pemesan 

• Tanggal 

• Makanan 

• Jumlah 

• Stok 

• Harga 

• Aksi 

• Total Harga 

 

3.5 Edit Makanan Menu edit makanan adalah untuk mengelola data 

master makanan, pada menu ini terdapat fungsi-

fungsi yaitu : 

• Button tambah barang 

• Id 

• Nama 

• Kalori 

• Stok 

• Harga 

• Jenis 

• Foto 

• Aksi 

3.5.1 Edit Makanan 

Klik button edit pada fungsi aksi maka akan 

keluar pop up “Edit makanan”, pada menu ini 

terdapat fungsi-fungsi yaitu : 

• Input Nama Makanan 

• Input Kalori 

• Input Stok 
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No Use case Keterangan 

• Input Harga 

• Dropdown Jenis 

• Input Foto 

• Button Simpan 

3.6 Edit Promo Desain ini berguna untuk administrasi mengelola 

promo, administrasi dapat menambahkan promo 

setiap makanan yang ada, promo tersebut berupa 

potongan harga atau discount per item, kode 

promo. 

Terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Kode Promo 

• Discount Per Item 

3.7 Laporan Penjualan Menu ini adalah menu untuk menampilkan hasil 

penjualan, laporan ini dapat dilihat bedasarka 

periode. Fungsi-fungsi  menu ini yaitu : 

• Tanggal laporan 

• Button cari 

 

4. Definisi Use Case Unit Gizi 

Tabel 3.8 Definisi Use case Unit Gizi 

No Use case Keterangan 

4.1 Login Login untuk Unit Gizi pada webadmin 

dibutuhkan 2 inputan yaitu: 

• Id 

• Password 
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No Use case Keterangan 

4.2 List Pemesanan Pada menu list pemesanan ini hanya bisa diakses 

oleh Unit Gizi, list tersebut berdasarkan data yang 

sudah masuk yang telah dikonfirmasi oleh 

Administrasi, list ini berguna untuk proses 

pembuatan makanan yang sedang dibuat oleh 

Unit Gizi. Ada dua menu yaitu : 

• List pemesanan umum 

• List pemesanan pasien 

4.2.1 List pemesanan umum 

Pada menu ini terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Id  

• Nama 

• Tanggal 

• No.Telp 

• Alamat 

• Pemesanan 

• Aksi 

• Status 

4.2.2 List pemesanan pasien 

Pada menu ini terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Id 

• Nama 

• No.Register 

• Tanggal 

• No.Telp 

• Kamar 

• Pemesanan 

• Aksi 

• Status 
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No Use case Keterangan 

4.3 Rekomendasi Pasien Pada menu rekomendasi unit gizi mengisi 

makanan serta kalori untuk pasien, kalori tersebut 

berguna untuk pasien membeli lauk, pada menu 

ini terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• No.Reg 

• Nama 

• Kamar 

• Tgl.Lahir 

• Makanan 

• Kalori 

• Aksi 

4.4 Makanan Pasien Pada menu makanan pasien unit gizi mengisi data 

makanan pasien dan dapat mengedit data 

makanan pasien, pada menu ini terdapat beberapa 

fungsi yaitu: 

• Id 

• Nama 

• Foto 

• Deskripsi  

• Aksi 

4.5 Lauk Pasien Pada menu lauk pasien unit gizi mengisi data lauk 

pasien, menghapus dan mengedit. Ada beberapa 

fungsi pada menu ini yaitu : 

• Id 

• Nama Lauk 

• Deskripsi 

• Harga 

• Kalori 

• Foto 
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No Use case Keterangan 

• Aksi 

 

5. Definisi Use case Kepala Administrasi 

Tabel 3.9 Definisi Use case Kepala Administrasi 

No Use case Keterangan 

5.1 Login Login untuk Kepala Administrasi pada webadmin 

dibutuhkan 2 inputan yaitu: 

• Id 

• Password 

5.2 Edit Admin Pada menu Edit admin ini hanya bisa diakses oleh 

kepala administrasi, untuk keamanan. Pada menu 

ini terdapat 2 menu edit yaitu : 

• Administrasi 

• Unit Gizi 

5.2.1 Edit Administrasi 

Pada menu ini terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Id 

• Nama 

• Tanggal Masuk 

• Jabatan 

• Jenis Kelamin 

• Aksi 

5.2.2 Edit Unit Gizi 

Pada menu ini terdapat beberapa fungsi yaitu : 

• Id 

• Nama 

• Tanggal Masuk 

• Jabatan 
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No Use case Keterangan 

• Jenis Kelamin 

• Aksi 

5.3 Laporan Penjualan Pada menu laporan penjualan ini dapat 

menampilkan laporan penjualan berdasarkan 

periode, Pada menu ini terdapat beberapa fungsi 

yaitu:  

• Tanggal 

• Button cari 

 

3.4 Skenario Use case  

a. Skenario Use case Aplikasi pada Masyarakat 

Tabel 3.10 Skenario Use case Aplikasi pada Masyarakat 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

Daftar 

1. Menekan tombol “Daftar” 2. Menampilkan tampilan form 

daftar 

3. Memasukkan Nama lengkap, 

email, nomor handphone, 

password dan mencentang 

ketentuan layanan 

4. Cek valid atau tidaknya data 

input  

  5. Menampilkan halaman kode 

verifikasi nomor handphone 

  6. Mengirimkan kode verifikasi 

ke nomor handphone yang 

sudah diregisterkan 

7. Memasukkan kode verifikasi 

ke halaman verifikasi nomor 

handphone 

8. Cek valid atau tidaknya data 

input 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

  9. Menampilkan pesan “Anda 

berhasil Terdaftar” 

  10. Menampilkan halaman login 

aplikasi 

Masuk 

1. Memasukkan nomor 

handphone dan password 

2. Menampilkan tampilan login 

aplikasi penjulan makanan 

sehat 

  3. Cek valid atau tidaknya data 

input 

  4. Masuk ke halaman utama 

aplikasi penjualan makanan 

sehat 

Perhitungan BMR 

1. Setelah melakukan pertama 

kali masuk aplikasi 

2. Cek apakah user sudah 

pernah masuk atau baru 

pertama kali, apabila baru 

pertama kali login di aplikasi 

maka sistem akan 

menampilkan halaman 

perhitungan BMR 

  3. Sistem menampilikan 

halaman pop up data input 

kebutuhan perhitungan BMR 

  4. Pop up pertama informasi 

seberapa pentingnya 

kebutuhan kalori tubuh 

perhari.  

  5. Pop up kedua menampilkan 

inputan jenis kelamin, 

tanggal lahir 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

  6. Pop up ketiga menampilkan 

inputan tinggi badan dan 

berat badan  

  7. Pop up keempat 

menampilkan inputan  

aktifitas olah raga 

  8. Pop up kelima menampilkan 

inputan alergi makanan 

9. Mengisi semua pop up 10. Cek valid atau tidaknya data 

input 

  11. Sistem mengolah data dengan 

rumus Harris-Benedict 

sehingga menghasilkan 

kebutuhan kalori perhari/ 

BMR 

  12. Sistem menampilkan hasil 

BMR 

13. Mengeklik tombol 

“Selanjutnya” 

  

  14. Menampilkan halaman utama 

aplikasi penjualan makanan 

sehat 

Menu Beranda 

  1. Menampilkan makanan yang 

dijual 

2. Mengklik/memilih salah satu 

makanan tersebut 

3. Menampilkan pop up 

keranjang belanja 

Menu Rekomendasi 

1. Mengeklik menu 

rekomendasi 

2. Sistem menampilkan 

makanan rekomendasi 

berdasarkan kalori 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

3. Mengorder paket makanan 

sehat 

4. Sistem menampilkan pop up 

keranjang belanja dan button 

chekout 

5. Klik button checkout 6. Sistem berpindah halaman ke 

halaman checkout 

Menu checkout 

1. Mengklik checkout 2. Sistem menampilkan semua 

makanan yang sudah diorder 

3. Mengisi data alamat, nama 

penerima 

  

4. Mengklik button checkout 5. Sistem mengecek data 

inputan 

  6. Sistem menyimpan data 

kedalam database 

Menu pesanan 

1. Mengklik menu pesanan 2. Sistem menampilkan list 

pesanan yang sedang diorder 

3. Mengklik salah satu list 

pesanan 

4. Sistem berpindah halaman 

Menu History 

1. Mengklik menu History 2. Sistem menampilkan list 

History yang sudah terkirim 

3. Mengklik salah satu list 

History 

4. Sistem berpindah halaman 

Menu Profil 

1. Mengklik menu profil 2. Sistem menampilkan semua 

data masyarakat. 

3. Mengklik logout 4. Sistem keluar dari aplikasi. 

 

b. Skenario Use case Aplikasi pada Pasien 
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Tabel 3.11 Definisi Use case Aplikasi pada Pasien 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

Masuk 

1. Memasukkan nomor register 

dan password 

2. Menampilkan tampilan 

masuk aplikasi penjulan 

makanan sehat 

  3. Cek valid atau tidaknya data 

input 

  4. Masuk ke halaman utama 

aplikasi penjualan makanan 

sehat untuk pasien 

Menu Beranda 

  1. Menampilkan lauk yang 

dijual serta makanan pasien 

yang sudah diberikan oleh 

RSI Jemursari Surabaya 

2. Mengklik/memilih salah satu 

makanan tersebut 

3. Menampilkan pop up 

keranjang belanja 

Menu Pesanan 

1. Mengklik menu pesanan 2. Sistem menampilkan list 

pesanan yang sedang diorder 

3. Mengklik salah satu list 

pesanan 

4. Sistem berpindah halaman 

Menu History 

1. Mengklik menu History 2. Sistem menampilkan list 

History yang sudah terkirim 

3. Mengklik salah satu list 

History 

4. Sistem berpindah halaman 

Menu Profil 

1. Mengklik menu profil 2. Sistem menampilkan semua 

data pasien. 

3. Mengklik logout 4. Sistem keluar dari aplikasi. 
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c. Skenario Use case Aplikasi Administrasi 

Tabel 3.12 Skenario Use case Aplikasi Administrasi 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

Login Webadmin 

1. Memasukkan Id dan 

Password pada webadmin 

2. Menampilkan tampilan login 

webadmin  

  3.  Cek valid atau tidaknya data 

input 

  4. Masuk ke halaman utama 

menu admin 

Makanan 

1. Memilih menu Makanan 2. Menampilkan list menu 

makanan 

3. Mengklik button tambah 

makanan  

4. Menampilkan form data 

tambah makanan 

5. Mengklik button edit 

makanan 

6. Menampilkan form edit 

makanan 

7.  Mengklik button hapus 

makanan 

8. Menghapus data makanan 

tersebut 

List pesanan pasien 

1. Memilih menu list pesanan 

pasien  

2. Menampilkan semua list 

pesanan pasien 

3. Mengklik detail pesanan 4. Menampilkan semua lauk 

yang dipesan pasien 

5. Mengklik button konfirmasi 6. Mengubah status pesanan 

menjadi “terkonfirmasi” 

7. Mengklik button batal 8. Menghapus data list pesanan 

tersebut. 

9. Mengklik button cetak 10. Mencetak data list pesanan 

tersebut 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

List pesanan umum 

1. Memilih menu list pesanan 

umum  

2. Menampilkan semua list 

pesanan umum 

3. Mengklik detail pesanan 4. Menampilkan semua lauk 

yang dipesan umum 

5. Mengklik button konfirmasi 6. Mengubah status pesanan 

menjadi “terkonfirmasi” 

7. Mengklik button batal 8. Menghapus data list pesanan 

tersebut. 

9. Mengklik button cetak 10. Mencetak data list pesanan 

tersebut 

Promo 

1. Memilih menu Promo 2. Menampilkan list menu 

promo 

3. Mengklik button tambah 

promo 

4. Menampilkan form data 

tambah promo 

5. Mengklik button edit promo 6. Menampilkan form edit 

promo 

7.  Mengklik button hapus 

promo 

8. Menghapus data promo 

tersebut 

 

d. Skenario Use case Aplikasi Unit Gizi 

Tabel 3.13 Definisi Skenario Use case Aplikasi Masyarakat 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

Login 

1. Memasukkan id dan 

password 

2. Menampilkan tampilan login 

webadmin 

  3. Masuk ke halaman utama 

unit gizi 

List Pesanan Umum 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

1. Memilih menu list pesanan 

umum 

2. Menampilkan semua list 

pesanan umum 

3. Mengklik button detail list 

pesanan umum 

4. Menampilkan data detail 

pesanan tersebut 

5. Mengklik button konfirmasi 6. Mengganti status pemesanan 

menjadi terkonfirmasi 

7. Mengklik button batal 8. Menghapus data pesanan 

tersebut 

9. Mengklik button cetak 10. Menampilkan data pesanan 

tersebut 

List Pesanan Pasien 

1. Memilih menu list pesanan 

pasien 

2. Menampilkan semua list 

pesanan pasien 

3. Mengklik button detail list 

pesanan pasien 

4. Menampilkan data detail 

pesanan tersebut 

5. Mengklik button konfirmasi 6. Mengganti status pemesanan 

menjadi terkonfirmasi 

7. Mengklik button batal 8. Menghapus data pesanan 

tersebut 

9. Mengklik button cetak 10. Menampilkan data pesanan 

tersebut 

Rekomendasi Pasien 

1. Memilih menu rekomendasi 

pasien 

2. Menampilkan list pasien  

3. Mengklik button edit 

rekomendasi  

4. Menampilkan form edit 

rekomendasi 

Lauk Pasien 

1. Memilih menu lauk pasien 2. Menampilkan semua lauk 

pasien 



48 

 

 

 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

3. Mengklik button tambah 

lauk 

4. Menampilkan form tambah 

lauk 

5. Mengklik button edit lauk 6. Menampilkan form edit lauk 

7. Mengklik button hapus 8. Menghapus data lauk 

tersebut 

Makanan Pasien 

1. Memilih menu lauk pasien 2. Menampilkan semua lauk 

pasien 

3. Mengklik button tambah 

lauk 

4. Menampilkan form tambah 

lauk 

5. Mengklik button edit lauk 6. Menampilkan form edit lauk 

7. Mengklik button hapus 8. Menghapus data lauk 

tersebut 

 

e. Skenario Use case Aplikasi Kepala Administrasi 

Tabel 3.14 Definisi Skenario Use case Aplikasi Kepala Administrasi 

No Aksi Actor No Aksi Sistem 

Login Webadmin 

1. Memasukkan Id dan 

Password pada webadmin 

2. Menampilkan tampilan login 

webadmin  

  3.  Cek valid atau tidaknya data 

input 

  4. Masuk ke halaman utama 

menu kepala administrasi 

Admin 

1. Menekan menu “Data 

Master Admin” 

2. Menampilkan menu data 

master admin 

3. Menekan button tambah 

admin 

4. Menampilkan form tambah 

admin 
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No Aksi Actor No Aksi Sistem 

5. Menekan button edit admin 6.  Menampilkan form edit 

admin 

7. Menekan button hapus 

admin 

8. Sistem menghapus data 

tersebut 

Laporan Penjualan 

1. Menekan button tanggal 2. Menampilkan form data 

penjualan berdasarkan 

tanggal 

 

Pada tahap perancangan pada laporan ini terdapat 2 kategori perancangan untuk 

aplikasi penjualan makanan sehat, yaitu :  

a. Front end (Android) 

Untuk perancangan pada android menggunakan perancangan UML, aplikasi 

android berguna untuk menampilkan view kepada pengguna. Serta menampilkan 

semua makanan yang dijual. 

b. Controller Admin (Website) 

Untuk perancangan pada website menggunakan perancangan Diagram 

berjenjang, CDM, PDM, DFD, aplikasi website/webadmin ini berguna untuk admin 

dalam mengelola semua data untuk ditampilkan kedalam android.   

3.5 Front End (Android) 

3.5.1 Desain Antar Muka (User Interface) 

3.5.1.1 Desain Antar Muka Pasien 

Menurut Lataiansah (2012), user interface (UI)  adalah cara program dan 

pengguna untuk berinteraksi. User interface (UI) memiliki fungsi untuk 

menghubungkan atau menterjemahkan informasi antara pengguna dengan sistem 
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informasi. Dari hasil use case diatas, maka diusulkan desain antar muka sebagai 

berikut :  

a. Halaman Pembuka 

Desain antar muka Halaman Pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional, seperti yang ada pada gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Desain (UI) Halaman Pembuka 

Desain ini adalah tampilan awal aplikasi halaman pembuka dimana semua 

pengguna melalui tahap ini, terdapat dua button berfungsi untuk masuk aplikasi dan 

melakukan pendaftaran/registrasi pengguna baru. Untuk daftar hanya untuk 

masyarakat yang belum pernah mendaftarkan diri di aplikasi. Untuk pasien dapat 

langsung melakukan login/masuk kedalam aplikasi, dikarenakan data pasien sudah 

terdaftar pada database RSI Jemursari Surabaya. Desain ini juga disebut desain 

wireframe, yang memudahkan programmer dalam membuat aplikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna serta kebutuhan fungsional. 
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b. Masuk 

Desain antar muka Masuk dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional seperti 

yang ada pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Desain (UI) Masuk 

Desain selanjutnya adalah desain untuk login pasien sebelum masuk kedalam 

halaman utama aplikasi, tampilan ini terdapat field yang wajib diisi, berguna untuk 

login validasi kesesuaian yang ada pada database yang ada. Pada desain ini terdapat 

dropdown terbagi dua yaitu, untuk login sebagai masyarakat/umum atau login 

sebagai pasien. Pasien dapat login dengan kode registrasi dan password yang sudah 

diberikan oleh bagian administrasi. Kode registrasi dan password tidak dapat 

dirubah dikarenakan data tersebut sudah dibuat oleh sistem. Apabila tidak sesuai 

maka, pasien tidak dapat masuk kedalam aplikasi dan apabila benar maka pasien 

dapat mengakses aplikasi. Kode dan password pasien didapatkan dari RSI 

Jemursari Surabaya. Desain ini akan diberikan kepada programmer, untuk 

memudahkan dalam pengerjaan pembuatan aplikasi android. 
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c. Beranda 

Desain antar muka Beranda dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, seperti 

yang ada pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Desain (UI) Beranda 

Untuk halaman utama pada aplikasi penjualan makanan sehat RSI Jemursari 

adalah beranda, setelah pasien melakukan login maka akan ditampilkan halaman 

ini, halaman ini menampilkan makanan pasien, lauk pasien dan pasien dapat 

memilih atau order pada halaman ini. Pasien dapat melihat makanan utama pada 

hari, makanan tersebut tidak dapat dirubah dikarenakan makanan tersebut 

sebelumnya sudah ditentukan oleh pihak RSI Jemursari Surabaya. Pada desain ini 

pasien hanya dapat memilih menu lauk saja. Menu lauk dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan kalori pasien tersebut. Kalori tersebut sudah diperhitungkan oleh bagian 

unit gizi, sehingga kalori tersebut tidak dapat dirubah. Apabila pasien mengklik 

salah satu lauk, maka sistem menampilkan pop up lauk. 
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d. Keranjang Belanja 

Desain antar muka Keranjang Belanja dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional, desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan 

dalam proses pembuatan aplikasi, desain tersebut dapat dilihat pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Desain (UI) Keranjang Belanja 

Desain ini akan muncul apabila pasien mengklik salah satu item lauk pada 

beranda, desain ini adalah pop up untuk menambahkan item ke keranjang belanja. 

Apabila pasien mengklik tomol tambah ke keranjang maka makanan/item yang 

dipilih akan masuk kedalam keranjang belanja. Terdapat button tambah keranjang 

untuk menambahkan makanan tersebut kedalam keranjang belanja dan selanjutnya 

sistem akan berpindah kedalam keranjang belanja berupa pop up keranjang belanja. 

Desain ini memudahkan pasien dalam melihat detail lauk. Pada tampilan ini 

terdapat gambar lauk, nama lauk, deskripsi lauk, kalori lauk dan harga lauk. Desain 

ini dapat di tutup dengan cara mengklik tampilan yang dibelakang. 
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e. Pesanan 

Desain antar muka Pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi, seperti yang ada pada gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13 Desain (UI) Pesanan 

Desain ini adalah progres setelah pasien melakukan order lauk makanan, pada 

desain ini masyarakat dapat mengetahui progres orderannya sudah sampai mana 

dan sudah siap dikirim ke kamar yang sudah tersedia. Pasien dapat melihat lauk 

yang sedang dalam proses pembuatan atau akan segera diantar sesuai kamar 

masing-masing pasien. Data pada pesanan akan muncul apabila pasien sudah 

melakukan pembelian lauk, apabila pasien sebelumnya belum melakukan 

pembelian lauk maka, data pesanan tidak akan muncul. Pada desain ini terdapat 

tanggal pembelian, nama lauk, harga lauk, kalori lauk, status pesanan. Desain ini 

menampilkan pesanan yang sedang diorder oleh pasien. Apabila pasien belum 

pernah melakukan pemesanan maka desain ini akan menampilkan informasi. 
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f. Profil 

Desain antar muka Profil dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain ini 

akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14 Desain (UI) Profil 

Desain profil adalah desain untuk menampilkan semua data pasien, data 

tersebut adalah : nama, nomor register, tanggal lahir, nomor kamar. Pasien tidak 

dapat mengedit/mengelola data tersebut, dikarenakan data tersebut didapatkan dari 

database RSI Jemursari Surabaya. Desain ini juga menampilkan beberapa 

informasi penting. Button logout untuk keluar aplikasi. Pada desain ini juga terdapat 

beberapa informasi penting yang dapat dilihat oleh pasien. Informasi tersebut 

adalah penjelasan tentang BMR, penjelasan tentang kalori makanan, penjelasan 

syarat ketentuan aplikasi. Dan pasien dapat memberikan rating aplikasi, apabila 

aplikasi sudah di publish. 
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3.5.1.2 Desain Antar Muka Masyarakat 

a. Halaman Pembuka 

Desain antar muka Halaman Pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional, seperti yang ada pada gambar 3.15. 

 

Gambar 3.15 Desain (UI) Halaman Pembuka 

Desain ini adalah tampilan awal aplikasi halaman pembuka dimana semua 

pengguna melalui tahap ini, terdapat dua button berfungsi untuk masuk aplikasi dan 

melakukan pendaftaran/registrasi pengguna baru. Untuk daftar hanya untuk 

masyarakat yang belum pernah mendaftarkan diri di aplikasi. Untuk pasien dapat 

langsung melakukan login/masuk kedalam aplikasi, dikarenakan data pasien sudah 

terdaftar pada database RSI Jemursari Surabaya. Untuk masyarakat yang sudah 

melakukan registrasi maka masyarakat dapat langsung melakukan login kedalam 

aplikasi. Desain ini juga disebut desain wireframe, yang memudahkan programmer 

dalam membuat aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta kebutuhan 

fungsional. 
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b. Daftar 

Desain antar muka Daftar dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain ini 

akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi, seperti yang ada pada gambar 3.16. 

 

Gambar 3.16 Desain (UI) Daftar 

Desain ini adalah tampilan untuk masyarakat yang tidak pernah melakukan 

login/registrasi. Pada tampilan ini terdapat beberapa form  yang wajib di isi, seperti 

nama lengkap, email, nomor telpon, dan password. Apabila masyarakat belum 

mengisi salah satu form maka akan menampilkan pesan berupa “Data tersebut 

kosong”, pada form ini masyarakat akan mengisi nomor handphone untuk 

authentication phone number yang berguna untuk autentikasi atau mengecek benar 

atau tidaknya nomor handphone yang sudah didaftarkan pada desain selanjutnya 

yaitu verifikasi. Button daftar diklik maka sistem akan mengecek data tersebut, 

apabila nomor telpon sudah ada pada database, maka sistem akan menampilkan 

pesan berupa “Nomor telpon sudah tersedia”. 
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c. Verifikasi 

Desain antar muka Verifikasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, 

desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Desain (UI) Verifikasi 

 Setelah melakukan pendaftaran/registrasi maka selanjutnya akan muncul 

tampilan verifikasi yang harus di isi sesuai dengan kode yang sudah dikirimkan.  

Masyarakat dapat mengklik button masuk, maka sistem akan mengecek kesesuaian 

nomor handphone yang diinputkan, dengan mengirimkan nomor tersebut ke 

console firebase, dan selanjutnya console firebase akan merespon dengan 

mengirimkan kode ke pesan singkat yang ada pada handphone  masyarakat 

tersebut. Apabila masyarakat mengisi kode dengan benar akan sistem akan 

berpindah kehalaman selanjutnya yaitu halaman perhitungan BMR, dan apabila 

salah maka sistem akan menampilkan pesan berupa “Kode salah” dan sistem akan 

tetap berada pada desain ini. 
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d. Masuk 

Desain antar muka Masuk dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain ini 

akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.18. 

 

Gambar 3.18 Desain (UI) Masuk 

Desain selanjutnya adalah desain untuk masuk masyarakat sebelum masuk 

kedalam halaman utama aplikasi. Pada desain ini terdapat dropdown terbagi dua 

yaitu, untuk login sebagai masyarakat/umum atau login sebagai pasien. Untuk 

masyarakat yang ingin melakukan login, maka masyarakat dapat memilih menu 

dropdown +62. Maka tampilan form pengisian data akan berubah. Tampilan ini 

terdapat field yang wajib diisi, berguna untuk masuk validasi kesesuaian yang ada 

pada database yang ada. Apabila pengisian data tersebut tidak sesuai yang ada pada 

database, maka sistem akan menampilkan pesan “Nomor telpon atau password 

anda salah”. Dan apabila masyarakat mengisi data tersebut dengan benar maka 

sistem akan berpindah ke halaman beranda. 
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e. Perhitungan BMR 

Desain antar muka Perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

dan terdapat beberapa step-step yang wajib untuk di isi, desain ini akan diberikan 

kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan aplikasi seperti 

yang ada pada gambar 3.19. 

 

Gambar 3.19 Desain (UI) Perhitungan BMR Step 1 

Desain stepper ini akan tampil apabila masyarakat yang baru pertama kali 

melakukan pendaftaran, pada desain ini terdapat beberapa form yang wajib di isi. 

Desain form tersebut berupa jenis kelamin, serta tanggal lahir. Apabila masyarakat 

mengklik tanggal lahir maka sistem akan menampilkan form tanggal, untuk 

memudahkan masyarakat dalam memilih tanggal lahir masyarakat tersebut. Desain 

ini sesuai dengan kebutuhan data dalam perhitungan kalori BMR Desain ini 

berguna untuk menghitung BMR yang sesuai pada kebutuhan kalori tubuh 

masyarakat per harinya.  
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Desain antar muka Perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

dan gambar 3.20 adalah kelanjutan step dari desain gambar 3.19, desain ini akan 

diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.20. 

 

Gambar 3.20 Desain (UI) Perhitungan BMR Step 2 

 Selanjutnya setelah melakukan step yang pertama maka step yang kedua 

terdapat edit text berupa tinggi badan, berat badan. Pada desain ini sangat di 

wajibkan untuk diisi. Apabila ada field yang kosong maka aplikasi akan 

memberikan sistem akan menampilkan pesan berupa “Data tidak boleh kosong”. 

Desain ini sesuai dengan kebutuhan data dalam perhitungan kalori BMR Desain ini 

berguna untuk menghitung BMR yang sesuai pada kebutuhan kalori tubuh 

masyarakat per harinya. Untuk data pengisian riwayat alergi makanan, yang 

nantinya berguna untuk rekomendasi makanan, sistem tidak akan memilih data 

makanan yang tidak sesuai  
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Desain antar muka Perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

dan gambar 3.21 adalah kelanjutan step dari desain gambar 3.20, desain ini akan 

diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.21. 

 

Gambar 3.21 Desain (UI) Perhitungan BMR Step 3 

Setelah melakukan step yang kedua maka akan dilanjutkan dengan step yang 

ketiga step ini adalah step terakhir, pada desain step ini terdapat beberapa button 

yang bisa dipilih. Pada desain ini terdapat beberapa pilihan yaitu jarang olah raga, 

normal olahraga, sering olahraga, sangat sering olahraga. Setiap pilihan terdapat 

nilai masing-masing yang berpengaruh terhadap perhitunga BMR nantinya. 

Masyarakat dapat memilih sesuai dengan olah raga yang dilakukan dalam 

perminggunya. Pada step ini masyarakat wajib untuk memilih. Data ini akan 

diperhitungkan sesuai dengan yang dipilih masyarakat yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap perhitungan BMR.  
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Desain antar muka Hasil Perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional dan gambar 3.22 adalah step terakhir dari desain gambar 3.21, desain ini 

akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.22. 

 

Gambar 3.22 Desain (UI) Hasil BMR 

Desain diatas adalah desain hasil setelah melakukan penginputan BMR, pada 

desain ini terdapat nilai BMR yang sudah dihitung dengan menggunakan rumus 

Harris-bennedict, nilai ini adalah kalori yang dibutuhkan oleh tubuh perharinya 

untuk 3x makan. Nilai BMR ini berguna untuk mensetarakan makanan yang dibeli 

sehingga masyarakat dapat mengira kebutuhan makanan apa saja yang sesuai 

dengan nilai kalori tersebut. Terdapat dua button yaitu hitung ulang untuk mengisi 

kembali data perhitungan BMR dari awal lagi, untuk button simpan untuk 

menyimpan semua data yang sudah diisi dan data hasil dari perhitungan BMR 

kedalam database, selanjutnya sistem akan berpindah kehalaman beranda. 
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f. Beranda 

Desain antar muka Beranda dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.23. 

 

Gambar 3.23 Desain (UI) Beranda 

Untuk halaman utama pada aplikasi penjualan makanan sehat RSI Jemursari 

adalah beranda, setelah masyarakat melakukan login maka akan ditampilkan 

halaman ini, halaman ini menampilkan semua penjualan makanan, kalori 

masyarakat. Penjualan makanan sehat terdapat beberapa kategori yaitu makanan 

utama, jus, jajanan dan snack, masyarakat dapat mengklik salah satu item makanan, 

maka sistem akan menampilkan pop up makanan tersebut, Seperti pada gambar 

3.24, agar masyarakat dapat melihat detail makanan tersebut masyarakat dapat 

memilih atau order pada halaman ini.  
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g. Tambah ke Keranjang  

Desain antar muka Tambah ke Keranjang dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional, desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan 

dalam proses pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.24. 

 

Gambar 3.24 Desain (UI) Tambah Ke Keranjang 

 Desain ini akan muncul apabila masyarakat mengklik salah satu item 

makanan pada beranda, desain ini adalah pop up untuk menambahkan item ke 

keranjang belanja. Apabila masyarakat mengklik tombol tambah ke keranjang 

maka makanan/item yang dipilih akan masuk kedalam keranjang belanja. Terdapat 

button tambah keranjang untuk menambahkan makanan tersebut kedalam 

keranjang belanja dan selanjutnya sistem akan berpindah kedalam keranjang 

belanja berupa pop up keranjang belanja. Pada tampilan ini terdapat gambar 

makanan, nama makanan, deskripsi makanan, kalori makanan dan harga makanan. 

Desain ini dapat di tutup dengan cara mengklik tampilan yang dibelakang. 
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h. Rekomendasi 

Desain antar muka Rekomendasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, 

desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.25. 

 

Gambar 3.25 Desain (UI) Rekomendasi 

Desain ini adalah desain rekomendasi, desain ini terdapat paket makanan yang 

sudah disediakan sistem untuk masyarakat, makanan tersebut untuk makan pagi, 

siang dan malam. Masyarakat dapat memilih paket tersebut untuk kebutuhan kalori 

yang sudah diperhitungkan. Pada tampilan ini terdapat gambar makanan, nama 

makanan, jenis makanan, harga makanan, total harga makanan dan kalori makanan. 

Desain ini memudahkan masyarakat dalam menentukan makanan untuk kalori 

BMR masyarakat tersebut. Data ini didapatkan dari data random untuk pertamakali 

apabila masyarakat belum pernah melakukan pembelian, apabila masyarakat sudah 

pernah melakukan pembelian maka sistem akan mengecek data makanan apa yang 

sering dibeli oleh masyarakat, dan data tersebut akan menjadi paket makanan. 
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i. Pesanan 

Desain antar muka Pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.26. 

 

Gambar 3.26 Desain (UI) Pesanan 

Desain ini adalah progres setelah masyarakat melakukan order makanan, pada 

desain ini masyarakat dapat mengetahui progres orderannya sudah sampai mana 

dan sudah siap dikirim. Masyarakat dapat melihat lauk yang sedang dalam proses 

pembuatan atau akan segera diantar sesuai alamat masing-masing masyarakat. Data 

pada pesanan akan muncul apabila masyarakat sudah melakukan pembelian 

makanan, apabila masyarakat sebelumnya belum melakukan pembelian makanan 

sehat maka, data pesanan tidak akan muncul. Pada desain ini terdapat tanggal 

pembelian, nama makanan, harga makanan, kalori makanan, status pesanan 

makanan. Desain ini menampilkan pesanan yang sedang diorder oleh masyarakat. 

Apabila masyarakat belum pernah melakukan pemesanan maka desain ini akan 

menampilkan informasi. 
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j. History 

Desain antar muka Pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27 Desain (UI) History 

 Desain ini adalah desain history atau bisa disebut foot print pada desain ini 

masyarakat dapat melihat/mengetahui apa saja yang sudah diorder atau track record 

pembelian makanan selama menggunakan aplikasi. Masyarakat dapat melihat lauk 

yang sedang dalam proses pembuatan atau akan segera diantar sesuai alamat 

masing-masing masyarakat. Data pada pesanan akan muncul apabila masyarakat 

sudah melakukan pembelian makanan, apabila masyarakat sebelumnya belum 

melakukan pembelian makanan sehat maka, data pesanan tidak akan muncul. Pada 

desain ini terdapat tanggal pembelian, nama makanan, harga makanan, kalori 

makanan, status pesanan makanan. Desain ini menampilkan pesanan yang sedang 

diorder oleh masyarakat. Apabila masyarakat belum pernah melakukan pemesanan 

maka desain ini akan menampilkan informasi. 
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k. Detail History 

Desain antar muka Detail History dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, 

desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Desain (UI) Detail History 

Desain ini adalah desain lanjutan dari history apabila masyarakat mengklik 

salah satu item history maka akan muncul berupa pop up seperti pada tampilan 

diatas, desain ini menampilkan nama makanan, jumlah makanan, harga makanan, 

total pembayaran. Tampilan ini berguna untuk mengetahui semua makanan/ track 

record makanan yang diorder/dibeli berdasarkan tanggalnya. Apabila masyarakat 

belum pernah melakukan pengorderan apapun maka tidak akan muncul data apapun 

pada desain ini. Apabila masyarakat belum pernah melakukan pemesanan maka 

desain ini akan menampilkan informasi. Dan apabila masyarakat sudah melakukan 

pemesanan dan statusnya masih sedang diproses maka data tersebut tidak akan 

muncul pada desain ini. 



70 

 

 

 

e. Profil 

Desain antar muka Profil dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, desain ini 

akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses pembuatan 

aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.29. 

 

Gambar3.29 Desain (UI) Profil  

Desain profil adalah desain untuk menampilkan semua data masyarakat, data 

tersebut adalah : nama, email, nomor handphone, BMR. Masyarakat dapat 

mengedit data tersebut. Desain ini juga menampilkan informasi penting. Desain ini 

juga menampilkan beberapa informasi penting. Button logout untuk keluar aplikasi, 

maka sistem akan berpindah kehalaman pembuka. Pada desain ini juga terdapat 

beberapa informasi penting yang dapat dilihat oleh masyarakat. Informasi tersebut 

adalah penjelasan tentang BMR, penjelasan tentang kalori makanan, penjelasan 

syarat ketentuan aplikasi. Dan masyarakat dapat memberikan rating aplikasi, 

apabila aplikasi sudah di publish. 
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3.5.2 Activity Diagram 

3.5.2.1 Activity Diagram Masyarakat 

a.   Activity Diagram Halaman Pembuka 

Activity Diagram Halaman Pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti 

yang ada pada gambar 3.30. 

 

Gambar 3.30 Activity Diagram Halaman Pembuka 

Activity Diagram di atas menjelaskan alur bagaimana masyarakat pertamakali 

membuka aplikasi. Aplikasi menampilkan halaman pembuka, masyarakat dapat 

memilih dua button, apabila masyarakat mengklik button masuk maka sistem akan 

berpindah ke halaman masuk, apabila masyarakat mengklik button  daftar maka 

sistem akan berpindah kehalaman daftar. Activity Diagram ini memudahkan 

programmer dalam pembuatan aplikasi dalam mengetahui alur dari desain halaman 

pembuka. 
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b. Activity Diagram Masuk 

Activity Diagram Halaman Pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Activity Diagram Masuk 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur masyarakat dalam 

masuk/login aplikasi, masyarakat harus memasukkan nomor handphone dan 

password dan setelah itu klik button masuk, sistem akan mengecek kesesuaian 

penginputan data tersebut, apabila data kurang atau tidak sesuai maka sistem akan 

mengampilkan alert “password dan id tidak sesuai”, apabila sesuai maka 

selanjutnya sistem akan melakukan mengecek kevalidtan data tersebut, apakah data 

tersebut ada pada database, apabila data tersebut tidak ada maka sistem akan 

menampilkan alert “nomor handphone atau password salah”, apabila benar maka 

sistem akan berpindah kehalaman beranda. Activity Diagram ini memudahkan 

programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 



73 

 

 

 

c. Activity Diagram Daftar 

Activity Diagram Daftar dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32 Activity Diagram Daftar 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur dari masyarakat dalam 

mendaftar sebagai user baru dalam aplikasi. Masyarakat diwajibkan menginputkan 

data form daftar, data tersebut berupa : nama lengkap, email, nomor telepon, 

password. Selanjutnya masyarakat mengklik tombol daftar dan sistem akan 

mengecek dan memverifikasi data inputan tersebut, verifikasi berupa pengecekan 

data nomor handphone ganda dan ketidakseusaian data pada database, apabila tidak 

sesuai maka sistem akan memberikan alert berupa tulisan “data tidak boleh 

kosong”, apabila data ganda maka sistem akan menampilkan alert “nomor 

handphone sudah digunakan”, apabila benar maka sistem akan berpindah 

kehalaman verifikasi nomor handphone. Activity Diagram ini memudahkan 

programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 
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d. Activity Diagram Verifikasi  

Activity Diagram Verifikasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Activity Diagram Verifikasi 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat setelah 

mendaftar sebagai user baru. Sistem akan menampilkan halaman verifikasi, sistem 

mengirim data nomor hanphone yang sudah didaftarkan ke firebase, firebase akan 

mengirimkan kode OTP untuk verifikasi melalui sms, tetapi pada tahap ini masih 

uji coba sehingga kode tersebut akan muncul apabila programmer menginputkan 

nomor testing di firebase. Masyarakat diwajibkan untuk menginputkan kode OTP 

tersebut ke aplikasi, setelah itu sistem akan mencocokan kode tersebut. Apabila 

kode tidak cocok maka sistem akan memunculkan alert “kode tidak sesuai”, apabila 

kode sesuai maka sistem akan berpindah ke halaman perhitungan BMR.  
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e. Activity Diagram Perhitungan BMR 

Activity Diagram Perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada 

pada gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Activity Diagram Perhitungan BMR 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat dalam melakukan perhitungan BMR, setelah memverifikasi nomor 

handphone maka sistem akan menampilkan halaman perhitungan BMR halaman ini wajib di isi. step 1 : jenis kelamin dan kapan anda lahir, 

selanjutnya step 2 : berapa tinggi anda, berapa berat badan anda, punya riwayat alergi makanan, selanjutnya step 3 : seberapa aktif olah raga 

anda. Selanjutnya masyarakat mengklik button hitung maka sistem akan menghitung semua data tersebut dengan rumus Harris-bennedict. 
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f. Activity Diagram Beranda 

Activity Diagram Beranda dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Activity Diagram Beranda 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat dalam 

melakukan order makanan, sistem menampilkan semua menu makanan dalam 

menu tersebut terdapat gambar makanan, kalori makanan, harga makanan pada 

halaman beranda, masyarakat dapat memilih salah satu item makanan tersebut 

dengan cara mengklik item tersebut. Sistem akan menampilkan pop up makanan 

untuk menambahkan makanan tersebut ke keranjang belanja. Masyarakat mengklik 

button tambah keranjang, sistem akan menampilkan pop up keranjang belanja. 

Setelah itu masyarakat mengklik button checkout sistem akan berpindah halaman 

checkout. Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur 

dari aplikasi yang akan dibuat. 
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g. Activity Diagram Checkout 

Activity Diagram Checkout dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Activity Diagram Checkout 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat setelah 

memilih menu makanan yang tersedia pada halaman beranda, selanjutnya sistem 

menampilkan halaman checkout, halaman ini terdiri dari form nama pengiriman dan 

alamat pengiriman, list semua pesanan makanan yang sudah dipilih. Masyarakat 

mengklik button order maka sistem mengecek kesesuaian form data nama 

pengiriman dan alamat pengiriman, apabila data tersebut tidak valid atau kosong 

maka sistem akan menampilkan alert “data tidak boleh kosong” dan apabila 

benar/sesuai maka sistem akan mengirim data tersebut kedalam database pesanan, 

selanjutnya sistem akan menampilkan halaman sukses order. Activity Diagram ini 

memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 
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f. Activity Diagram Rekomendasi 

Activity Diagram Rekomendasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.37. 

 

Gambar 3.37 Activity Diagram Rekomendasi 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

rekomendasi, sistem akan menampilkan halaman rekomendasi, sistem 

mensesuaikan makanan apa saja yang cocok dengan kalori yang sudah dihitung 

sebelumnya, kalori tersebut akan menjadi tolak ukur sistem untuk menyamakan 

dengan makanan yang kalorinya sama dan tidak boleh melebihi kalori masyarakat 

tersebut. Sistem akan megrupkan makanan yang akan direkomendasi, makanan 

tersebut berupa makanan pagi, siang dan malam. Masyarakat memilih paket, klik 

checkout, maka sistem akan berpindah kehalaman keranjang belanja. Activity 

Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang 

akan dibuat. 
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g. Activity Diagram Pesanan 

Activity Diagram Pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38 Activity Diagram Pesanan 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

pesanan, sistem menampilkan halaman pesanan, sistem menampilkan semua list 

makanan yang sedang dipesan, list tersebut berupa : makanan sedang diantar, 

makanan sedang diolah, makanan sedang diproses. Apabila masyarakat mengklik 

salah satu item pesanan maka sistem akan berpindah kehalaman detail pesanan. 

Halaman detail pesanan menampilkan semua makanan yang sedang dipesan, harga 

makanan, kalori makanan. List pesanan ini muncul ketika masyarakat sudah pernah 

memesan makanan, apabila belum maka sistem tidak memunculkan data makanan 

pesanan. Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur 

dari aplikasi yang akan dibuat. 
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h. Activity Diagram History 

Activity Diagram History dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.39. 

 

Gambar 3.39 Activity Diagram History 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

history, halaman akan muncul apabila masyarakat mengklik icon history pada 

halaman pesanan, sistem akan menampilkan history pesanan. Sistem akan 

menampilkan semua makanan yang sudah dipesan dan sukses. Masyarakat dapat 

mengklik salah satu item history, maka sistem akan menampilkan popup detail 

history, detail tersebut berupa semua makanan, harga makanan, kalori makanan, 

gambar makanan dan nama makanan. List history ini muncul ketika masyarakat 

sudah pernah memesan makanan, apabila belum maka sistem tidak memunculkan 

data makanan history. Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam 

mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 
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i. Activity Diagram Profil 

Activity Diagram Profil dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain 

(UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.40. 

 

Gambar 3.40 Activity Diagram Profil 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

profil, sistem akan menampilkan halaman profil, halaman tersebut berupa nama, 

email, nomor handphone, data informasi aplikasi, bmr, logout. Masyarakat klik 

button edit profil, maka sistem akan menampilkan halaman edit profil, masyarakat 

klik button edit bmr, maka sistem akan menampilkan halaman edit bmr. Apabila 

masyarakat mengklik salah satu list informasi maka sistem menampilkan halaman 

informasi, apabila masyarakat mengklik button logout maka sistem akan 

menghapus session user yang sedang aktif pada aplikasi dan sistem akan berpindah 

halaman ke halaman pembuka yang terdapat pada awal aplikasi. Activity Diagram 

ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang akan 

dibuat. 
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3.5.2.2 Activity Diagram Pasien 

a. Activity Diagram Halaman Pembuka 

Activity Diagram Halaman Pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41 Activity Diagram Halaman Pembuka 

Activity Diagram di atas menjelaskan alur bagaimana pasien pertamakali 

membuka aplikasi. Aplikasi menampilkan halaman pembuka, pasien dapat memilih 

dua button, tetapi pada pengguna pasien hanya bisa masuk, dikarenakan sistem akan 

terintegrasi dengan database RSI Jemursari, sehingga masyarakat tidak perlu daftar 

kedalam aplikasi, masyarakat dapat langsung masuk dengan menggunakan nomor 

register dan password yang sudah diberikan oleh pihak administrasi RSI Jemursari 

Surabaya. Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur 

dari aplikasi yang akan dibuat. 
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b. Activity Diagram Masuk 

Activity Diagram Masuk dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.42. 

 

Gambar 3.42 Activity Diagram Halaman Masuk 

 Activity Diagram di atas menjelaskan alur bagaimana pasien dalam 

masuk/login pada aplikasi. Sistem akan menampilkan halaman masuk, halaman 

masuk tersebut terdapat form berupa nomor register dan password. Khusus untuk 

pasien nomor register dan password akan diberikan oleh pihak administrasi RSI 

Jemursari, setelah masyarakat memasukkan data tersebut selanjutnya masyarakat 

mengklik button masuk, sistem akan mengecek data tersebut apabila data kosong 

maka sistem akan menampilkan alert “data tidak boleh kosong” dan apabila sudah 

benar maka sistem akan mengecek kesesuaian data tersebut pada database apabila 

data tidak ada maka sistem akan menampilkan alert ”nomor register tidak ada” 

apabila benar maka sistem akan berpindah kehalaman beranda pasien. Activity 

Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang 

akan dibuat. 
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c. Activity Diagram Beranda 

Activity Diagram Beranda dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.43. 

 

Gambar 3.43 Activity Diagram Halaman Beranda 

   Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur pasien dalam melakukan 

order lauk makanan, sistem menampilkan makanan utama yang sudah ditentukan, 

dalam menu tersebut terdapat gambar makanan, kalori makanan, harga makanan 

pada halaman beranda, pasien memilih salah satu item lauk untuk makanan tersebut 

dengan cara mengklik item tersebut. Sistem akan menampilkan pop up lauk untuk 

menambahkan lauk tersebut ke keranjang belanja. Pasien mengklik button tambah 

keranjang, sistem akan menampilkan pop up keranjang belanja. Setelah itu pasien 

mengklik button checkout sistem akan berpindah halaman checkout. Activity 

Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang 

akan dibuat. 
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d. Activity Diagram Checkout 

Activity Diagram Checkout dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.44. 

 

Gambar 3.44 Activity Diagram Halaman Checkout 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur pasien setelah memilih 

menu lauk yang tersedia pada halaman beranda, selanjutnya sistem menampilkan 

halaman checkout, halaman ini terdiri dari form nomor handphone, list semua 

pesanan makanan yang sudah dipilih. Pasien mengklik button order maka sistem 

mengecek kesesuaian form data nama pengiriman dan alamat pengiriman, apabila 

data tersebut tidak valid atau kosong maka sistem akan menampilkan alert “data 

tidak boleh kosong” dan apabila benar/sesuai maka sistem akan mengirim data 

tersebut kedalam database pesanan pasien, selanjutnya sistem akan menampilkan 

halaman sukses order. Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam 

mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 
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e. Activity Diagram Pesanan 

Activity Diagram Pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.45. 

 

Gambar 3.45 Activity Diagram Halaman Pesanan 

 Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

pesanan, sistem menampilkan halaman pesanan, sistem menampilkan semua list 

makanan yang sedang dipesan dan selesai/sukses pengorderan, list tersebut berupa 

: makanan sedang diantar, makanan sedang diolah, makanan sedang diproses. 

Apabila pasien mengklik salah satu item pesanan maka sistem akan berpindah 

kehalaman detail pesanan. Halaman detail pesanan menampilkan semua makanan 

yang sedang dipesan, harga makanan, kalori makanan. List pesanan ini muncul 

ketika pasien sudah pernah memesan makanan, apabila belum maka sistem tidak 

memunculkan data makanan pesanan. Activity Diagram ini memudahkan 

programmer dalam mengetahui alur dari aplikasi yang akan dibuat. 
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f. Activity Diagram Profil 

Activity Diagram Profil dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain 

(UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 3.46.  

 

Gambar 3.46 Activity Diagram Halaman Profil 

Activity Diagram ini menjelaskan bagaimana alur masyarakat pada halaman 

profil, sistem akan menampilkan halaman profil, halaman tersebut berupa nama, 

nomor register, kamar, data informasi aplikasi, dan logout. Pasien klik tidak dapat 

mengedit data profil, dikarenakan data tersebut akan berelasi dengan database RSI 

Jemursari. Apabila pasien mengklik salah satu list informasi maka sistem 

menampilkan halaman informasi, apabila masyarakat mengklik button logout maka 

sistem akan menghapus session user yang sedang aktif pada aplikasi dan sistem 

akan berpindah halaman ke halaman pembuka yang terdapat pada awal aplikasi. 

Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari 

aplikasi yang akan dibuat. 
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3.5.3 Sequence Diagram 

3.5.2.1 Sequence Diagram Masyarakat 

a. Sequence Diagram Masuk 

Sequence Diagram Masuk dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman masuk, seperti yang ada pada gambar 3.47. 

 

Gambar 3.47 Squence Diagram Masuk 

 Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman masuk adalah 

class untuk menampilkan desain kepada masyarakat, masyarakat masuk 

menggunakan nomor handphone dan password yang sudah terdaftar, pada 

controller, selujutnya data tersebut dikirim menggunakan method login(), setelah 

pada method tersebut terdapat dua method lagi yaitu verifikasi() dan 

passwordmatch() untuk mengecek data masuk, apabila salah maka controller 

menjalankan method logingagal() dan apabila benar controller menampilkan 

method loginsukses(). 



89 

 

 

 

b. Sequence Diagram Daftar 

Sequence Diagram Daftar dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman daftar, seperti yang ada pada gambar 3.48. 

 

Gambar 3.48 Squence Diagram Daftar 

Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman daftar adalah 

class untuk menampilkan desain kepada masyarakat, masyarakat memasukkan data 

daftar, controller mengecek data tersebut dengan method Verifikasi(), jika gagal 

maka akan muncul pesan data tidak boleh kosong, jika sukses maka selanjutnya 

menjalankan method CariNotelp(), jika gagal maka akan muncul pesan notelp 

sudah terdaftar, dan juka sukses maka akan controller akan menyimpan data 

tersebut dengan menggunakan method CariNotelp(), dan controller akan 

menjalankan method loadverifikasi() yang berguna untuk berpindah halaman ke 

halaman Verifikasi. 
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c. Sequence Diagram Verifikasi 

Sequence Diagram Verifikasi dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman verifikasi, seperti yang ada pada gambar 3.49. 

 

Gambar 3.49 Squence Diagram Verifikasi 

 Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman verifikasi 

adalah class untuk menampilkan desain kepada masyarakat, controller Verifikasi 

menerima data daftar dari controller daftar, seanjutnya menjalankan method 

PhoneAuthProvider() untuk mengirim data nomor handphone ke firebase, 

selanjutnya firebase akan mengirimkan OTP(One Time Password) ke dalam SMS. 

Selanjutnya masyarakat menginputkan kode tersebut, apabila salah maka muncul 

pesan kode salah, apabila benar maka akan menjalankan method daftarUser() dan 

LoadPerhitunganBMR(). 
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d. Sequence Diagram Perhitungan BMR 

Sequence Diagram Perhitungan BMR dibuat berdasarkan method serta class 

yang ada pada halaman perhitungan BMR, seperti yang ada pada gambar 3.50. 

 

Gambar 3.50 Squence Diagram Perhitungan BMR 

Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman perhitungan BMR 

adalah class untuk menampilkan form perhitungan BMR kepada masyarakat, 

controller menjalankan method showPopUpInformasi(), selanjutnya masyarakat 

mengisi form BMR, setelah diisi controller menjalankan method 

setJenisKelamin(), berguna untuk memilah data input sebagai laki-laki atau 

perempuan, method ini berpengaruh terhadap perhitungan BMR nantinya. Apabila 

laki-laki maka controller menjalankan method perhitunganLaki(), apabila 

perempuan maka controller menjalankan method perhitunganPerempuan(). 
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e. Sequence Diagram Beranda 

Sequence Diagram Beranda dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Beranda, seperti yang ada pada gambar 3.51. 

 

Gambar 3.51 Squence Diagram Beranda 

 Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman Beranda 

adalah class untuk menampilkan semua makanan yang dijual, pertama controller 

menjalankan method getList(), getCarousel(), getGrid(), method ini berguna untuk 

menampilkan semua jenis makanan. Selanjutnya masyarakat memilih salah satu 

item makanan, maka controller menjalankan method popUpKeranjang() untuk 

menampilkan keranjang belanja, masyarakat mengklik button tambah keranjang, 

maka controller menjalankan method tambahkeranjang() untuk menambah item 

makanan terebut kedalam database SQLite. Selanjutnya masyarakat klik button 

checkout, controller akan menjalankan method KeranjangBelanja(), untuk 

berpindah kehalaman Checkout. 
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f. Sequence Diagram Rekomendasi 

Sequence Diagram Rekomendasi dibuat berdasarkan method serta class 

yang ada pada halaman Rekomendasi, seperti yang ada pada gambar 3.52. 

 

Gambar 3.52 Squence Diagram Rekomendasi 

 Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman Rekomendasi 

adalah class untuk menampilkan semua makanan paket rekomendasi yang sesuai 

dengan kalori BMR masyarakat tersebut, pertama controller menjalankan method 

getRekomendasi() untuk mendapatkan data paket dari database Mysql pesanan, 

selanjutnya controller menjalankan method ShowPaketMakanan() untuk 

menampilkan data paket makanan, masyarakat memilih paket, maka controller 

menjalankan method Checkout() untuk mengirim paket makanan tersebut kedalam 

halaman checkout. Selanjutnya halaman akan berpindah ke halaman checkout. 

 



94 

 

 

 

g. Sequence Diagram Checkout 

Sequence Diagram Checkout dibuat berdasarkan method serta class yang 

ada pada halaman Checkout, seperti yang ada pada gambar 3.53. 

 

Gambar 3.53 Squence Diagram Checkout 

Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman Checkout adalah 

class untuk menampilkan semua makanan yang sudah dipesan oleh masyarakat 

tersebut. Untuk menampilkan pesanan makanan tersebut controller menjalankan 

method getListKeranjang() data tersebut didapatkan dari database Sqlite. 

Selanjutnya controller menjalankan method totalHarga() untuk menampilkan hasil 

dari perjumlahan semua data harga makanan. Masyarakat menginputkan nama 

penerima dan alamat penerima, selanjutnya controller menjalankan method 

simpanKeranjang() untuk mengirim data pesanan kedalam database Mysql. Setelah 

sukses controller akan menampilkan method sukses() yang berguna untuk 

mengirimkan pesan sukses dan melanjutkan kehalaman selanjutnya. 
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h. Sequence Diagram Pesanan 

Sequence Diagram Pesanan dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Pesanan, seperti yang ada pada gambar 3.54. 

 

Gambar 3.54 Squence Diagram Pesanan 

Pada sequence diagram diatas menejelaskan bahwa halaman Pesanan adalah 

class untuk menampilkan list pesanan yang sudah sedang oleh masyarakat, 

controller menjalankan method getPesanan() yang berguna untuk mengambil data 

pesanan yang didapatkan dari database Mysql pesanan, untuk menampilkannya 

controller menjalankan method showDataPesanan(). Masyarakat mengklik salah 

satu item pesanan,  maka controller menjalankan detailPesanan() untuk mengambil 

semua data detail pesanan yang berguna untuk memberikan informasi apa saja yang 

sudah pernah dipesan oleh masyarakat, dan apabila masyarakat belum pernah 

melakukan pembelian maka method getPesanan() akan null, sehingga pada 

tampilan akan kosong. 
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i. Sequence Diagram History 

Sequence Diagram History dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman History, seperti yang ada pada gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55 Squence Diagram History 

 Pada sequence diagram History diatas menejelaskan bahwa halaman History 

adalah class untuk menampilkan list pesanan yang sudah diorder oleh masyarakat, 

maka controller menjalankan method getHistory() untuk mengambil data history 

yang ada pada tabel database Mysql pesanan, setelah mendapatkan data tersebut 

controller menjalankan method ShowdataHistory() untuk menampilkan data yang 

sudah didapatkan dari method sebelumnya, apabila masyarakat mengklik salah satu 

item history maka selanjutnya controller menjalankan method detailDataHistory() 

untuk menampilkan detail dari pemesanan history tersebut yang didapatkan dari 

database Mysql pesanan. Apabila masyarakat belum pernah melakukan pembelian 

maka method getHistory akan null/ kosong, sehingga akan kosong pada tampilan. 
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j. Sequence Diagram Profil 

Sequence Diagram Profil dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Profil, seperti yang ada pada gambar 3.56. 

 

Gambar 3.56 Squence Diagram Profil 

Pada sequence diagram Profil diatas menejelaskan bahwa halaman Profil 

adalah class untuk menampilkan data yang sudah terdaftar oleh masyarakat, 

controller menjalankan method tampilProfil() untuk memanggil data yang 

didapatkan dari database Mysql User, dalam pengambilan data controller 

mengambil data nama, notelp, dan email. Selanjutnya setelah data tersebut 

didapatkan data tersebut akan ditampilkan dengan method tampilInformasi() yang 

berguna untuk menampilkan ke halaman Profil. Apabila masyarakat mengklik 

button logout, maka controller akan menjalankan method Logout(), yang 

didalamnya untuk menghapus session user. 
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3.5.3.2 Sequence Diagram Pasien 

a. Sequence Diagram Masuk 

Sequence Diagram Masuk dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Masuk, seperti yang ada pada gambar 3.57. 

 

Gambar 3.57 Squence Diagram Masuk 

Pada sequence diagram Masuk diatas menejelaskan bahwa halaman Masuk 

adalah class untuk menampilkan form masuk untuk pasien, pasien menginputkan 

nomor register dan password, controller menjalankan method login() untuk 

mendapatkan data input dan mengeceknya dengan method verifikasi(), dan 

passwordMatch(), apabila benar maka controller akan mengambil data tersebut 

pada database Mysql pasien dan data tersebut dimasukkan kedalam session pasien, 

dan apabila salah maka controller akan menampilkan pesan “nomor register dan 

password salah”. 
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b. Sequence Diagram Beranda 

Sequence Diagram Beranda dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Beranda, seperti yang ada pada gambar 3.58. 

 

Gambar 3.58 Squence Diagram Beranda 

 Pada sequence diagram Beranda diatas menejelaskan bahwa halaman 

Beranda adalah class untuk menampilkan beranda untuk pasien, pada tahap ini 

controller menjalankan tampilLauk() untuk mengambil data lauk pada Mysql lauk 

pasien dengan menggunakan method getLaukPasien(), setelah mendapatkan data 

tersebut untuk menampilkannya menggunakan method renderLauk(), selanjutya 

pasien memilih salah satu item lauk, maka controller menjalankan method 

doPopupLauk() untuk menampilkan lauk tersebut. Pasien mengklik pilih untuk 

mengorder lauk tersebut, lauk tersebut disimpan di database Sqlite dengan 

menggunakan method simpanSementara(). Selanjutnya controller menjalankan 

method intentCheckout() untuk berpindah halaman ke halaman checkout. 
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c. Sequence Diagram Pesanan 

Sequence Diagram Pesanan dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Pesanan, seperti yang ada pada gambar 3.59. 

 

Gambar 3.59 Squence Diagram Pesanan 

Pada sequence diagram Pesanan diatas menejelaskan bahwa halaman 

Pesanan adalah class untuk menampilkan pesanan untuk pasien, untuk 

menampilkannya maka controller mengambil data pesanan dengan menggunakan 

method getDataPesanan(), setelah mendapatkan data tersebut maka controller 

menampilkannya dengan menggunakan showDataPesanan(), Pasien dapat 

mengklik salah satu item pesanan, apabila memilih maka controller akan 

menjalankan method detailPesanan() yang berguna untuk berpindah kehalaman 

baru untuk menampilkan detail pesanan tersebut, apabila pasien tidak pernah 

melakukan orderan apapun maka tampilan akan kosong.  
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d. Sequence Diagram History 

Sequence Diagram History dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman History, seperti yang ada pada gambar 3.60. 

 

Gambar 3.60 Squence Diagram History 

Pada sequence diagram History diatas menejelaskan bahwa halaman Pesanan 

adalah class untuk menampilkan History untuk pasien, pada tahap ini controller 

menjalankan method getHistory() untuk mengambil data pesanan yang berstatus 

terkirim, setelah mendapatkan data tersebut controller menampilkan data tersebut 

dengan menggunakan method ShowdataHistory(). Pasien dapat memilih salah satu 

item history, apabila sudah dipilih maka controller menjalankan method 

detailDataHistory() untuk mengambil data detailHistory pada database Mysql. 

Apabila pasien belum pernah melakukan pengorderan maka tampilan ini akan 

kosong. Dan apabila status pesanan pasien belum terkirim maka tidak akan muncul 

history pesanan tersebut. 
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e. Sequence Diagram Profil 

Sequence Diagram Profil dibuat berdasarkan method serta class yang ada 

pada halaman Profil, seperti yang ada pada gambar 3.61. 

 

Gambar 3.61 Squence Diagram Profil 

Pada sequence diagram Profil diatas menejelaskan bahwa halaman Pesanan 

adalah class untuk menampilkan Profil untuk pasien, pada tahap ini controller 

mengambil data pasien dengan menggunakan method tampilProfil() data tersebut 

didapatkan dari database Mysql Pasien, data tersebut berupa nama, notelp, kamar, 

tanggal lahir. Data setelah data tersebut didapatkan maka selanjutnya controller 

menampilkannya dengan menggunakan method tampilInformasi(), selanjutnya 

apabila pasien klik button logout, maka controller menjalankan method Logout() 

untuk menghapus session pasien, dan selanjutnya berpindah kehalaman pembuka 

untuk melalukan login kembali. 
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3.5.4 Class Diagram 

3.5.4.1 Class Diagram Pasien 

Class Diagram pasien dibuat berdasarkan sequence diagram serta class yang 

ada pada semua halaman android untuk pasien, seperti yang ada pada gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62 Class Diagram Pasien 

 Pada class masuk terdapat beberapa atribut beserta method, method 

verifikasi() dan method login() mengelola data atribut untuk mengirimkan data 

tersebut ke php, setelah berhasil langsung menjalankan method intent() untuk 

berpindah halaman ke beranda, dari beranda terdapat atribut url untuk mengakses 

link yang ada didalam method tampilLauk(), method intent untuk berpindah 

halaman ke halaman checkout, didalam halaman checkout terdapat atribut yang 

dibutuhkan method getKeranjang(), method ini dibutuhkan untuk mengambil data 

pesanan lauk yang sudah dipesan pasien, pada halaman fragment adalah yang 

mengatur semua fragment yang ada pada aplikasi, yaitu : fragment pesanan, 

fragment beranda dan fragment profil. 
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3.5.4.2 Class Diagram Masyarakat 

Class Diagram masyarakat dibuat berdasarkan sequence diagram serta class 

yang ada pada semua halaman android untuk masyarakat, seperti yang ada pada 

gambar 3.63. 

 

Gambar 3.63 Class Diagram Masyarakat 

 Pada class masuk terdapat beberapa atribut beserta method, method 

verifikasi() dan method login() mengelola data atribut untuk mengirimkan data 

tersebut ke php, setelah berhasil langsung menjalankan method intent() untuk 

berpindah halaman ke beranda, dari beranda terdapat atribut url untuk mengakses 

link yang ada didalam method getList(), getCarousel,(), getgrid(), method intent 

untuk berpindah halaman ke halaman checkout, didalam halaman checkout terdapat 

atribut yang dibutuhkan method getKeranjang(), method ini dibutuhkan untuk 

mengambil data pesanan makanan yang sudah dipesan masyarakat, pada halaman 

fragment adalah yang mengatur semua fragment yang ada pada aplikasi, yaitu : 

fragment pesanan, fragment beranda, fragment profil dan fragment rekomendasi. 
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3.6 Controller Admin (Website) 

3.6.1 Desain Antar Muka (User Interface) 

3.6.1.1 Desain Antar Muka Administrasi 

a. Login Administrasi 

Desain Antar Muka Login Adminsitrasi dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , seperti yang ada pada gambar 3.64. 

 

Gambar 3.64 Desain (UI) Login Administrasi 

Desain ini adalah desain login webadmin untuk administrasi, field ID dan 

Password wajib diisi, sistem akan mengecek kesesuaian ID dan ID akan 

menyesuaikan masuk sebagai administrasi, kepala administrasi atau unit gizi. 

Button login untuk mengecek data inputan serta berpindah kehalaman selanjutnya. 

b. Dashboard 

Desain Antar Muka Dashboard dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , seperti 

yang ada pada gambar 3.65. 
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Gambar 3.65 Desain (UI) Dashboard 

Setelah melakukan login maka administrasi akan lanjut ke tampilan dashboard 

tampilan ini berguna untuk melihat grafik penjualan serta user yang sudah 

mendaftar pada aplikasi, sehingga memudahkan administrasi menganalisa hasil 

penjualan. 

c. List Pemesanan Umum 

Desain Antar Muka List Pemesanan Umum dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan 

dalam proses pembuatan aplikasi  seperti yang ada pada gambar 3.66. 

 

Gambar 3.66 Desain (UI) List Pemesanan Umum 
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Desain ini adalah desain untuk melihat list pemesanan umum, pada desain ini 

administrasi dapat melihat apa saja yang sudah diorder oleh masyarakat sehingga 

administrasi dapat melakukan konfirmasi kepada pembeli, apabila sudah 

dikonfirmasi maka selanjutnya administrasi harus mengeclick tombol konfirmasi, 

yang berguna untuk mengirimkan data kepada unit gizi. 

d. Detail List Pemesanan 

Desain Antar Detail List Pemesanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

, serta desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam 

proses pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.67. 

 

Gambar 3.67 Desain (UI) Detail List Pemesanan 

Desain ini berguna mengetahui detail makanan yang diorder oleh masyarakat, 

sehingga administrasi dapat melakukan konfirmasi atau kesesuaian makanan yang 

diorder sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengorderan. Pada desain ini 

terdapat nama makanan, jumlah makanan, stok makanan, harga makanan dan aksi. 

Pada desain ini juga terdapat 2 button yaitu batal dan tambah, apabila adminsitrasi 

mengklik button hapus maka sistem akan menghapus data pemesanan tersebut. 
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e. List Pemesanan Pasien 

Desain Antar Muka List Pemesanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan 

dalam proses pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.68. 

 

Gambar 3.68 Desain (UI) List Pemesanan Pasien 

Desain ini adalah desain untuk melihat list pemesanan pasien, pada desain ini 

administrasi dapat melihat apa saja yang sudah diorder oleh pasien sehingga 

administrasi dapat melakukan konfirmasi kepada pasien, apabila sudah 

dikonfirmasi maka selanjutnya administrasi harus mengeclick tombol konfirmasi, 

yang berguna untuk mengirimkan data kepada unit gizi, maka unit gizi akan 

mengirimkan makanan sesuai dengan nomor kamar pasien tersebut. 

f. Detail List Pemesanan Pasien  

Desain Antar Muka Detail List Pemesanan Pasien dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional , seperti yang ada pada gambar 3.69. 
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Gambar 3.69 Desain (UI) Detail List Pemesanan Pasien 

Desain ini berguna mengetahui detail makanan yang diorder oleh pasien, 

sehingga administrasi dapat melakukan konfirmasi atau kesesuaian makanan yang 

diorder sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengorderan. 

g. Edit makanan 

Desain Antar Muka Edit makanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

, seperti yang ada pada gambar 3.70. 

 

Gambar 3.70 Desain (UI) Edit Makanan 
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Desain ini untuk mengedit makanan yang ada pada aplikasi, apabila 

adminsitrasi mengedit makanan pada webadmin maka tampilan pada item makanan 

tersebut pada aplikasi mobile akan berubah sesuai dengan yang sudah diedit. 

Adminsitrasi juga dapat menambah makanan sehingga aplikasi selalu up to date 

terhadap makanan baru. 

h. Tambah Makanan 

Desain Antar Muka Tambah Makanan dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan 

dalam proses pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.71. 

 

Gambar 3.71 Desain (UI) Tambah Makanan 

Desain ini adalah desain lanjutan dari edit makanan, apabila button tambah 

makanan diklik maka akan keluar pop up form yang wajib diisi apabila ingin 

menambahkan item makanan baru pada aplikasi. Button simpan untuk menyimpan 

data inputan kedalam database. File gambar hanya boleh jpg, png, dan jpeg. Desain 

ini hanya bisa diisi oleh bagian administrasi. 
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i. Edit Promo 

Desain Antar Muka Edit Promo dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , 

desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.72. 

 

Gambar 3.72 Desain (UI) Edit Promo 

Desain ini berguna untuk administrasi mengedit promo, administrasi dapat 

menambahkan promo setiap makanan yang ada, promo tersebut berupa potongan 

harga atau discount per item, kode promo. Administrasi dapat mengisi data kode 

promo, mengedit dan menghapus kode promo. Administrasi juga dapat mengisi set 

discount item untuk makanan. 

3.6.1.2 Desain Antar Muka Unit Gizi 

a. Login 

Desain Antar Muka Login dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.73. 
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Gambar 3.73 Desain (UI) Login 

Desain ini adalah desain login webadmin untuk unit gizi, field ID dan Password 

wajib diisi, sistem akan mengecek kesesuaian ID dan ID akan menyesuaikan masuk 

sebagai administrasi, kepala administrasi atau unit gizi. 

b. List Pemesanan Umum 

Desain Antar Muka List Pemesanan Umum dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional ,  seperti yang ada pada gambar 3.74. 

 

Gambar 3.74 Desain (UI) Detail List Pemesanan Umum 
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Setelah unit gizi melakukan login maka tampilan selanjutnya adalah list 

pemesanan umum, list ini akan muncul apabila administrasi sudah mengkonfirmasi 

pemesanan, sehingga unit gizi bisa memproses makanan yang sudah dipesan. 

Apabila makanan tersebut selesai diproses maka unit gizi harus mengklik tombol 

selesai sehingga status dapat berubah menjadi selesai, apabila pembuatan makanan 

tersebut membutuhkan waktu maka unit gizi harus mengklik tombol estimasi, 

sehingga unit gizi dapat memberikan estimasi waktu pembuatan makanan yang 

sesuai. 

c. Rekomendasi 

Desain Antar Muka Rekomendasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , 

seperti yang ada pada gambar 3.75. 

 

Gambar 3.75 Desain (UI) Rekomendasi 

 Desain ini dilakukan oleh bagian unit gizi, untuk menambah rekomendasi 

makanan untuk pasien, rekomendasi ini berdasarkan data pasien tersebut, dan data 

rekomendasi berdasarkan data makanan yang sudah diinputkan sebelumnya. 

Apabila data makanan belum diinputkan maka data untuk mengisi rekomendasi 



114 

 

 

 

akan kosong. Unit gizi juga dapat mengedit data edit rekomendasi untuk mengubah 

data tersebut. 

d. Lauk Pasien 

Desain Antar Muka Lauk Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , 

seperti yang ada pada gambar 3.76. 

 

Gambar 3.76 Desain (UI) Lauk Pasien 

 Pada desain ini untuk bagian unit gizi mengisi data lauk pasien, data ini 

dipergunakan untuk rekomendasi pasien, unit gizi dapat menambah, menghapus 

dan mengedit data lauk pasien tersebut. Tampilan ini hanya bias diakses oleh bagian 

unit gizi, sesuai dengan kebutuhan fungsional unit gizi berhak untuk mengisi data 

lauk pasien. 

e. Makanan Pasien 

Desain Antar Muka Makanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , seperti yang ada pada gambar 3.77. 
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Gambar 3.77 Desain (UI) Makanan Pasien 

 Tampilan desain ini untuk unit gizi dalam mengisi data makanan pasien, 

data ini untuk rekomendasi pasien, unit gizi dapat menambah, mengubah dan 

menghapus data makanan pasien. Data makanan ini sudah ditentukan oleh RSI 

Jemursari Surabaya. 

f. List Pemesanan Pasien 

Desain Antar Muka List Pemesanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , seperti yang ada pada gambar 3.78. 

 

Gambar 3.78 Desain (UI) Makanan Pasien 
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Setelah unit gizi melakukan login maka tampilan selanjutnya adalah list 

pemesanan pasien, list ini akan muncul apabila administrasi sudah mengkonfirmasi 

pemesanan, sehingga unit gizi bisa memproses makanan yang sudah dipesan. 

Apabila makanan tersebut selesai diproses maka unit gizi harus mengklik tombol 

selesai sehingga status dapat berubah menjadi selesai dan dapat diantarkan sesuai 

nomor kamar pasien yang tersedia, apabila pembuatan makanan tersebut 

membutuhkan waktu maka unit gizi harus mengklik tombol estimasi, sehingga unit 

gizi dapat memberikan estimasi waktu pembuatan makanan yang sesuai. 

3.6.1.3 Desain Antar Muka Kepala Administrasi 

a. Login 

Desain Antar Muka Login dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , desain 

ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.79. 

 

Gambar 3.79 Desain (UI) Login 



117 

 

 

 

Desain ini adalah desain login webadmin untuk kepala administrasi, field ID 

dan Password wajib diisi, sistem akan mengecek kesesuaian ID dan ID akan 

menyesuaikan masuk sebagai administrasi, kepala administrasi atau unit gizi. 

Apabila id atau password salah maka, sistem akan menampilkan alert  berupa 

tulisan “password/ID salah”. Apabila benar maka akan berpindah kehalaman 

selanjutnya. Administrasi dan Unit gizi dapat login apabila sudah didaftarkan oleh 

kepala administrasi.  

b. Edit User Administrasi 

Desain Antar Muka Edit User Administrasi dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional , seperti yang ada pada gambar 3.80. 

 

Gambar 3.80 Desain (UI) Edit User Administrasi 

Desain ini adalah desain kepala administrasi untuk mengedit user administrasi, 

kepala administrasi dapat menambah, mengubah, menghapus user administrasi. 

Pada desain ini hanya bisa diakses oleh kepala administrasi.  Sesuai dengan 

kebutuhan fungsional, kepala administrasi dapat mengolah semua data user admin 

pada aplikasi webadmin  
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c. Edit User Unit Gizi 

Desain Antar Edit User Unit Gizi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional , 

desain ini akan diberikan kepada programmer untuk memudahkan dalam proses 

pembuatan aplikasi seperti yang ada pada gambar 3.81. 

 

Gambar 30.81 Desain (UI) Edit User Unit Gizi 

Desain ini adalah desain kepala administrasi untuk mengedit user unit gizi, 

kepala administrasi dapat menambah, mengubah, menghapus user unit gizi. Pada 

desain ini hanya bisa diakses oleh kepala administrasi. Desain ini hanya bisa di 

akses oleh kepala administrasi. Pada desain ini terdapat id,nama,tanggal masuk, 

jabatan, jenis kelamin. 

3.6.2 Activity Diagram 

3.6.2.1 Activity Diagram Administrasi 

a. Activity Diagram Login 

Activity Diagram Login dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain 

(UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang ada pada 

gambar 3.82. 
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Gambar 3.82 Activity Diagram Halaman Login 

Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur administrasi dalam 

login webadmin, administrasi harus memasukkan nomor nama dan password dan 

setelah itu klik button login, sistem akan mengecek kesesuaian penginputan data 

tersebut, apabila data kurang atau tidak sesuai maka sistem akan mengampilkan 

alert “password dan nama tidak boleh kosong”, apabila sesuai maka selanjutnya 

sistem akan melakukan mengecek kevalidtan data tersebut, apakah data tersebut 

ada pada database, apabila data tersebut tidak ada maka sistem akan menampilkan 

alert “nama atau password salah”, apabila benar sistem akan mengecek user 

tersebut login sebagai apa, apabila sebagai administrasi maka sistem akan 

berpindah kehalamn webadmin administrasi. 

b. Activity Diagram Dashboard 

Activity Diagram Dashboard dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 3.83. 



120 

 

 

 

 

Gambar 3.83 Activity Diagram Dashboard 

 Pada Activity Diagram ini sistem hanya menampilkan grafik penjualan 

makanan yang sudah terjual. 

c. Activity Diagram List Pesanan Umum 

Activity Diagram List Pesanan Umum dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.84. 

 

Gambar 3.84 Activity Diagram List Pesanan Umum 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur administrasi dalam 

melihat pesanan umum, sistem menampilkan semua list pesanan yang sudah 

dipesan oleh masyarakat, sistem menampilkan data nama, alamat, nomor 

handphone, pesanan. Administrasi mengklik detail list pesanan, sistem 
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menampilkan pop up detail pesanan. Apabila sudah dikonfirmasi maka administrasi 

klik tombol konfirmasi.  

d. Activity Diagram List Pesanan Pasien 

Activity Diagram List Pesanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.85. 

 

Gambar 3.85 Activity Diagram List Pesanan Pasien 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur administrasi dalam 

melihat pesanan pasien sistem menampilkan nama, nomor register, nomor 

handphone, makanan yang dipesan, kamar. Sistem menampilkan semua data 

pesanan makanan yang sudah dipesan oleh pasien, administrasi mengklik salah satu 

data list detail pesanan, sistem menampilkan detail pesanan detail teresebut berupa 

makanan yang sudah dipesan. Administrasi mengkonfirmasi pemesanan ke nomor 

handphone yang sudah diisi oleh pasien. Setelah terkonfirmasi administrasi 

mengklik button konfirmasi, sistem akan mengirimkan data ke bagian unit gizi. 

Apabila administrasi klik button batal sistem akan menghapus data pemesanan 

makanan tersebut. Administrasi dapat mencetak detail pesanan, untuk bukti 

pembayaran ke pasien. 
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e. Activity Diagram List Edit Makanan 

Activity Diagram List Edit Makanan dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain (UI), seperti yang ada pada gambar 3.86. 

 

Gambar 3.86 Activity Diagram List Edit Makanan 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur administrasi dalam mengedit data makanan, sistem menampilkan semua list data 

makanan, administrasi klik tambah makanan untuk menambahkan item makanan baru kedalam database. Sistem menampilkan form tambah 

makanan, administrasi klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses maka sistem akan memasukkan data kedalam 

database makanan, administrasi klik button edit untuk mengubah data makanan, sistem akan menampilkan form yang ada data makanan 

tersebut, administrasi klik edit sistem akan mengubah data tersebut pada database. Administrasi mengklik button hapus untuk menghapus 

data makanan tersebut yang ada pada database. Sistem akan menghapus data makanan tersebut yang ada pada database. 
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f. Activity Diagram List Edit Promo 

Activity Diagram List Edit Promo dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain (UI), seperti yang ada pada gambar 3.87. 

 

Gambar 3.87 Activity Diagram List Edit Promo 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur administrasi dalam mengedit data promo, sistem menampilkan semua list data 

promo, administrasi klik tambah promo untuk menambahkan item promo baru kedalam database. Sistem menampilkan form tambah promo 

sesuai dengan makanan yang dipilih, administrasi klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses maka sistem akan 

memasukkan data kedalam database promo, administrasi klik button edit untuk mengubah data promo, sistem akan menampilkan form yang 

ada data promo tersebut, administrasi klik edit sistem akan mengubah data tersebut pada database. Administrasi mengklik button hapus untuk 

menghapus data promo tersebut yang ada pada database. Sistem akan menghapus data promo tersebut yang ada pada database.
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a. Activity Diagram List Pesanan Umum 

Activity Diagram List Pesanan Umum dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.88. 

 

Gambar 3.88 Diagram List Pesanan Umum 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur unit gizi dalam 

mengolah data list pesanan umum, sistem menampilkan semua list pesanan yang 

sudah di konfirmasi oleh pihak administrasi, unit gizi klik button estimasi, sistem 

menampilkan pop up waktu, unit gizi menginputkan data waktu, sistem menyimpan 

data tersebut kedalam database.  Unit gizi klik button selesai pada salah satu 

pesanan, maka sistem menyimpan data pada database dan status berubah menjadi 

selesai.  Pada Activity Diagram ini memudahkan programmer dalam mengetahui 

alur dari webadmin list pesanan umum, sehingga memudahkan dalam proses 

pembuatan website webadmin. 
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b. Activity Diagram List Pesanan Pasien 

Activity Diagram List Pesanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.89. 

 

Gambar 3.89 Activity Diagram List Pesanan Pasien 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur unit gizi dalam 

mengolah data list pesanan umum, sistem menampilkan semua list pesanan yang 

sudah di konfirmasi oleh pihak administrasi, apabila administrasi belum 

mengkonfirmasi pesanan maka unit gizi tidak mendapatkan data pesanan masuk, 

unit gizi klik button estimasi, sistem menampilkan pop up waktu, unit gizi 

menginputkan data waktu, sistem menyimpan data tersebut kedalam database.  

Unit gizi klik button selesai pada salah satu pesanan, maka sistem menyimpan data 

pada database dan status berubah menjadi selesai. Pada Activity Diagram ini 

memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari webadmin list pesanan 

pasien, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan website webadmin. 
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c. Activity Diagram Rekomendasi Pasien 

Activity Diagram Rekomendasi Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 3.90. 

 

Gambar 3.90 Activity Diagram Rekomendasi Pasien 

Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur unit gizi dalam 

mengolah data rekomendasi makanan untuk pasien, sistem menampilkan halaman 

rekomendasi, sistem menampilkan semua data pasien, unit gizi mengklik salah satu 

list data pasien, sistem menampilkan pop up  form makanan, unit gizi menginputkan 

makanan rekomendasi, sitem mengecek kesesuaian data inputan makanan yang 

direkomendasikan, apabila tidak sesuai maka sistem akan memunculkan alert “data 

tidak boleh kosong” dan apabila benar maka sistem akan menyimpan data tersebut 

kedalam database, data tersebut berelasi dengan data pasien. Pada Activity Diagram 

ini memudahkan programmer dalam mengetahui alur dari webadmin rekomendasi 

pasien, sehingga memudahkan dalam proses pembuatan website webadmin.
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d. Activity Diagram Lauk Pasien 

Activity Diagram Lauk Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, seperti yang ada pada gambar 3.9`. 

 

Gambar 3.91 Activity Diagram Lauk Pasien 

Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur unit gizi dalam mengedit data lauk, sistem menampilkan semua list data lauk, 

unit gizi klik tambah lauk untuk menambahkan item lauk baru kedalam database. Sistem menampilkan form tambah lauk sesuai, unit gizi 

klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses maka sistem akan memasukkan data kedalam database lauk, unit gizi 

klik button edit untuk mengubah data lauk, sistem akan menampilkan form yang ada data lauk tersebut, unit gizi klik edit sistem akan 

mengubah data tersebut pada database. Unit gizi mengklik button hapus untuk menghapus data lauk tersebut yang ada pada database. Sistem 

akan menghapus data lauk tersebut yang ada pada database. 
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e. Activity Diagram Makanan Pasien 

Activity Diagram Makanan Pasien dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional, seperti yang ada pada gambar 3.92. 

 

Gambar 3.92 Activity Diagram Makanan Pasien 

Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur unit gizi dalam mengedit data makanan pasien, sistem menampilkan semua list 

data makanan, unit gizi klik tambah lauk untuk menambahkan item makanan baru kedalam database. Sistem menampilkan form tambah 

makanan sesuai, unit gizi klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses maka sistem akan memasukkan data kedalam 

database makanan, unit gizi klik button edit untuk mengubah data makanan, sistem akan menampilkan form yang ada data makanan tersebut, 

unit gizi klik edit sistem akan mengubah data tersebut pada database. Unit gizi mengklik button hapus untuk menghapus data makanan 

tersebut yang ada pada database. Sistem akan menghapus data makanan tersebut yang ada pada database. 
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3.6.2.3 Activity Diagram Kepala Administrasi 

a. Activity Diagram Login 

Activity Diagram Login dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain 

(UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang ada pada 

gambar 3.93. 

 

Gambar 3.93 Activity Diagram Login 

Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur kepala administrasi 

dalam login webadmin, kepala administrasi harus memasukkan nomor nama dan 

password dan setelah itu klik button login, sistem akan mengecek kesesuaian 

penginputan data tersebut, apabila data kurang atau tidak sesuai maka sistem akan 

mengampilkan alert “password dan nama tidak boleh kosong”, apabila sesuai maka 

selanjutnya sistem akan melakukan mengecek kevalidtan data tersebut, apakah data 

tersebut ada pada database, apabila data tersebut tidak ada maka sistem akan 

menampilkan alert “nama atau password salah”, apabila benar sistem akan 

mengecek user tersebut login sebagai kategori apa, apabila sebagai kepala 

administrasi maka sistem akan berpindah kehalamn webadmin kepala administrasi. 
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b. Activity Diagram Edit Administrasi 

Activity Diagram Edit Administrasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain (UI), seperti yang ada pada gambar 3.94. 

 

Gambar 3.94 Activity Diagram Edit Administrasi 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur kepala administrasi dalam mengedit data user adminsitrasi, sistem menampilkan 

semua list data administrasi, kepala administrasi klik tambah administrasi untuk menambahkan user administrasi baru kedalam database. 

Sistem menampilkan form tambah administrasi, kepala administrasi klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses 

maka sistem akan memasukkan data kedalam database administrasi, kepala administrasi klik button edit untuk mengubah data administrasi, 

sistem akan menampilkan form yang ada data administrasi tersebut, klik edit sistem akan mengubah data tersebut pada database. Kepala 

administrasi mengklik button hapus untuk menghapus data administrasi tersebut yang ada pada database. 
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c. Activity Diagram Edit Unit Gizi 

Activity Diagram Edit Unit Gizi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta desain (UI), seperti yang ada pada gambar 3.95. 

 

Gambar 3.95 Activity Diagram Login 

 Activity Diagram diatas menjelaskan bagaimana alur kepala administrasi dalam mengedit data user unit gizi, sistem menampilkan 

semua list data unit gizi, kepala administrasi klik tambah unit gizi untuk menambahkan user administrasi baru kedalam database. Sistem 

menampilkan form tambah unit gizi, kepala administrasi klik button tambah, sitem akan mengecek inputan data, apabila sukses maka sistem 

akan memasukkan data kedalam database unit gizi, kepala administrasi klik button edit untuk mengubah data unit gizi, sistem akan 

menampilkan form yang ada data unit gizi tersebut, klik edit sistem akan mengubah data tersebut pada database. Kepala administrasi 

mengklik button hapus untuk menghapus data unit gizi tersebut yang ada pada database.
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3.6.3 Diagram Berjenjang 

 

Gambar 3.96 Diagram Berjenjang 
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3.6.4 Context Diagram 

 

Gambar 3.97 Context Diagram 

3.6.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

Gambar 3.98 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 



134 

 

 

 

3.3.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data Makanan 

 

Gambar 3.99 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Makanan 

3.3.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data  Promo Makanan 

 

Gambar 3.100 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Promo 

Makanan 
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3.3.7 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data  Pesanan 

 

Gambar 3.101 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Pesanan 

3.3.8 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data  Makanan Pasien 

 

Gambar 3.102 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Makanan 

Pasien 
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3.3.9 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data  Lauk Pasien 

 

Gambar 3.103 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Lauk Pasien 

3.3.10 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data Rekomendasi 

Pasien 

 

Gambar 3.104 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Rekomendasi 
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3.3.11 Data Flow Diagram (DFD) Level 1 Mengelola Data Kode Promo 

 

Gambar 3.105 Data Flow Diagram (DFD) Level  1 Mengelola Data Kode Promo 

3.6.6 Conceptual Data Model (CDM) 

 

Gambar 3.106 Conceptual Data Model 
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3.6.7 Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 3.107 Physical Data Model 

3.7 Desain Uji Coba (Blackbox Testing) 

      Pengujian Blackbox Testing dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi serta 

kesalahan interface pada aplikasi., terutama pada kebutuhan  dan tujuan yang 

dibutuhkan oleh user pada aplikasi . Pada tahap uji coba ini dilakukan beberapa 

testing antara lain: 

1. Uji coba fungsi Masuk (Android) 

2. Uji coba fungsi Daftar (Android) 

3. Uji coba fungsi Verifikasi (Android) 

4. Uji coba fungsi perhitungan BMR (Android) 

5. Uji coba fungsi  Beranda (Android) 



139 

 

 

 

6. Uji coba fungsi Keranjang Belanja (Android) 

7. Uji coba fungsi Rekomendasi (Android) 

8. Uji coba fungsi Pesanan (Android) 

9. Uji coba fungsi History (Android) 

10. Uji coba fungsi Profil (Android) 

11. Uji coba fungsi Masuk Pasien (Android) 

12. Uji coba fungsi Beranda Pasien (Android) 

13. Uji coba fungsi Keranjang Belanja Pasien (Android) 

14. Uji coba fungsi Pesanan Pasien (Android) 

15. Uji coba fungsi Profil Pasien (Android) 

16. Uji coba fungsi masuk untuk semua user (Website) 

17. Uji coba fungsi list pesanan umum Administrasi (Website) 

18. Uji coba fungsi list pesanan pasien Administrasi (Website) 

19. Uji coba fungsi edit makanan Administrasi (Website) 

20. Uji coba fungsi edit promo Administrasi (Website) 

21. Uji coba fungsi list pesanan umum Unit Gizi (Website) 

22. Uji coba fungsi list pesanan pasien Unit Gizi (Website) 

23. Uji coba fungsi makanan pasien Unit Gizi (Website) 

24. Uji coba fungsi lauk pasien Unit Gizi (Website) 

25. Uji coba fungsi rekomendasi pasien Unit gizi (Website) 

26. Uji coba fungsi admin Kepala administrasi (Website) 

Berikut ini merupakan rancangan uji coba yang akan dilakukan : 

1. Rancangan uji coba fungsi masuk (Android) 
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Tabel 3.15 Rancangan uji coba fungsi masuk 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Password tidak terlihat Memasukkan 

password 

Karakter 

password menjadi 

karakter (*) 

2. Berpindah halaman jika 

nomor handphone dan 

password benar 

Nomor 

handphone dan 

password benar 

Berpindah ke 

halaman beranda 

3. Menampilkan alert 

‘nomor handphone dan 

password salah’ 

Nomor 

Handphone dan 

password salah 

Alert ‘nomor 

handphone dan 

password salah’ 

 

2. Rancangan uji coba fungsi daftar 

Tabel 3.16 Rancangan uji coba fungsi daftar 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan alert ‘Data 

tidak boleh kosong’ 

Tidak 

memasukkan 

salah satu inputan 

data 

Alert ‘Data tidak 

boleh kosong’ 

2. Berpindah halaman jika 

mengisi data dengan benar 

Mengisi semua 

data dengan benar 

Berpindah ke 

halaman 

verifikasi 

3. Menampilkan alert ‘nomor 

handphone sudah terdaftar’ 

Mengisi nomor 

handphone yang 

sudah terdaftar 

Menampilkan 

alert ‘nomor 

handphone sudah 

terdaftar’ 
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3. Rancangan uji coba fungsi perhitungan BMR (Android) 

Tabel 3.17 Rancangan uji coba fungsi perhitungan BMR 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan alert ‘Data 

tidak boleh kosong’ 

Tidak 

memasukkan 

salah satu inputan 

data 

Alert ‘Data tidak 

boleh kosong’ 

2. Berpindah halaman jika 

mengisi data dengan benar 

Mengisi semua 

data dengan benar 

Berpindah ke 

halaman hasil 

BMR 

3. Menampilkan pop up date Mengklik tanggal 

lahir 

Tampil Pop up 

date 

 

4. Rancangan uji coba fungsi verifikasi (Android) 

Tabel 3.18 Rancangan uji coba fungsi verifikasi 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan alert 

‘Kode salah’ 

Mengisi data kode 

dengan salah 

Alert ‘kode salah’ 

2. Berpindah halaman jika 

mengisi data dengan 

benar 

Mengisi data kode 

dengan benar 

Berpindah ke 

halaman 

perhitungan BMR 
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5. Rancangan uji coba fungsi beranda (Android) 

Tabel 3.19 Rancangan uji coba fungsi beranda 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan pop up 

makanan 

Mengklik salah 

satu item 

makanan 

Pop up makanan 

2. Berpindah halaman jika 

mengklik icon keranjang 

belanja 

Mengklik icon 

keranjang belanja 

Berpindah ke 

halaman checkout 

3. Mengklik button tambah 

keranjang belanja akan 

menampilkan pop up 

keranjang belanja 

Mengklik button 

tambah keranjang 

belanja 

menampilkan pop 

up keranjang 

belanja 

Pop up keranjang 

belanja 

 

6. Rancangan uji coba fungsi keranjang belanja (Android) 

Tabel 3.20 Rancangan uji coba fungsi keranjang belanja 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan alert ‘data 

tidak boleh kosong’ 

Mengisi data 

kosong pada 

alamat dan nama 

penerima 

alert ‘data tidak 

boleh kosong’ 
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Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

2. Berpindah kehalaman 

sukses order 

Mengisi data 

dengan benar dan 

mengklik button 

order 

Berpindah 

kehalaman sukses 

order 

 

7. Rancangan uji coba fungsi rekomendasi (Android) 

Tabel 3.21 Rancangan uji coba fungsi rekomendasi 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

rekomendasi 

Mengklik button 

coba sekarang 

Berpindah 

halaman ke 

rekomendasi 

 

8. Rancangan uji coba fungsi pesanan (Android) 

Tabel 3.22 Rancangan uji coba fungsi pesanan 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

detail pesanan 

Mengklik salah 

satu pesanan 

Berpindah 

halaman ke detail 

pesanan 

2. Menampilkan view jika 

pesanan kosong 

- Menampilkan 

view jika pesanan 

kosong 
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9. Rancangan uji coba fungsi history (Android) 

Tabel 3.23 Rancangan uji coba fungsi history 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

detail history 

Mengklik salah 

satu history 

Berpindah 

halaman ke detail 

history 

2. Menampilkan view jika 

history kosong 

- Menampilkan 

view jika pesanan 

history 

1`` 

10. Rancangan uji coba fungsi profil (Android) 

Tabel 3.24 Rancangan uji coba fungsi profil 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

halaman pembuka 

Mengklik button 

logout 

Berpindah 

halaman ke 

halaman pembuka 

 

11. Rancangan uji coba fungsi masuk pasien (Android) 

Tabel 3.25 Rancangan uji coba fungsi masuk pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Password tidak terlihat Memasukkan 

password 

Karakter 

password menjadi 

karakter (*) 
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Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

2. Berpindah halaman jika 

nomor register dan 

password benar 

Nomor register 

dan password 

benar 

Berpindah ke 

halaman beranda 

3. Menampilkan alert ‘nomor 

register dan password 

salah’ 

Nomor register 

dan password 

salah 

Alert ‘nomor 

register dan 

password salah’ 

 

12. Rancangan uji coba fungsi beranda pasien (Android) 

Tabel 3.26 Rancangan uji coba fungsi beranda pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan pop up 

keranjang 

Mengklik salah 

satu item lauk 

Pop up keranjang 

2. Berpindah halaman 

keranjang belanja 

Mengklik button 

tambah ke 

keranjang 

Berpindah ke 

halaman 

keranjang belanja 

 

13. Rancangan uji coba fungsi beranda keranjang belanja (Android) 

Tabel 3.27 Rancangan uji coba fungsi keranjang belanja 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

sukses order 

Mengklik button 

order 

Berpindah 

halaman ke 

sukses order 

 

14. Rancangan uji coba fungsi beranda pesanan pasien (Android) 
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Tabel 3.28 Rancangan uji coba fungsi pesanan pasien 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

detail pesanan 

Mengklik salah 

satu pesanan 

Berpindah 

halaman ke detail 

pesanan 

2. Menampilkan view jika 

pesanan kosong 

- Menampilkan 

view jika pesanan 

kosong 

 

15. Rancangan uji coba fungsi beranda profil pasien (Android) 

Tabel 3.29 Rancangan uji coba fungsi profil pasien 

Test Case 

ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman ke 

halaman pembuka 

Mengklik button 

logout 

Berpindah 

halaman ke 

halaman pembuka 

 

16. Rancangan uji coba fungsi masuk semua user (Website) 

Tabel 3.30 Rancangan uji coba fungsi masuk semua user 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Password tidak terlihat Memasukkan 

password 

Karakter 

password menjadi 

karakter (*) 
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Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

2. Berpindah halaman jika 

username dan password 

benar 

Username dan 

password benar 

Berpindah ke 

sesuai dengan 

kategori user 

3. Menampilkan alert 

‘username dan password 

salah’ 

Username dan 

password salah 

Alert ‘username 

dan password 

salah’ 

 

17. Rancangan uji coba fungsi list pesanan umum Administrasi (Website) 

Tabel 3.31 Rancangan uji coba fungsi list pesanan umum 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman detail 

pesanan 

Mengklik button 

detail pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

2. Menghapus data list 

pesanan tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list pesanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

pesanan berhasil 

terhapus’ 

. Mengubah status data list 

pemesanan menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 

Mengklik button 

konfirmasi 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 
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18. Rancangan uji coba fungsi list pesanan pasien Administrasi (Website) 

Tabel 3.32 Rancangan uji coba fungsi list pesanan pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman detail 

pesanan 

Mengklik button 

detail pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

2. Menghapus data list 

pesanan tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list pesanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

pesanan berhasil 

terhapus’ 

3. Mengubah status data list 

pemesanan menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 

Mengklik button 

konfirmasi 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 
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19. Rancangan uji coba fungsi makanan Administrasi (Website) 

Tabel 3.33 Rancangan uji coba fungsi makanan 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan modal 

tambah makanan dan 

menambahkan data 

makanan 

Mengklik button 

tambah makanan 

dan mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

makanan dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan sukses 

ditambahkan’ 

2. Menghapus data list 

makanan tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list makanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

Makanan berhasil 

terhapus’ 

3. Mengklik button edit dan 

data Mengedit data 

makanan 

Mengklik button 

edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan berhasil 

diedit’ 
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20. Rancangan uji coba fungsi promo Administrasi (Website) 

Tabel 3.34 Rancangan uji coba fungsi promo 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan modal 

tambah promo dan 

menambahkan data promo 

Mengklik button 

tambah promo 

dan mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

promo dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

promo sukses 

ditambahkan’ 

2. Menghapus data list promo 

tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list promo 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

promo berhasil 

terhapus’ 

3. Mengklik button edit dan 

data Mengedit data promo 

Mengklik button 

edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

promo berhasil 

diedit’ 
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21. Rancangan uji coba fungsi list pesanan umum Unit Gizi (Website) 

Tabel 3.35 Rancangan uji coba fungsi list pesanan umum 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman detail 

pesanan 

Mengklik button 

detail pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

2. Mengubah status data list 

pemesanan menjadi 

‘Selesai’ 

Mengklik button 

selesai 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi ‘Selesai’ 

 

22. Rancangan uji coba fungsi list pesanan pasien Unit Gizi (Website) 

Tabel 3.36 Rancangan uji coba fungsi list pesanan pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Berpindah halaman detail 

pesanan 

Mengklik button 

detail pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

2. Mengubah status data list 

pemesanan menjadi 

‘Selesai’ 

Mengklik button 

selesai 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi ‘Selesai’ 
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23. Rancangan uji coba fungsi makanan pasien Unit Gizi (Website) 

Tabel 3.37 Rancangan uji coba fungsi makanan pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan modal 

tambah makanan dan 

menambahkan data 

makanan 

Mengklik button 

tambah makanan 

dan mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

makanan dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan sukses 

ditambahkan’ 

2. Menghapus data list 

makanan tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list makanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

Makanan berhasil 

terhapus’ 

3. Mengklik button edit dan 

data Mengedit data 

makanan 

Mengklik button 

edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan berhasil 

diedit’ 
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24. Rancangan uji coba fungsi lauk pasien Unit Gizi (Website) 

Tabel 3.38 Rancangan uji coba fungsi lauk pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan modal 

tambah lauk dan 

menambahkan data lauk 

Mengklik button 

tambah lauk dan 

mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

lauk dan 

menampilkan 

pesan ‘Data lauk 

sukses 

ditambahkan’ 

2. Menghapus data list lauk 

tersebut 

Mengklik button 

batal 

Menghapus data 

list lauk tersebut 

pada database 

dan menampilkan 

pesan ‘Data lauk 

berhasil terhapus’ 

3. Mengklik button edit dan 

data Mengedit data lauk 

Mengklik button 

edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data lauk 

berhasil diedit’ 

25. Rancangan uji coba fungsi rekomendasi pasien Unit Gizi (Website) 

Tabel 3.39 Rancangan uji coba fungsi rekomendasi pasien 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Mengklik button edit 

rekomendasi dan data 

Mengedit data rekomendasi 

Mengklik button 

edit rekomendasi 

dan mengubah 

data dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

rekomendasi 

berhasil diedit’  
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26. Rancangan uji coba fungsi admin Kepala Administrasi (Website) 

Tabel 3.40 Rancangan uji coba fungsi admin 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan modal 

tambah admin dan 

menambahkan data admin 

Mengklik button 

tambah admin 

dan mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

admin dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

admin sukses 

ditambahkan’ 

2. Menghapus data list admin 

tersebut 

Mengklik button 

hapus 

Menghapus data 

list admin 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

admin berhasil 

terhapus’ 

3. Mengklik button edit dan 

data Mengedit data admin 

Mengklik button 

edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

admin berhasil 

diedit’ 

 

3.8 Desain Uji Coba (Whitebox Testing) 

Pada pengujian Whitebox testing dilakukan pengujian algoritma pada fungsi 

perhitungan BMR, dengan menggunakan tools JUnit. Pada pengujian ini 

dilakukan pengujian algoritma perhitungan BMR yaitu : 
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Tabel 3.41 Rancangan pengujian algoritma perhitungan BMR 

Test 

Case ID 

Tujuan Input Output 

1. Menampilkan hasil testing 

JUnit dengan hasil Test 

passed. 

Mengisi semua 

kebutuhan data 

perhitungan BMR 

Menampilkan 

hasil testing JUnit 

dengan hasil Test 

passed. 

 

Untuk rancangan pengujian algoritma perhitungan BMR pada tabel 3.41 

dilakukan pengujian dengan tools JUnit, perhitungan algoritma tersebut dapat 

dilihat pada gambar 3.107. 

 

Gambar 3.108 Algoritma perhitungan BMR 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kebutuhan Aplikasi 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 4.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan Sofware 

Sistem Operasi Windows 7,8 atau 10 

Software Developer Tools Xampp, Notepad++, Android Studio, 

Emulator 

Database Mysql, Sqlite 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Tabel 4.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

Hardware Minimum Recommended 

Processor i3/i5 i7 

Memory 4gb RAM 8-16gb Ram 

 

4.2 Implementasi Perangkat Lunak 

Pada bagian perangkat lunak ini akan dilakukan pengujian-pengujian 

terhadap fungsi-fungsi dalam aplikasi penjualan makanan sehat. 

 

4.2.1 Implementasi Front End (Android) 
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4.2.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Masyarakat 

a. Implementasi Halaman Pembuka 

Implementasi halaman pembuka dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Implementasi Halaman Pembuka 

 Pada halaman ini dibuat sebagai perantara antara fungsi masuk dan daftar 

yang sesuai dengan kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, 

halaman ini untuk memudahkan user untuk memilih ingin melakukan masuk 

aplikasi atau daftar terlebih dahulu. Halaman ini muncul ketika pertama kali 

aplikasi dibuka. 
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b. Implementasi Halaman Masuk 

Implementasi halaman masuk dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Implementasi Halaman Masuk 

 Halaman ini muncul ketika user mengklik button masuk, halaman ini dibuat 

sesuai dengan kebutuhan fungsional, halaman ini menampilkan data inputan nomor 

handphone dan password yang wajib di isi oleh masyarakat sebelum masuk 

kedalam aplikasi, halaman ini dapat memunculkan pesan “Nomor Handphone atau 

Password salah” apabila masyarakat mengisi data salah. Serta icon hide dan unhide 

password yang berguna untuk menampilkan atau menutupi password. 
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c. Implementasi Halaman Daftar 

Implementasi halaman daftar dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional serta 

desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti yang 

ada pada gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Implementasi Halaman Daftar 

Halaman ini muncul ketika user mengklik button daftar, halaman ini dibuat 

sesuai dengan kebutuhan fungsional, halaman ini menampilkan data form inputan 

yang wajib diisi oleh masyaraka. Halaman ini juga dapat memunculkan pesan “Data 

tidak boleh kosong”, apabila terdapat data inputan yang masih kosong, serta 

halaman ini dapat memunculkan pesan “Nomor Handphone sudah terdaftar”, 

apabila data tersebut sudah pernah didaftarkan sebelumnya. 
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d. Implementasi Halaman Verifikasi 

Implementasi halaman verifikasi dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti 

yang ada pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Implementasi Halaman Verifikasi 

 Halaman ini adalah halaman selanjutnya dari halaman daftar, halaman ini 

dibuat sesuai dengan kebutuhan fungsional, di halaman untuk memverifikasi nomor 

handphone yang sudah didaftarkan. Halaman ini dapat memunculkan pesan “Kode 

salah”, apabila masyarakat salah mengisi kode tersebut, dan apabila benar maka 

data pada halaman daftar akan disimpan kedalam database, dan selanjutnya akan 

berpindah kehalaman perhitungan BMR. 
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e. Implementasi Halaman Perhitungan BMR 

Implementasi perhitungan BMR step 1 dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang 

berjalan, seperti yang ada pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Implementasi Halaman Perhitungan BMR 

 Setelah sukses dalam halaman verifikasi, maka halaman selanjutnya yang 

akan muncul adalah halaman perhitungan BMR, halaman ini akan memunculkan 

beberapa step yang harus diisi oleh masyarakat, yang berguna untuk menghitung 

kebutuhan BMR tersebut, halaman ini dapat memunculkan pop up date yang 

memudahkan masyarakat dalam memilih tanggal lahir, halaman ini adalah halaman 

tahap awal dalam melakukan perhitungan BMR. 
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Implementasi perhitungan BMR step 2 dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang 

berjalan, seperti yang ada pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Implementasi Halaman Perhitungan BMR 

 Halaman ini adalah halaman dari step 2 yang wajib diisi oleh masyarakat, 

terdapat beberapa kebutuhan yang dalam perhitungan BMR, tinggi badan yang tipe 

data inputannya adalah number, berat badan yang tipe data inputannya adalah 

number dan alergi makanan. Pada halaman ini dapat memunculkan pesan “Data 

tidak boleh kosong”, apabila terdapat data yang masih kosong.  
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Implementasi perhitungan BMR step 2 dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Implementasi Halaman Perhitungan BMR 

Halaman ini adalah halaman dari step 3 yang wajib diisi oleh masyarakat, 

terdapat beberapa kebutuhan yang dalam perhitungan BMR, seberapa aktif olah 

raga masyarakat tersebut. Setelah masyarakat selesai mengisi semua data maka 

masyarakat dapat mengklik button simpan, maka sistem akan melakukan 

perhitungan BMR dengan menggunakan rumus Harris-bennedict 
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Implementasi hasil dari perhitungan BMR dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Implementasi Halaman Hasil Perhitungan BMR 

Halaman ini adalah halaman selanjutnya dari perhitungan BMR, halaman ini 

menampilkan hasil dari perhitunga BMR tersebut, pada halaman ini terdapat 2 

button yaitu : button hitung ulang untuk melakukan pengisian data BMR kembali 

dan button simpan untuk menyimpan semua data yang sudah diisi kedalam 

database, setelah sukses disimpan maka selanjutnya akan berpindah kehalaman 

beranda. 
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f. Implementasi Halaman Beranda 

Implementasi hasil dari beranda dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional 

serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, seperti 

yang ada pada gambar 4.9 

 

Gambar 4.9 Implementasi Halaman Beranda 

Halaman ini adalah halaman utama pada aplikasi, halaman ini menampilkan 

semua makanan yang dijual oleh RSI Jemursari Surabaya, masyarakat dapat 

melakukan pembelian makanan. 
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g. Implementasi Halaman Pop up Keranjang Belanja 

  Implementasi hasil dari pop up keranjang belanja dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi 

yang berjalan, seperti yang ada pada gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Implementasi Pop up Keranjang Belanja 

 Pop up keranjang belanja akan muncul apabila masyarakat sudah 

menambahkan makanan kedalam keranjang belanja. Halaman ini memunculkan 

harga total dari jumlah makanan tersebut, apabila masyarakat menambahkan 

beberapa makanan kedalam keranjang maka, sistem akan menampilkan notifikasi 

yang ada pada icon keranjang belanja sesuai dengan jumlah makanan yang dipesan. 
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h. Implementasi Halaman Checkout 

Implementasi hasil dari halaman checkout dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Implementasi Halaman Checkout 

 Halaman ini menampilkan semua makanan yang sedang dipesan oleh 

masyarakat, halaman ini terdapat beberapa inputan yang wajib untuk diisi, seperti 

alamat pengirim dan nama penerima, dan halaman ini dapat memunculkan pesan 

“Data tidak boleh kosong”, apabila data inputan tersebut ada yang kosong. Total 

harga makanan didapatkan dari perjumlahan semua harga makanan dengan jumlah 

makanan tersebut. 
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i. Implementasi Halaman Rekomendasi 

Implementasi hasil dari halaman rekomendasi dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Implementasi Halaman Rekomendasi 

 Halaman ini menampilkan data rekomendasi untuk masyarakat, terdapat 

data paket makanan yang berupa makan pagi, makan siang dan makan malam. 

Makanan tersebut akan sesuai dengan kebutuhan kalori masyarakat itu sendiri. 

Halaman rekomendasi ini memudahkan masyarakat dalam pembelian makanan 

sehat, tanpa harus melakukan pembelian secara otomatis. 
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j. Implementasi Halaman Pesanan 

Implementasi hasil dari halaman pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.13 

 

Gambar 4.13 Implementasi Halaman Pesanan 

 Halaman ini menampilkan semua pesanan yang sedang dipesan oleh 

masyarakat, masyarakat dapat melihat pesanan tersebut dengan cara mengklik salah 

satu item pesanan, maka sistem akan berpindah kehalaman detail pemesanan, 

apabila masyarakat belum melakukan pembelian maka akan muncul view informasi 

untuk memulai membeli makanan. List makanan tersebut menampilkan, tanggal, 

total pembayaran. 
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k. Implementasi Halaman History 

       Implementasi hasil dari halaman history dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 Implementasi Halaman History 

  Halaman ini menampilkan semua history yang sedang dipesan oleh 

masyarakat, masyarakat dapat melihat history tersebut dengan cara mengklik salah 

satu item pesanan, apabila masyarakat belum melakukan pembelian maka akan 

muncul view informasi untuk memulai membeli makanan. List makanan tersebut 

menampilkan, tanggal, total pembayaran. 
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l. Implementasi Halaman Profil 

Implementasi hasil dari halaman profil dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.15 

 

Gambar 4.15 Implementasi Halaman Profil 

 Pada halaman ini akan memunculkan informasi data masyarakat tersebut, 

masyarakat dapat mengedit data tersebut, halaman ini juga terdapat informasi-

informasi penting terkait dengan BMR, makanan, kalori makanan.. Masyarakat 

dapat mengklik salah satu informasi tersebut dan halaman akan berpindah 

kehalaman yang sesuai dengan informasi tersebut. Pada halaman ini juga terdapat 

button logout yang berguna keluar dari aplikasi. 
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4.2.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Pasien 

a. Implementasi Halaman Masuk 

Implementasi hasil dari halaman masuk dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.16 

 

Gambar 4.16 Implementasi Halaman Masuk 

Halaman ini menampilkan data inputan kode register dan password yang 

wajib di isi oleh pasien sebelum masuk kedalam aplikasi, halaman ini dapat 

memunculkan pesan “Kode register atau Password salah” apabila pasien mengisi 

data salah. Serta icon hide dan unhide password yang berguna untuk menampilkan 

atau menutupi password. 
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b. Implementasi Halaman Beranda 

Implementasi hasil dari halaman beranda dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.17 

 

Gambar 4.17 Implementasi Halaman Beranda 

 Halaman ini menampilkan data makanan pasien yang sudah diberikan oleh 

RSI, serta data kalori. Pasien dapat memilih lauk yang sesuai dengan kalori pasien, 

kalori tersebut diperoleh langsung dari bagian unit gizi, dan pasien hanya bisa 

membeli lauk dalam sekali pembelian, sesuai dengan ketentuan RSI Jemursari 

Surabaya. Pada halaman ini terdapat icon checkout, apabila diklik akan berpindah 

kehalaman checkout 
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c. Implementasi Halaman Checkout 

Implementasi hasil dari halaman checkout dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.18 

 

Gambar 4.18 Implementasi Halaman Checkout 

 Halaman ini menampilkan pesanan lauk yang sudah dipesan oleh pasien, 

pasien, pada halaman ini terdapat nama lauk, kalori lauk, harga lauk. Di halaman 

ini terdapat button order yang apabila diklik akan berpindah kehalaman sukses 

order. Pada halaman ini terdapat alamat pengiriman untuk pengiriman terhadap 

alamat yang sudah di isi oleh masyarakat, kode promo dapat dicek dengan mengklik 

button cek, maka sistem akan mengecek kode promo tersebut. 
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d. Implementasi Halaman Pesanan 

Implementasi hasil dari halaman pesanan dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang berjalan, 

seperti yang ada pada gambar 4.19 

 

Gambar 4.19 Implementasi Halaman Pesanan 

 Halaman ini menampilkan lauk pesanan yang sedang dipesan oleh pasien, 

pasien dapat melihat pesanan tersebut dengan cara mengklik salah satu item 

pesanan, apabila pasien belum melakukan pembelian maka akan muncul view 

informasi untuk memulai membeli makanan. List lauk tersebut menampilkan, 

tanggal, total pembayaran. 
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e. Implementasi Halaman Profil 

Implementasi hasil dari halaman profil dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi yang 

berjalan, seperti yang ada pada gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Implementasi Halaman Profil 

Pada halaman ini akan memunculkan informasi data pasien tersebut, pasien 

dapat mengedit data tersebut, halaman ini juga terdapat informasi-informasi penting 

terkait dengan BMR, makanan, kalori makanan.. pasien dapat mengklik salah satu 

informasi tersebut dan halaman akan berpindah kehalaman yang sesuai dengan 

informasi tersebut. Pada halaman ini juga terdapat button logout yang berguna 

keluar dari aplikasi. 
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4.2.2 Implementasi Controller Admin (Website) 

4.2.1.1 Implementasi Perangkat Lunak Administrasi 

a. Implementasi Halaman Login 

Implementasi hasil dari halaman login webadmin dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat dan alur pada aplikasi 

yang berjalan, seperti yang ada pada gambar 4.21 

 

Gambar 4.21 Implementasi Halaman Login 

Halaman ini adalah Halaman login webadmin untuk semua admin, field ID dan 

Password wajib diisi, yaitu username dan password, sistem akan mengecek 

kesesuaian ID dan ID akan menyesuaikan masuk sebagai administrasi, kepala 

administrasi atau unit gizi. Pada halaman ini dapat memuculkan pesan “Username 

atau Password salah!”, apabila user salah dalam mengisi data tersebut. Dan apabila 

benar maka akan berpindah kehalaman yang sesuai dengan kategori user tersebut. 

Pada desain ini hanya administrasi yang sudah terdaftar kedalam aplikasi yang 

sudah didaftarkan oleh bagian kepala administrasi. 
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b. Implementasi Halaman List Pesanan Umum 

Implementasi hasil dari halaman list pesanan umum dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Implementasi Halaman List Pesanan Umum 

Pada halaman ini menampilkan semua list pesanan yang sudah dipesan oleh 

masyarakat, administrasi dapat mengelola data list pesanan, administrasi dapat 

mengklik button konfirmasi untuk mengubah status pesanan menjadi 

‘Terkonfirmasi’ dan apabila pesanan tersebut terjadi pembatalan administrasi dapat 

mengklik button batal yang berguna untuk menghapus data pesanan tersebut yang 

ada pada database, untuk cetak pesanan berguna untuk apabila pesanan tersebut 

siap untuk dikirim, cetak ini sebagai bukti pembayaran terhadap pembeli tersebut. 

Administrasi juga dapat mengklik button detail pada list pemesanan yang berguna 

untuk melihat detail pemesanan tersebut/ makanan apa saja yang dipesan oleh 

masyarakat tersebut, dengan berpindah halaman ke detail pesanan. 
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c. Implementasi Halaman List Pesanan Pasien 

Implementasi hasil dari halaman list pesanan pasien dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Implementasi Halaman List Pesanan Pasien 

Pada halaman ini menampilkan semua list pesanan yang sudah dipesan oleh 

pasien, administrasi dapat mengelola data list pasien, administrasi dapat mengklik 

button konfirmasi untuk mengubah status pesanan menjadi ‘Terkonfirmasi’ dan 

apabila pesanan tersebut terjadi pembatalan administrasi dapat mengklik button 

batal yang berguna untuk menghapus data pesanan tersebut yang ada pada 

database, untuk cetak pesanan berguna untuk apabila pesanan tersebut siap untuk 

dikirim, cetak ini sebagai bukti pembayaran terhadap pembeli tersebut, serta 

mengubah status pesanan menjadi ‘Terkirim’. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 

bagian administrasi. 
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d. Implementasi Halaman Edit Makanan 

Implementasi hasil dari halaman edit makanan dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Implementasi Halaman Edit Makanan 

Halaman ini untuk mengedit makanan yang ada pada aplikasi, apabila 

adminsitrasi mengedit makanan pada webadmin maka tampilan pada item makanan 

tersebut pada aplikasi mobile akan berubah sesuai dengan yang sudah diedit. 

Adminsitrasi juga dapat menambah makanan sehingga aplikasi selalu up to date 

terhadap makanan baru, apabila administrasi mengklik button edit maka akan 

muncul modal edit, setelah administrasi mengisi data edit dengan benar maka akan 

muncul pesan “Makanan berhasil diedit”. Administrasi dapat mengklik button 

hapus yang berguna untuk menghapus data makanan tersebut yang ada pada 

database, setelah administrasi menghapus data tersebut maka akan muncul pesan 

“Data makanan berhasil dihapus” 
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e. Implementasi Halaman Edit Promo 

Implementasi hasil dari halaman Edit Promo dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25 Implementasi Halaman Edit Promo 

Halaman ini untuk mengedit data promo yang ada pada aplikasi, apabila 

administrasi mengedit data promo pada webadmin maka tampilan pada item 

makanan tersebut pada aplikasi mobile akan berubah sesuai dengan yang sudah 

diedit. Adminsitrasi juga dapat menambah data promo sehingga aplikasi selalu up 

to date terhadap data promo baru, apabila administrasi mengklik button edit maka 

akan muncul modal edit, setelah administrasi mengisi data edit dengan benar maka 

akan muncul pesan “Data Promo berhasil diedit”. Administrasi dapat mengklik 

button hapus yang berguna untuk menghapus data promo tersebut yang ada pada 

database, setelah administrasi menghapus data tersebut maka akan muncul pesan 

“Data Promo berhasil dihapus”. 
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f. Implementasi Halaman Laporan Penjualan 

Implementasi hasil dari halaman laporan penjualan dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Implementasi Halaman Laporan Penjualan 

 Pada halaman ini administrasi dapat melihat hasil dari penjualan, terdapat 2 

inputan yaitu tanggal awal dan tanggal akhir beserta button cek, inputan ini berguna 

untuk menampilkan data penjualan yang sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan dari inputan tersebut, sehingga memudahkan administrasi dalam 

mencari laporan yang sesuai dengan tanggal yang diinginkan, laporan penjualan 

tersebut akan menjadi bentuk pdf sehingga mudah untuk dilihat dan dicetak oleh 

administrasi. Pada halaman ini juga menampilkan data makanan yang sering dibeli 

oleh masyarakat, sehingga dapat memudahkan pihak admin untuk menganalisa 

penjualan/makanan yang sering dibeli oleh masyarakat. 
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4.2.1.2 Implementasi Perangkat Lunak Unit Gizi 

a. Implementasi Halaman List Pesanan Umum 

Implementasi hasil dari halaman list pesanan umum dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27 Implementasi Halaman List Pesanan Umum 

Pada halaman ini menampilkan semua list pesanan yang sudah dipesan oleh 

masyarakat, unit gizi dapat mengelola data list pesanan, pada halaman ini unit gizi 

bertindak sebagai menyiapkan pesanan makanan yang sudah dikonfirmasi oleh 

pihak administrasi, apabila makanan sudah siap maka, unit gizi dapat mengklik 

button selesai untuk mengubah status pesanan menjadi ‘Selesai’ sehingga bagian 

administrasi dapat mengetahui data pesanan tersebut selesai dibuat dan siap untuk 

dikirim kepada pembeli. Unit gizi juga dapat mengklik button detail pada list 

pemesanan yang berguna untuk melihat detail pemesanan tersebut/ makanan apa 

saja yang dipesan oleh masyarakat tersebut, dengan berpindah halaman ke detail 

pesanan. 
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b. Implementasi Halaman List Pesanan Pasien 

Implementasi hasil dari halaman list pesanan pasien dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Implementasi Halaman List Pesanan Pasien 

Pada halaman ini menampilkan semua list pesanan lauk yang sudah dipesan 

oleh pasien, unit gizi dapat mengelola data list pesanan lauk, pada halaman ini unit 

gizi bertindak sebagai menyiapkan pesanan makanan yang sudah dikonfirmasi oleh 

pihak administrasi, apabila makanan sudah siap maka, unit gizi dapat mengklik 

button selesai untuk mengubah status pesanan menjadi ‘Selesai’ sehingga bagian 

administrasi dapat mengetahui data pesanan tersebut selesai dibuat dan siap untuk 

dikirim kepada pasien yang sesuai dengan kamar pasien tersebut. Pada halaman ini 

unit gizi dapat mengetahui makanan untuk pasien yang sudah diberikan oleh RSI 

Jemursari Surabaya serta unit gizi dapat mengelola data pesanan yang sudah 

dipesan oleh pasien. 
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c. Implementasi Halaman Makanan Pasien 

Implementasi hasil dari halaman makanan pasien dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Implementasi Halaman Makanan Pasien 

Halaman ini untuk mengedit makanan pasien yang ada pada aplikasi, apabila 

unit gizi mengedit makanan pada webadmin maka tampilan pada item makanan 

tersebut pada aplikasi mobile akan berubah sesuai dengan yang sudah diedit. Unit 

gizi juga dapat menambah makanan sehingga aplikasi selalu up to date terhadap 

makanan baru, apabila unit gizi mengklik button edit maka akan muncul modal edit, 

setelah unit gizi mengisi data edit dengan benar maka akan muncul pesan “Makanan 

Pasien berhasil diedit”. Unit gizi dapat mengklik button hapus yang berguna untuk 

menghapus data makanan tersebut yang ada pada database, setelah unit gizi 

menghapus data tersebut maka akan muncul pesan “Data makanan pasien berhasil 

dihapus”. 
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d. Implementasi Halaman Lauk Pasien 

Implementasi hasil dari halaman lauk pasien dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30 Implementasi Halaman Lauk Pasien 

Halaman ini untuk mengedit lauk pasien yang ada pada aplikasi, apabila unit 

gizi mengedit lauk pada webadmin maka tampilan pada item makanan tersebut pada 

aplikasi mobile akan berubah sesuai dengan yang sudah diedit. Pada halaman ini 

terdapat id lauk, nama lauk, deskripsi, harga, kalori, foto lauk dan aksi. Unit gizi 

juga dapat menambah lauk sehingga aplikasi selalu up to date terhadap lauk baru, 

apabila unit gizi mengklik button edit maka akan muncul modal edit, setelah unit 

gizi mengisi data edit dengan benar maka akan muncul pesan “Lauk Pasien berhasil 

diedit”. Unit gizi dapat mengklik button hapus yang berguna untuk menghapus data 

lauk tersebut yang ada pada database, setelah unit gizi menghapus data tersebut 

maka akan muncul pesan “Data Lauk pasien berhasil dihapus”. 
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e. Implementasi Halaman Rekomendasi Pasien 

Implementasi hasil dari halaman rekomendasi pasien dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.31 

 

Gambar 4.31 Implementasi Halaman Rekomendasi Pasien 

 Pada halaman ini pihak unit gizi dapat mengisi rekomendasi untuk pasien, 

data yang ada pada halaman ini adalah seharusnya data pasien yang ada pada RSI 

Jemursari Surabaya, tetapi untuk saat ini data diatas adalah data dummy, unit gizi 

dapat mencari data tersebut dengan menggunakan inputan no.register, ketika nomor 

tersebut diisi maka tampilan data otomatis berubah sesuai dengan yang diinputkan 

oleh unit gizi tersebut, unit gizi dapat mengelola data rekomendasi dengan cara 

mengklik button edit rekomendasi, selanjutnya akan muncul modal edit 

rekomendasi, apabila unit gizi mengisi data editan dengan benar, maka halaman ini 

akan muncul pesan “Data Rekomendasi berhasil diedit”. Dan apabila terjadi 

kesalahan maka halaman ini akan memunculkan pesan “Data rekomendasi tidak 

berhasil diedit” 
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4.2.1.3 Implementasi Perangkat Lunak Kepala Administrasi 

a. Implementasi Halaman Admin 

Implementasi hasil dari halaman admin dibuat berdasarkan kebutuhan 

fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada gambar 4.32 

 

Gambar 4.32 Implementasi Halaman Admin 

Halaman ini untuk mengedit admin yang berhak mengakses webadmin, demi 

keamaan pada halaman ini yang berhak untuk mengelola hanya kepala administrasi. 

Kepala administrasi juga dapat menambah admin sehingga yang dapat mengakses 

webadmin sesuai dengan kategori admin tersebut. Apabila kepala administrasi 

mengklik button edit maka akan muncul modal edit, setelah kepala administrasi 

mengisi data edit dengan benar maka akan muncul pesan “Data admin berhasil 

diedit”. kepala administrasi dapat mengklik button hapus yang berguna untuk 

menghapus data admin tersebut yang ada pada database, setelah kepala 

administrasi menghapus data tersebut maka akan muncul pesan “Data admin 

berhasil dihapus”. Apabila terjadi kesalahan dalam penginputan maka akan muncul 

pesan “Data admin gagal dihapus” 
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b. Implementasi Halaman Laporan Penjualan 

Implementasi hasil dari halaman laporan penjualan dibuat berdasarkan 

kebutuhan fungsional serta desain (UI) yang sudah dibuat, seperti yang ada pada 

gambar 4.33 

 

Gambar 4.33 Implementasi Laporan Penjualan 

 Pada halaman ini kepala administrasi dapat melihat hasil dari penjualan, 

terdapat 2 inputan yaitu tanggal awal dan tanggal akhir beserta button cek, inputan 

ini berguna untuk menampilkan data penjualan yang sesuai dengan tanggal yang 

sudah ditentukan dari inputan tersebut, sehingga memudahkan kepala administrasi 

dalam mencari laporan yang sesuai dengan tanggal yang diinginkan, laporan 

penjualan tersebut akan menjadi bentuk pdf sehingga mudah untuk dilihat dan 

dicetak oleh kepala administrasi. Pada halaman ini juga menampilkan data makanan 

yang sering dibeli oleh masyarakat, sehingga dapat memudahkan pihak kepala 

administrasi untuk menganalisa penjualan/makanan yang sering dibeli oleh 

masyarakat. 
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4.3 Implementasi Testing Perangkat Lunak      

Pada tahapan ini, uji coba aplikasi dilakukan pada tahap perhitungan BMR. 

Uji coba aplikasi menggunakan 2 metode pengujian yaitu: 

a. Blackbox Testing 

Pengujian Blackbox Testing dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi serta 

kesalahan interface pada aplikasi. 

b. Whitebox Testing 

Pengujian Whitebox Testing dilakukan untuk menguji alghoritma pada 

aplikasi. 

4.3.1 Blackbox Texting 

1. Uji Coba Fungsi Masuk (Android) 

Menguji fungsi-fungsi yang ada pada halaman masuk. Berikut merupakan 

hasil pengujian tersebut. 

Tabel 4.3 Uji Coba Fungsi Masuk 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Memasukkan 

password 

Karakter 

password 

menjadi 

karakter (*) 

Lihat pada 

gambar 4.33 

100% 

2. Nomor 

handphone dan 

password benar 

Berpindah ke 

halaman 

beranda 

Lihat pada 

gambar 4.34 

100% 

3. Nomor 

Handphone dan 

password salah 

Alert ‘nomor 

handphone dan 

password 

salah’ 

Lihat pada 

gambar 4.35 

100% 
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Gambar 4.34 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.35 Hasil Test Case ID 2 
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Gambar 4.36 Hasil Test Case ID 3 

2. Uji coba fungsi Daftar (Android) 

Tabel 4.4 Uji Coba Fungsi Daftar 

Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Tidak 

memasukkan 

salah satu 

inputan data 

Alert ‘Data tidak 

boleh kosong’ 

Lihat pada 

gambar 4.37 

100% 

2. Mengisi semua 

data dengan 

benar 

Berpindah ke 

halaman 

verifikasi 

Lihat pada 

gambar 4.38 

100% 
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Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

3. Mengisi nomor 

handphone 

yang sudah 

terdaftar 

Menampilkan 

alert ‘nomor 

handphone 

sudah terdaftar’ 

Lihat pada 

gambar 4.39 

100% 

 

 

Gambar 4.37 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.38 Hasil Test Case ID 2 
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Gambar 4.39 Hasil Test Case ID 3 

3. Uji coba fungsi Verifikasi (Android) 

Tabel 4.5 Uji Coba Fungsi Verifikasi 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengisi data 

kode dengan 

salah 

Alert ‘kode 

salah’ 

Lihat pada 

gambar 4.40 

100% 

2. Mengisi data 

kode dengan 

benar 

Berpindah ke 

halaman 

perhitungan 

BMR 

Lihat pada 

gambar 4.41 

100% 
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Gambar 4.40 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.41 Hasil Test Case ID 2 
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4. Uji coba fungsi perhitungan BMR (Android) 

Tabel 4.6 Uji Coba Fungsi perhitungan BMR 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Tidak 

memasukkan 

salah satu 

inputan data 

Alert ‘Data 

tidak boleh 

kosong’ 

Lihat pada 

gambar 4.42 

100% 

2. Mengisi semua 

data dengan 

benar 

Berpindah ke 

halaman hasil 

BMR 

Lihat pada 

gambar 4.43 

100% 

3. Mengklik 

tanggal lahir 

Tampil Pop up 

date 

Lihat pada 

gambar 4.44 

100% 

 

 

Gambar 4.42 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.43 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.44 Hasil Test Case ID 3 
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5. Uji coba fungsi  Beranda (Android) 

Tabel 4.7 Uji Coba Fungsi Beranda 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik salah 

satu item 

makanan 

Menampilkan 

pop up 

makanan 

Lihat pada 

gambar 4.45 

100% 

2. Berpindah 

halaman jika 

mengklik icon 

keranjang 

belanja 

Mengklik icon 

keranjang 

belanja 

Lihat pada 

gambar 4.46 

100% 

3. Mengklik 

button tambah 

keranjang 

belanja  

Menampilkan 

keranjang 

belanja 

Lihat pada 

gambar 4.47 

100% 

 

`  

Gambar 4.45 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.46 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.47 Hasil Test Case ID 3 
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6. Uji coba fungsi Keranjang Belanja (Android) 

Tabel 4.8 Uji Coba Fungsi Keranjang Belanja 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengisi data 

kosong pada 

alamat dan 

nama penerima 

alert ‘data tidak 

boleh kosong’ 

Lihat pada 

gambar 4.48 

100% 

2. Mengisi data 

dengan benar 

dan mengklik 

button order 

Berpindah 

kehalaman 

sukses order 

Lihat pada 

gambar 4.49 

100% 

 

 

Gambar 4.48 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.49 Hasil Test Case ID 2 

7. Uji coba fungsi Rekomendasi (Android) 

Tabel 4.9 Uji Coba Fungsi Rekomendasi 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button coba 

sekarang 

Berpindah 

halaman ke 

rekomendasi 

Lihat pada 

gambar 4.50 

100% 
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Gambar 4.50 Hasil Test Case ID 1 

8. Uji coba fungsi Pesanan (Android) 

Tabel 4.10 Uji Coba Fungsi Pesanan 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik salah 

satu pesanan 

Berpindah 

halaman ke 

detail pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.51 

100% 
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Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

2. - Menampilkan 

view jika 

pesanan kosong 

Lihat pada 

gambar 4.52 

100% 

 

 

Gambar 4.51 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.52 Hasil Test Case ID 2 

9. Uji coba fungsi History (Android) 

Tabel 4.11 Uji Coba Fungsi History 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik salah 

satu history 

Berpindah 

halaman ke 

detail history 

Lihat pada 

gambar 4.53 

100% 

2. - Menampilkan 

view jika 

pesanan history 

Lihat pada 

gambar 4.54 

100% 

 

 

Gambar 4.53 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.54 Hasil Test Case ID 2 

10. Uji coba fungsi Profil (Android) 

Tabel 4.12 Uji Coba Fungsi Profil 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button logout 

Berpindah 

halaman ke 

halaman 

pembuka 

Lihat pada 

gambar 4.55 

100% 
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Gambar 4.55 Hasil Test Case ID 1 

 

11. Uji coba fungsi Masuk Pasien (Android) 

Tabel 4.13 Uji Coba Fungsi Masuk Pasien 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Memasukkan 

password 

Karakter 

password 

menjadi 

karakter (*) 

Lihat pada 

gambar 4.56 

100% 

2. Nomor 

register dan 

Berpindah ke 

halaman 

beranda 

Lihat pada 

gambar 4.57 

100% 
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Test Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

password 

benar 

3. Nomor 

register dan 

password 

salah 

Alert ‘nomor 

register dan 

password salah’ 

Lihat pada 

gambar 4.58 

100% 

 

 

Gambar 4.56 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.57 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.58 Hasil Test Case ID 3 
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12. Uji coba fungsi Beranda Pasien (Android) 

Tabel 4.14 Uji Coba Beranda Pasien 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

salah satu 

item lauk 

Pop up 

keranjang 

Lihat pada 

gambar 4.59 

100% 

2. Mengklik 

button 

tambah ke 

keranjang 

Berpindah ke 

halaman 

keranjang 

belanja 

Lihat pada 

gambar 4.60 

100% 

 

 

Gambar 4.59 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.60 Hasil Test Case ID 2 

13. Uji coba fungsi Keranjang Belanja Pasien (Android) 

Tabel 4.15 Uji Coba Fungsi Keranjang Belanja Pasien 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button order 

Berpindah 

halaman ke 

sukses order 

Lihat pada 

gambar 4.61 

100% 

 

 

Gambar 4.61 Hasil Test Case ID 1 
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14. Uji coba fungsi Pesanan Pasien (Android) 

Tabel 4.16 Uji Coba Fungsi Pesanan Pasien 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik salah 

satu pesanan 

Berpindah 

halaman ke 

detail pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.62 

100% 

2. - Menampilkan 

view jika 

pesanan kosong 

Lihat pada 

gambar 4.63 

100% 

 

 

Gambar 4.62 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.63 Hasil Test Case ID 2 

15. Uji coba fungsi Profil Pasien (Android) 

Tabel 4.17 Uji Coba Fungsi Profil Pasien 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keerhasilan 

1. Mengklik button 

logout 

Berpindah 

halaman ke 

halaman 

pembuka 

Lihat pada 

gambar 4.64 

100% 
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Gambar 4.64 Hasil Test Case ID 1 

 

16. Uji coba fungsi masuk untuk semua user (Website) 

Tabel 4.18 Uji Coba Fungsi Masuk untuk Semua User 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Memasukkan 

password 

Karakter 

password 

menjadi 

karakter (*) 

Lihat pada 

gambar 4.65 

100% 
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Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

2. Username dan 

password 

benar 

Berpindah ke 

sesuai dengan 

kategori user 

Lihat pada 

gambar 4.66 

100% 

3. Username dan 

password 

salah 

Alert ‘username 

dan password 

salah’ 

Lihat pada 

gambar 4.67 

100% 

 

 

Gambar 4.65 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.66 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar4.67 Hasil Test Case ID 3 

17. Uji coba fungsi list pesanan umum Administrasi (Website) 

Tabel 4.19 Coba Fungsi List Pesanan Umum Administrasi 

Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button detail 

pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.68 

100% 
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Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

2. Mengklik 

button batal 

Menghapus data 

list pesanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

pesanan berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.69 

100% 

3. Mengklik 

button 

konfirmasi 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 

Lihat pada 

gambar 4.70 

100% 

 

 

Gambar 4.68 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.69 Hasil Test Case ID 2 
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Gambar 4.70 Hasil Test Case ID 3 

18. Uji coba fungsi list pesanan pasien Administrasi (Website) 

Tabel 4.20 Uji Coba Fungsi List Pesanan Pasien Administrasi 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button detail 

pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.71 

100% 

2. Mengklik 

button batal 

Menghapus data 

list pesanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

pesanan berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.72 

100% 

3. Mengklik 

button 

konfirmasi 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Terkonfirmasi’ 

Lihat pada 

gambar 4.73 

100% 

 



218 

 

 

 

 

Gambar 4.71 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.72 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.73 Hasil Test Case ID 3 

 

19. Uji coba fungsi edit makanan Administrasi (Website) 

Tabel 4.21 uji Coba Fungsi Edit Makanan Administrasi 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button 

tambah 

Menampilkan 

modal tambah 

makanan dan 

Lihat pada 

gambar 4.74 

100% 
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Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

makanan dan 

mengisi data 

dengan benar 

menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan sukses 

ditambahkan’ 

2. Mengklik 

button hapus 

Menghapus data 

list makanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

Makanan 

berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.75 

100% 

3. Mengklik 

button edit 

dan 

mengubah 

data dengan 

benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan 

berhasil diedit’ 

Lihat pada 

gambar 4.76 

100% 

 

 

Gambar 4.74 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.75 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.76 Hasil Test Case ID 3 

20. Uji coba fungsi edit promo Administrasi (Website) 

Tabel 4.22 Uji Coba Edit Promo Administrasi 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button 

tambah 

promo dan 

mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

promo dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

promo sukses 

ditambahkan’ 

Lihat pada 

gambar 4.77 

100% 

2. Mengklik 

button hapus 

Menghapus data 

list promo 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

Lihat pada 

gambar 4.78 

100% 
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Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

promo berhasil 

terhapus’ 

3. Mengklik 

button edit 

dan 

mengubah 

data dengan 

benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

promo berhasil 

diedit’ 

Lihat pada 

gambar 4.79 

100% 

 

 

Gambar 4.77 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.78 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.79 Hasil Test Case ID 3 
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21. Uji coba fungsi list pesanan umum Unit Gizi (Website) 

Tabel 4.23 Uji Coba fungsi List Pesanan Umum Unit Gizi 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkst 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button detail 

pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.80 

100% 

2. Mengklik 

button selesai 

Mengubah 

status data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Selesai’ 

Lihat pada 

gambar 4.81 

100% 

 

 

Gambar 4.80 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.81 Hasil Test Case ID 2 

 

22. Uji coba fungsi list pesanan pasien Unit Gizi (Website) 
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Tabel 4.24 Uji Coba ungsi List Pesanan Umum Unit Gizi 

Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button detail 

pesanan 

Berpindah 

halaman detail 

pesanan 

Lihat pada 

gambar 4.81 

100% 

2. Mengklik 

button selesai 

Mengubah status 

data list 

pemesanan 

menjadi 

‘Selesai’ 

Lihat pada 

gambar 4.82 

100% 

 

 

Gambar 4.82 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.83 Hasil Test Case ID 2 

23. Uji coba fungsi makanan pasien Unit Gizi (Website) 
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Tabel 4.25 Uji Coba Fungsi Makanan Pasien Unit Gizi 

Test Case 

ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button tambah 

makanan dan 

mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

makanan dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan sukses 

ditambahkan’ 

Lihat pada 

gambar 4.84 

100% 

2. Mengklik 

button batal 

Menghapus data 

list makanan 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

Makanan 

berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.85 

100% 

3. Mengklik 

button edit 

dan 

mengubah 

data dengan 

benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

makanan 

berhasil diedit’ 

Lihat pada 

gambar 4.86 

100% 
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Gambar 4.84 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.85 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.86 Hasil Test Case ID 3 

24. Uji coba fungsi lauk pasien Unit Gizi (Website) 

Tabel 4.26 Uji Coba Fungsi Lauk Pasien Unit Gizi 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button tambah 

lauk dan 

Menampilkan 

modal tambah 

lauk dan 

menampilkan 

Lihat pada 

gambar 4.87 

100% 
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Test 

Case ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

mengisi data 

dengan benar 

pesan ‘Data lauk 

sukses 

ditambahkan’ 

2. Mengklik 

button hapus 

Menghapus data 

list lauk tersebut 

pada database 

dan 

menampilkan 

pesan ‘Data lauk 

berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.88 

100% 

3. Mengklik 

button edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data lauk 

berhasil diedit’ 

Lihat pada 

gambar 4.89 

100% 

 

 

Gambar 4.87 Hasil Test Case ID 1 

 

Gambar 4.88 Hasil Test Case ID 2 
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Gambar 4.89 Hasil Test Case ID 3 

25. Uji coba fungsi rekomendasi pasien Unit gizi (Website) 

Tabel 4.27 Uji Coba Fungsi Rekomendasi Pasien Unit Gizi 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button edit 

rekomendasi 

dan mengubah 

data dengan 

benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

rekomendasi 

berhasil diedit’  

Lihat pada 

gambar 4.90 

100% 

 

 

Gambar 4.90 Hasil Test Case ID 1 

26. Uji coba fungsi admin Kepala administrasi (Website) 
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Tabel 4.28 Uji Coba Fungsi Admin Kepala Administrasi 

 

Test 

Case ID 

Input Output Hasil  Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengklik 

button tambah 

admin dan 

mengisi data 

dengan benar 

Menampilkan 

modal tambah 

admin dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

admin sukses 

ditambahkan’ 

Lihat pada 

gambar 4.91 

100% 

2. Mengklik 

button hapus 

Menghapus data 

list admin 

tersebut pada 

database dan 

menampilkan 

pesan ‘Data 

admin berhasil 

terhapus’ 

Lihat pada 

gambar 4.92 

100% 

3. Mengklik 

button edit dan 

mengubah data 

dengan benar 

Menampilkan 

pesan ‘Data 

admin berhasil 

diedit’ 

Lihat pada 

gambar 4.93 

100% 

 

 

Gambar 4.91 Hasil Test Case ID 1 
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Gambar 4.92 Hasil Test Case ID 2 

 

Gambar 4.93 Hasil Test Case ID 3 

 

4.3.2 White Texting 

Tabel 4.29 Uji Coba Fungsi Algoritma Perhitungan BMR 

 

Test 

Case 

ID 

Input Output Hasil Tingkat 

Keberhasilan 

1. Mengisi semua 

kebutuhan data 

perhitungan 

BMR 

Menampilkan 

hasil testing 

JUnit dengan 

hasil Test 

passed. 

Lihat pada 

gambar 4.94 

100% 
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Gambar 4.94 Hasil Test Case ID 1 

 

4.3 Kesimpulan Hasil Pengujian Aplikasi 

Setelah dilakukan semua pengujian Blackbox testing dan Whitebox testing 

mendapatkan hasil, dan hasil tersebut dirata-rata sehingga mendapatkan 

kesimpulan seperti pada tabel 4.30. 

Tabel 4.30 Kesimpulan hasil testing 

Testing Jumlah Test Case Hasil (Rata-rata) 

Blackbox 60 100% 

Whitebox 1 100% 
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BAB V  

KESIMPULAN 

a. Kesimpulan 

Tugas akhir ini telah menghasilkan aplikasi penjualan makanan sehat 

berdasarkan perhitungan kalori menggunakan BMR pada Rumah Sakit Islam 

Jemursari berbasis android.  Aplikasi penjualan makanan sehat sudah diuji coba 

dan hasilnya adalah sebagai berikut :  

1. Proses perhitungan kalori BMR pada aplikasi hanya membutuhkan waktu 3 

detik, sedangkan dengan cara manual adalah 2 menit 30 detik. 

2. Pengujian blackbox dengan 60 test case mendapatkan hasil 100% sukses. 

3. Pengujian whitebox dengan menggunakan tools JUnit Android Studio untuk 

menguji perhitungan kalori BMR mendapatkan hasil 100% sukses. 

4. Memudahkan proses penjualan dan pemasaran makanan sehat untuk umum 

dan pasien rawat inap. 

5. Memberikan informasi kalori yang dibutuhkan masyarakat. 

b. Saran 

Saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan aplikasi penjualann 

makanan sehat kedepannya, antara lain : 

a. Fitur Map untuk memudahkan pengirim dalam mencari alamat pembeli. 

b. Fitur free call, untuk mengurangi biaya pengeluaran dari pihak RSI Jemursari 

c. Pengiriman dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 
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