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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Analisa dan perancangan sistem pada bab ini meliputi : analisa proses 

sistem,analisa kebutuhan sistem, analisa kebutuhan perangkat lunak, arsitektur 

sistem, flowchart dan rancangan aplikasi. 

 

3.1 Deskripsi Umum Sistem 

Pada tugas akhir ini akan dikembangkan suatu sistem informasi lokasi 

untuk geo-location sharing pada handphone berbasis android.dengan adanya 

aplikasi ini, pengguna bisa mengetahui posisi keberadaannya pada saat itu, 

melihat posisi pengguna lain yang telah berbagi lokasi, berbagi lokasi dengan 

pengguna lain, mengetahui alamat aktual baik posisi pengguna sendiri maupun 

posisi dari pengguna lain yang telah dicari sebelumnya, mengetahui arah dari 

posisi pengguna ke posisi pengguna lain yang telah dicari sebelumnya,mengetahui 

jarak dengan posisi lain yang  telah dicari sebelumnya. 

  

 Ketika GPS receiver sudah terhubung ke satelit, maka handphone akan 

mengambil data lokasi dengan format GPGGA (Global Postioning System Fixed 

Data). Data yang akan dimanfaatkan adalah data lintang (Latitude) dan bujur 

sangkar (Longitude), sedangkan data lainnya diabaikan. Untuk map, akan diunduh 

dari Google Maps dengan memanfaatkan teknologi GPRS. Sedangkan untuk 

mengetahui lokasi user lain yang berbagi lokasinya di database, handphone akan 

menghubungi server dengan memanfaatkan HTTP GET request ke server dengan 

mengirimkan parameter berupa nama user yang dicari. Ketika ada request dari 

client, server akan memberikan respone dengan mengirimkan data lokasi dari 

pengguna yang dicari yang diambil dari database. Sedangkan untuk fungsi 

lainnya untuk mengetahui alamat aktual,arah,jarak didaptkan dari data XML dari 

Google yang kemudian hasil parsing tersebut dikirm ke client untuk diolah. 

 



25 
 

 Untuk kasus pada tugas akhir ini menggunakan navigasi tercepat yang 

merupakan  pengembangan dari aplikasi friend finder sebelumnya. Penambahan 

navigasi tercepat ini difungsikan sebagai pemandu perjalanan pengguna aplikasi 

ini untuk menuju pengguna lain yang  telah terdeteksi pada tampilan bentuk peta 

digital berbasis google API. 

 

3.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

 Aplikasi yang dibangun bersifat online sehingga kebutuhan jaringan GPRS 

pada handphone mutlak dibutuhkan. Aplikasi ini berjalan pada Android OS. 

Kebutuhan sistem antara lain sebagai berikut: 

a. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java yang berjalan diatas 

DVM (Dalvik Virtual Mechine).  

b. Smartphone berbasis Android minimal menggunakan Sistem Operasi 

Android 2.3 gingerbread dan menggunakan Google API 10. 

c. Mendukung teknologi GPS (Global Positioning System) atau A-GPS 

(Assisted-Global Positioning System). Perangkat keras ini digunakan untuk 

pendeteksi keberadaan mobile device 

d. Fasilitas peta digital memanfaatkan library Google Maps API yang dapat 

pada Sistem Operasi Android. 

 

3.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

development program aplikasi yang dibuat. Kebutuhan perangkat lunak antara lain 

sebagai berikut: 

a. Eclipse Java IDE for Web Developers Version: Luna Release (4.4.0)  

b. Sun Microsystem Java 2 Standard Edition SDK (J2SDK 1.6).  

c. Perancangan UML menggunakan Rational Rose Enterprise Edition.  

 

 

3.4 Arsitektur Sistem 

 Bagaian ini akan menjelsakan tentang arsitektur,komponen komunikasi 

jaringan dan komponen server. 



 

3.4.1 Arsitektur 

 Implementasi pada sistem informasi lokasi berbasis android ini akan 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman 

Google Map’s API 

sehingga lebih memudahkan dalam pengembagan aplikasi

itu,karena berbasiskan 

yang dimiliki oleh bahasa pemrograman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembuatan aplikasi ini, server yang digunakan adalah 

Engine yang juga sekaligus sebuah web hosting. Dalam hal ini, server bertugas 

untuk menyimpan database lokasi 

user. User bisa mengirimkan 

 

GPRS 

Android phone with GPS

Implementasi pada sistem informasi lokasi berbasis android ini akan 

dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan 

Google Map’s API dan Facebook API yang telah memiliki banyak module 

sehingga lebih memudahkan dalam pengembagan aplikasi 

itu,karena berbasiskan Java, maka Android tentunya memiliki semua kelebihan 

yang dimiliki oleh bahasa pemrograman Java.   

Gambar   3.1 Arsitektur Sistem 

 

Dalam pembuatan aplikasi ini, server yang digunakan adalah Google Aplication 

yang juga sekaligus sebuah web hosting. Dalam hal ini, server bertugas 

untuk menyimpan database lokasi user dan memberikan data sesuai 

bisa mengirimkan request menggunakan fungsi cari posisi 

  

satelit 
GPRS 

GPRS 

 

Facebook  server 

Google App Engine 

Google map server 

Android phone with GPS 
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Implementasi pada sistem informasi lokasi berbasis android ini akan 

dengan menggunakan 

yang telah memiliki banyak module 

 ini. Disamping 

maka Android tentunya memiliki semua kelebihan 

Google Aplication 

yang juga sekaligus sebuah web hosting. Dalam hal ini, server bertugas 

dan memberikan data sesuai request dari 

menggunakan fungsi cari posisi user lain. 



 

3.4.2 Komponen Komunikasi Jaringan

 Komponen yang terlihat pada gam

menjalankan aplikasi tersebut dalam hal komunikasi jaringannya, diantaranya 

adalah user dapat melihat posisinya di map, 

ada di server, user 

tempat yang diinginka

GPS untuk mendapatkan posisi 

penghubung antara handphone 

tempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar  3.2    

Komponen Komunikasi Jaringan 

Komponen yang terlihat pada gambar 3.2 mengatur bagaimana 

menjalankan aplikasi tersebut dalam hal komunikasi jaringannya, diantaranya 

dapat melihat posisinya di map, user dapat mendownload map

user dapat berbagi lokasi dan,user dapat mencari lokasi suatu 

tempat yang diinginkan sesuai dengan data yang terdapat di server. Teknologi 

GPS untuk mendapatkan posisi user, sedangkan teknologi GPRS menjadi 

handphone dengan server untuk mengambil data lokasi suatu 

  

  

Gambar  3.2    Komponen komunikasi jaringan 
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mengatur bagaimana user dapat 

menjalankan aplikasi tersebut dalam hal komunikasi jaringannya, diantaranya 

download map yang 

dapat mencari lokasi suatu 

n sesuai dengan data yang terdapat di server. Teknologi 

sedangkan teknologi GPRS menjadi 

dengan server untuk mengambil data lokasi suatu 
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3.5 Flowchart Sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar  3.3    Flowchart sistem 

 

 Flowchart sistem diatas menjelaskan alur kerja dari aplikasi saat 

program dijalankan, dimana aplikasi pertama kali menampilkan menu pilihan 

berupa pilihan menu pilih lokasi saya,menu pilih lokasi teman yang sedang dicari 

dan menu about. Dari lokasi saya dimana terdapat kondisi ya dan tidak , jika ya 

proses selanjutnya akan menuju get position untuk memperoleh data koordinat, 
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selanjutnya akan ditampilkan pada peta digital. Jika tidak maka pilih lokasi teman 

yang sedang online jika tidak akan menuju ke 

sedang online terdapat pilihan untuk masuk ke daftar teman jika ya makan kita 

akan memilih lokasi teman yang akan kita cari, maka aplikasi akan menampilkan 

posisi teman yang kita cari pada visual map yang di unduh pada 

setelah itu data berupa informasi yang diperlukan akan kita dapatkan

 

3.6 Blok Diagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blok diagram diatas menjelaskan fungsi

freindfinder berbasis android pada saat pengg

tersebut terdapat 4 menu diantaranya menu  

selanjutnya akan ditampilkan pada peta digital. Jika tidak maka pilih lokasi teman 

yang sedang online jika tidak akan menuju ke about ,dari menu pilih teman yang 

sedang online terdapat pilihan untuk masuk ke daftar teman jika ya makan kita 

akan memilih lokasi teman yang akan kita cari, maka aplikasi akan menampilkan 

posisi teman yang kita cari pada visual map yang di unduh pada 

setelah itu data berupa informasi yang diperlukan akan kita dapatkan

Blok Diagram 

Gambar 3.4 Blok Diagram Sistem 

Blok diagram diatas menjelaskan fungsi-fungsi menu pada aplikasi 

berbasis android pada saat penggunaannya. Dimana pada aplikasi 

4 menu diantaranya menu  friend list, Map View, About 
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selanjutnya akan ditampilkan pada peta digital. Jika tidak maka pilih lokasi teman 

dari menu pilih teman yang 

sedang online terdapat pilihan untuk masuk ke daftar teman jika ya makan kita 

akan memilih lokasi teman yang akan kita cari, maka aplikasi akan menampilkan 

posisi teman yang kita cari pada visual map yang di unduh pada google map 

setelah itu data berupa informasi yang diperlukan akan kita dapatkan.  

fungsi menu pada aplikasi mobile 

unaannya. Dimana pada aplikasi 

nd list, Map View, About dan 
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exit.Menu friend list berisikan daftar teman yang telah kita tambahkan , nantinya 

akan digunakan untuk mencari tahu lokasi keberadaannya. Setelah kita 

menentukan siapa yang akan kita cari keberadaannya, maka sistem akan 

merequest database pada server untuk mengatur bagaimana user dapat 

berinteraksi dengan web server untuk berbagi lokasi. Dalam tugas akhir ini server 

yang digunakan adalah Google App Engine. Selain itu  pada menu friend list kita 

bisa  menggunakan fasilitas navigasi yang nantinya akan ditampilkan pada google 

map untuk mengetahui secara rinci posisi teman yang ingin kita cari 

keberadaannya. Menu  Map view merupakan tampilan peta digital dimana kita 

bisa melihat beberapa user yang sedang online, dalam hal ini user sama-sama 

menggunakan aplikasi mobile friend finder berbasis android. pada saat melihat 

map view, sistem akan merequest database pada server untuk menampilkan peta 

digital yang di unduh pada google map,  setelah itu data berupa informasi yang 

dibutuhkan telah kita dapatkan. Share on facebook merupakan fasilitas yang ada 

pada aplikasi mobile friend finder berbasis android, yang fungisnya adalah share 

lokasi dalan format Jpeg di facebook.  

 

3.7 Rancangan Proses 

 Proses yang berjalan pada aplikasi friend finder mencakup menunjukan 

lokasi keberadaan seseorang dengan tujuan sharing lokasi sesama pengguna dan 

dilengkapi navigasi tercepat untuk menuju lokasi pengguna lain. 

 

3.7.1 Use Case Diagram 

 Use case diagram menggambarkan fungsi dari aplikasi friend finder. 

Menggambarkan urutan kegiatan yang dapat dilakukan oleh user serta fitur-fitur 

yang terdapat dalam aplikasi yang dibangun. Dimana user dapat memilih lokasi 

pengguna dengan rute perjalanan tercepat dari lokasi user berada.  
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          Gambar  3.5   Use Case Diagram 

 

 

3.7.2 Activity Diagram 

 Pada gambar 3.5  terlihat aplikasi ini berjalan pertama kali saat user masuk 

ke daftar teman untuk mengetahui siapa saja yang sedang online, kemudian user 

memilih teman yang ingin dicari keberadaannya dengan mencari mencari teman 

di daftar menu daftar teman maka aplikasi akan mencari siapa saja yang sedang 

online. Setelah sudah kita tentukan siapa yang akan dicari keberadaannya maka 

aplikasi akan menampilkan posisi teman yang kita cari pada map, maka kita akan 

mendapatkan informasi dari orang tersebut. 

user 

Lihat daftar 

teman 

Lihat posisi 

teman di map 

Share lokasi 

ke facebook 

Berbagi 

lokasi 

login 
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Gambar 3.6 Activity Diagram 

3.8 Struktur Menu Sistem 

Dalam struktur menu sistem ini dijelaskan menu aplikasi yang akan 

dibangun berupa pencari rute tercepat menuju pengguna lain pada aplikasi friend 

finder menggunakan smartphone Android. Dalam proses ini implementasi 

sebelumnya user mengetahui posisi pengguna lain, kemudian user akan memilih 

salah satu pengguna yang terdeteksi pada peta digital  lalu mencoba menerapkan 

navigasi tercepat untuk menuju pengguna tersebut. 
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Gambar 3.7 Struktur Menu Sistem 

 

3.9 Desain Interface 

 Desain interface dari aplikasi user didesain semenarik mungkin agar user 

dapat dengan mudah dalam mengoprasikan aplikasi ini. Pada platform android 

menggunakan program eclipse. 

 

3.9.1 Desain Menu Utama 

Halaman menu utama merupakan tampilan menu awal atau tampilan 

utama. Tampila awal program akan menampilkan loading awal untuk masuk pada 

aplikasi. Setelah itu akan tampil menu utama yang didalamnya terdapat menu 

pilihan berupa Splash Screen, register me, exit dan about. 

 

                                         Gambar 3.8  Desain Menu Utama  

  

Splash Srceen 

Menu Utama 

Daftar orang yang online About Lokasi user 
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3.9.2 Menu Splash Screen 

Dalam tampilan aplikasi awal terdapat Splash Screen yaitu berupa 

logo/gambar dari aplikasi Friend Finder. 

                 

    Gambar  3.9 Desain Splash Screen 

3.9.3  Menu Daftar Teman 

 Salah satu fitur yang terdapat pada aplikasi ini adalah menu daftar teman, 

dimana kita bisa melihat teman-teman kita yang sedang online sehingga kita bisa 

memilih salah satu user tersebut untuk dicari keberadaannya seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Menu Daftar Teman 
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3.9.4 Menu Box Status Facebook 

 Pada aplikasi ini memiliki fitur berbagi lokasi dengan mengupadate status 

di Facebook  seperti gambar dibawah ini. 

 

gambar  3.11 Dialog Box Status Facebook 

3.9.5 Menu About 

 Dalam menu About ini, berisikan informasi yang diperlukan dalam 

aplikasi ini serta berisikan nama pembuat aplikasi ini sendiri. Gambar tampilan 

menu about terlihat seperti dibawah ini. 

 

       Gambar  3.12  Menu About 




