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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan fungsional dan non-

fungsional serta Use Case diagram. Sedangkan, perancangan sistem meliputi 

perancangan Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram dan 

antarmuka. 

3.1 Analisa Sistem 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, dalam tugas akhir 

ini akan dibangun aplikasi virtual personal assistants pada smartphone. Aplikasi 

ini dibangun dengan tujuan untuk membantu para user untuk mengingat jadwal 

kegiatan keseharian tanpa perlu mencatat secara konvensional dengan 

menggunakan kertas dan pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem 

Dalam menjalankan aplikasi ini, smartphone harus terkoneksi dengan 

internet. Selanjutnya pengguna dapat mengajukan pertanyaan dengan cara 

memasukkan suara. Suara tersebut akan diolah oleh sistem, kemudian sistem 

melakukan streaming pada server google, server google akan melakukan receive 

and process yang kemudian akan mengirimkan feedback result berupa teks 
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(Speech to text). Teks hasil recognize kemudian akan dicocokkan dengan 

knowledge base yang berupa database di dalam server Program O, metode 

pencocokan menggunakan pattern matching. Hasil pencocokan yang berupa teks 

respon (jawaban) kemudian akan di ubah menjadi suara (Text to Speech). 

Kemudian aplikasi akan mengeluarkan output berupa suara. Tetapi jika tidak 

mendapatkan jawaban dari knowledge base maka Program O akan mencari 

datanya di internet dan memberikan hasilnya ke user. 

3.1.1 Analisa Masalah 

Informasi merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan seseorang. 

Namun kadang seseorang terkadang bisa melupakan informasi tersebut 

dikarenakan beberapa hal, antara lain dikaranakan informasi tersebut jarang 

digunakan kembali atau dianggap tidak penting, tidak memerhatikan dengan 

seksama suatu informasi, dan kehilangan beberapa detail informasi karena 

informasi tersebut diterima di waktu yang sudah sangat lampau. Dikarenakan 

permasalahan tersebut diperlukan mencatat informasi yang dianggap penting, 

tetapi di zaman sekarang, mencatat secara konvensional menggunakan pena pada 

kertas atau buku dinilai banyak orang kurang efektif karena tidak selalu benda-

benda tersebut dibawa kemana-mana.   

Smartphone adalah benda yang jika dimiliki oleh seseorang akan hampir 

selalu dibawa kapanpun dan dimanapun. . Maka disini akan dirancang sebuah 

sistem yang dapat berfungsi sebagai “asisten personal” bagi user agar selalu 

mengingatkan sesuatu yang dianggap penting agar mengurangi frekuensi hal 

tersebut terlupakan atau terlambat dikerjakan, bahkan juga dapat berfungsi 

sebagai alarm agar tidak terlambat bangun di pagi hari untuk melakukan segala 

aktifitas tersebut. 

 

3.1.2 Deskripsi Produk 

Sistem atau aplikasi yang akan dibuat nantinya akan menjadi sistem atau 

aplikasi VPA. Sistem akan berjalan pada platform mobile, sehingga mudah untuk 

dibawa kemana mana dan pemakaiannya. Desain interface dibuat semudah 
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mungkin berinteraksi dengan user dengan memanfaatkan gambar, suara, animasi 

interaktif yang tergabung dalam Live2D. 

Tujuan utama dari sistem ini nantinya akan mempermudah proses tanya 

jawab tentang informasi keseharian user seperti informasi cuaca, waktu, dan 

aktifitas hari ini. Dengan fitur voice recognition, diharapkan akan mempermudah 

user dalam mengajukan pertanyaan. Dengan adanya sistem ini diharapkan user 

mendapatkan sebuah aplikasi pengingat yang berfungsi untuk menunjang aktifitas 

keseharian. 

3.1.3 Analisa Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menggambarkan 

fungsionalitas sistem atau layanan-layanan sitem. Kebutuhan fungsional dapat 

berupa pernyataan-pernyataan yang menggambarkan apa yang sistem harus 

lakukan dan layanan-layanan apa yang dapat diberikan oleh sistem kepada 

pengguna secara mendetail. 

a) Pengguna harus dapat mengajukan pertanyaan tentang aktivitas keseharian 

user, misal bertanya tentang cuaca, waktu, dan jadwal yang harus 

dilakukan untuk hari ini serta melakukan percakapan keseharian dengan 

AI menggunakan suara (voice recognition)  dan menerima respon sesuai 

dengan apa yang ditanyakan. 

b) Sistem harus menyediakan feature yang memungkinkan pengguna dapat 

menginputkan jadwal kegiatan dan mendapatkan reminder pada waktu 

yang seharusnya. 

c) Sistem harus menyediakan   feature yang memungkinkan pengguna dapat 

mengatur alarm. 

d) Animasi Live2D yang ada dalam aplikasi ini harus dapat berinteraksi 

dengan gesture pengguna dan dapat melakukan respon sesuai dengan 

output dari text to speech machine sehingga terlihat seolah-olah berbicara 

kepada pengguna. 
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3.1.4 Analisa Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang menentukan atribut 

atau kualitas secara keseluruhan dari suatu sistem. Kebutuhan non-fungsional 

menempatkan batasan pada produk yang sedang dikembangkan, proses 

pengembangannya, dan menentukan batasan-batasan eksternal yang harus 

dipenuhi oleh produk tersebut. 

a) Usability : 

 User Manual. User manual diperlukan agar user mengetahui cara 

mengoperasikan aplikasi. 

 Main Layout yang didisain agar interaksi user dan sistem Live2D minim 

gangguan dari menu-menu yang dipasang pada aplikasi ini. 
b) Security : 

 Hanya administrator yang mempunyai wewenang untuk membuat, mengubah 

serta menghapus data pada web service yang merupakan server yang berisi 

sistem AI. 
c) Reliability : 

 Data tersimpan pada web service, dan hanya admin yang dapat melakukan 

pengolahan data. 
d) Performance : 

 Sistem pada client (Android) harus dapat berkomunikasi dengan server 

dengan baik, dengan minimal menggunakan koneksi 3G, user harus 

mendapatkan respon dari apa yang ditanyakan dalam waktu kurang dari 1 

menit (dengan tidak memperhitungkan kesalahan jaringan pada sisi Internet 

Service Provider). 

 Sistem, terutama animasi pada Live2D harus dapat berjalan lancar (tidak 

tersendat-sendat)  pada spesifikasi minimum, atau yang lebih tinggi yang 

telah ditentukan. 
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3.1.5 Use Case Diagram 

 
Gambar 3.2 Use Case Diagram 

 

3.1.5.1 Definisi Use Case 

 Definisi Use Case berfungsi intuk menjelaskan fungsi Use Case yang terdapat 

pada Use Case diagram. 

 

Tabel 3.1 Definisi Use Case 

NO Use Case Deskripsi 

UC 1 Set Alarm  Fungsionalitas untuk 

menentukan waktu 

kapan alarm akan 

dibunyikan 

UC 2 Set Schedule Fungsionalitas untuk 

menginputkan apa yang 

harus dilakukan pada 
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hari tertentu 

UC 3 Ganti server  Untuk mengganti secara 

manual alamat server AI 

yang digunakan  

UC 4 Chat dengan Bot Fungsionalitas untuk 

menginputkan suara 

guna bertanya 

pertanyaan seputar 

kegiatan sehari-hari 

UC 5 Mengakses Halaman 

Bantuan 

Fungsionalitas untuk 

melihat informasi 

tentang bagimana 

mengoperasikan aplikasi 

ini 

UC 6 Ganti Karakter Fungsionalitas untuk 

mengganti karakter 

Live2D yang ada pada 

tampilan utama 

UC 7 Kelola Server AIML Fungsionalitas untuk 

admin mengelola server 

AIML agar 

mengoptimalkan sistem 

AI yang digunakan user 

untuk berdialog dengan 

bot 

 

3.1.6 Skenario Use Case 

Nama Usecase  : Set Alarm 

Aktor   : Pengguna 

Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 
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Post Kondisi : Alarm sudah terpasang dan siap menyala pada waktu yang 

sudah  ditentukan 

Deskripsi  : Pengguna menentukan kapan alarm akan berbunyi 

Tabel 3.2 Set Alarm 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol menu 2. Menampilkan menu 

3. Menekan opsi set alarm 
4. Menampilkan layout untuk set 

alarm 

5. Menentukan waktu alarm dan 

menekan tombol OK 
6. Menyimpan waktu kapan alarm 

akan menyala pada sistem android 

 7. Alarm akan menyala pada 

waktu yang akan ditentukan 

 

Nama Usecase  : Set Schedule 

Aktor   : Pengguna 

Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 

Post Kondisi : Alarm sudah terpasang dan siap menyala pada waktu yang 

sudah  ditentukan 

Deskripsi  : Pengguna menentukan kapan alarm akan berbunyi 

 

Tabel 3.3 Set Schedule 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol menu 2. Menampilkan menu 

3. Menekan opsi schedule 
4. Menampilkan layout untuk view 

schedule 

5. Menekan tombol add 

schedule 
6. Menampilkan layout untuk add 

schedule 
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7. Menentukan waktu, tanggal 

dan daftar yang harus dikerjakan 

lalu menekan tombol OK 

8. Memasukkan daftar dalam 

database 

 
9. Akan ada pemberitahuan setiap 

hari jika ada hal yang harus 

dilakukan pada hari tersebut 

 

Nama Usecase  : Ganti Server 

Aktor   : Pengguna 

Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 

Post Kondisi : Sistem akan mengganti koneksi ke server yang diinputkan 

oleh user 

Deskripsi  : Pengguna secara manual mengganti alamat server  

Tabel 3.4 Mengganti alamat server 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol menu 2. Menampilkan menu 

3. Menekan opsi change 

server 

4. Menampilkan kotak dialog 

untuk mengganti alamat server 

5. Menentukan alamat server 

OK 
6. Menyimpan alamat server 

secara sementara 

 7. Koneksi ke server AI akan 

dialihkan sesuai inputan user 

 

Nama Usecase  : Chat dengan Bot 

Aktor   : Pengguna 

Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 
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Post Kondisi : Sistem akan memberikan jawaban atas pertanyaan user 

dalam bentuk cuaca 

Deskripsi  : Pengguna memasukkan pertanyaan dalam bentuk suara 

Tabel 3.5 Chatting dengan Bot 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol input 

suara 
2. Melakukan listening 

3. Memasukkan suara berupa 

pertanyaan  

4. Merekam kemudian melakukan 

streaming ke server google 

 
5. Mendapatkan result kemudian 

mencocokkan data pada web 

service 

 6. Menampilkan output berupa 

suara dan teks 

 

Nama Usecase  : Mengakses Halaman Bantuan 

Aktor   : Pengguna 

Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 

Post Kondisi : Sistem akan memberikan informasi cara penggunaan 

aplikasi ini 

Deskripsi  : Pengguna mengakses menu bantuan  

Tabel 3.6 Mengakses Menu Bantuan 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol menu  2. Menampilkan daftar menu 

3. Menekan tombol help 4. Menampilkan halaman bantuan 

 

Nama Usecase  : Ganti Karakter 

Aktor   : Pengguna 
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Pre Kondisi  : Pengguna telah masuk ke dalam menu utama program. 

Post Kondisi : Sistem akan mengganti tampilan karakter di tampilan 

utama 

Deskripsi  : Pengguna mengganti tampilan karakter di tampilan utama 

Tabel 3.7 Ganti Karakter 

Pengguna Sistem 

1. Menekan tombol menu  2. Menampilkan daftar menu 

3. Menekan tombol change 

character 

4. Mengganti tampilan karakter di 

tampilan utama 

 

Nama Usecase  : Kelola Server AIML 

Aktor   : Admininstrator 

Pre Kondisi  : Admin masuk ke halaman admin dari web service 

Post Kondisi : Isi database dari server AIML telah berubah  

Deskripsi  : Admin melakukan perubahan terhadap server AIML yang 

berupa web service  

Tabel 3.8 Kelola Server AIML 

Admin Sistem 

1.Login ke halaman admin  2. Menampilkan halaman admin 

3. Memilih opsi Edit AIML 
4. Menampilkan halaman Edit 

AIML 

5. Mengubah content AIML 
6. Menyimpan konfigurasi AIML 

yang baru 
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3.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem, 

mendapatkan gambaran dengan jelas tentang apa yang dikerjakan pada analisa 

sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana membentuk sistem 

tersebut. 

 

3.2.1 Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Hal perlu diperhatikan 

adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 

1. Activity Diagram SetAlarm 

 
Gambar 3.3: Activity Diagram SetAlarm 

 

Gambar 3.3 ini adalah Activity Diagram untuk fungsi Set Alarm. Untuk 

menentukan kapan alarm dibunyikan, pertama, user harus masuk ke tampilan 

utama aplikasi lalu tekan tombol menu. Setelah menu muncul, user memilih 

alarm, dan kemudian sistem akan menampilkan layout set alarm. Di sini user 
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menentukan jam dan menit alarm akan dibunyikan kemudian setelah selesai, 

tekan tombol OK, seketika itu juga sistem akan mengaktifkan alarm. 

 

2. Activity Diagram SetSchedule 

 
Gambar 3.4: Activity Diagram Set Schedule 

 

Gambar 3.4 ini adalah Activity Diagram untuk fungsi SetSchedule. 

Pertama, user harus masuk ke tampilan utama aplikasi lalu tekan tombol menu. 

Setelah menu muncul, user memilih schedule, kemudian sistem akan 

menampilkan layout set schedule. Di sini user menentukan tanggal, waktu, dan 

hal yang harus dilakukan pada saat itu, kemudian user harus menekan tombol OK. 

Sistem akan menyimpan data yang telah dimasukkan oleh user ke dalam SQLite. 

 

3. Acitivity Diagram Change Server 

 
Gambar 3.5: Activity Diagram Change Server 
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Gambar 3.5 ini adalah Activity Diagram untuk mengganti alamat server 

AI. Setelah user memasukkan alamat server yang baru, maka koneksi untuk 

mendapatkan jawaban dari pertanyaan user akan dialihkan ke server yang baru 

sesuai dengan alamat yang baru. 

 

4. Activity Diagram Chatting dengan Bot 

 
Gambar 3.6: Activity Diagram Chatting dengan Bot 

 

Gambar 3.6 ini adalah Activity Diagram untuk fungsi menanyakan 

informasi cuaca. User cukup masuk ke tampilan utama lalu tekan tombol talk dan 

menanyakan pertanyaan dalam bahasa Inggris, seperti: “what is your name?”, 

kemudian sistem akan mengirim ke google server untuk mentranslasi ke teks, dan 

web service untuk diproses dan dicarikan jawaban. Setelah itu dikembalikan lagi 

ke sistem dan user menerima jawaban dalam bentuk suara. 
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5. Activity Diagram Mengakses Menu Bantuan 

 

 
Gambar 3.7: Activity Diagram Mengakses Menu Bantuan 

 

Gambar 3.7 ini adalah Activity Diagram untuk user mengakses menu 

bantuan. User cukup menekan tombol menu di tampilan utama dan pilih Help, 

maka sistem akan menampilkan layout yang berisi penjelasan cara menggunakan 

aplikasi ini. 

 

6. Activity Diagram Ganti Karakter 

 
Gambar 3.8: Activity Diagram Ganti Karakter 
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Gambar 3.8 ini adalah Activity Diagram untuk mengganti tampilan 

karakter di halaman utama. User cukup menekan tombol menu di tampilan utama 

dan pilih Change Character, maka sistem akan menampilkan karakter Live2D 

yang berbeda di tampilan utama. 

 

7. Activity Kelola Server AIML 

 

 
Gambar 3.9: Activity Diagram Kelola Server AIML 

 

Gambar 3.9 ini adalah activity yang dilakukan oleh administrator untuk 

mengelola web service yang merupakan server AI guna mengoptimalkan interaksi 

dialog antara user dengan bot, dengan terlebih dahulu login ke halaman admin 

pada web kemudian memilih edit AIML, maka admin dapat mengelola 

“pengetahuan” yang dimiliki oleh server AI ini. 

 

3.2.2 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar obyek dan mengindikasikan komunikasi diantara obyek-obyek 

tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan 

oleh obyek-obyek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. 
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1. Sequence Diagram Set Alarm 

 
Gambar 3.10: Sequence Diagram Set Alarm 

 

Gambar 3.10 ini adalah Sequence Diagram untuk fungsi Set Alarm. Untuk 

menentukan kapan alarm dibunyikan, user cukup menekan tombol menu di 

halaman utama, sistem kemudian menampilkan halaman untuk mengubah setting 

alarm. Setelah user menentukan setting alarm, aplikasi akan berinteraksi dengan 

sistem android di smartphone untuk mengaktifkan alarm sesuai yang telah 

diinputkan user tadi. 

 

2. Sequence Diagram Set Schedule 

 
Gambar 3.10: Sequence Diagram Set Schedule 
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Gambar 3.10 ini adalah Activity Diagram untuk fungsi SetSchedule. Untuk 

menentukan kapan alarm dibunyikan, pertama, user harus masuk ke tampilan 

utama aplikasi lalu tekan tombol menu. Setelah menu muncul, user memilih 

schedule, dan kemudian sistem akan menampilkan layout set schedule. Di sini 

user menentukan tanggal, waktu, dan hal yang harus dilakukan pada saat itu, yang 

kemudian data ini akan disimpan dalam SQLite yaitu database pada aplikasi, di 

sini tidak terjadi penyimpanan database ke server web service. 

 

3. Sequence Diagram Change Server 

 
Gambar 3.12: Sequence Diagram Change Server 

 

Gambar 3.12 ini adalah Sequence Diagram untuk mengganti alamat server 

AI yang digunakan untuk user berinteraksi dengan bot. User harus memasukkan 

terlebih dahulu alamat server secara manual kemudian tekan OK, maka aplikasi 

kemudian akan mengganti koneksi ke server yang telah dimasukkan tersebut 

untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh user. 
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4. Sequence Diagram Chatting dengan Bot 

 
Gambar 3.13: Sequence Diagram Chatting dengan Bot 

 

Gambar 3.13 ini adalah Sequence Diagram untuk chatting dengan bot. Di 

tampilan utama ketika user menekan tombol talk, maka aplikasi akan melakukan 

mode listening , kemudian user dapat bertanya tentang pertanyaan keseharian 

dalam Inggris, seperti contohnya: “what is your name?”, kemudian sistem akan 

mengirim ke google server untuk mentranslasi ke text, dan web service untuk 

diproses dan dicarikan jawaban. Setelah itu dikembalikan lagi ke sistem dan user 

menerima jawaban dalam bentuk suara melalui Text to Speech engine pada 

android. 
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5. Sequence Diagram Mengakses Halaman Bantuan 

 
Gambar 3.14: Sequence Diagram Mengakses Halaman Bantuan 

 

 Gambar 3.14 ini adalah Sequence Diagram untuk mengakses menu 

bantuan. User cukup menekan tombol menu, lalu pilih Help, maka langsung 

ditampilkan user manual dari aplikasi ini. Aplikasi tidak perlu melakukan 

interaksi dengan web service dalam fungsi ini. 

 

6. Sequence Diagram Mengganti Karakter 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Mengganti Karakter 
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Gambar 3.15 ini adalah Sequence Diagram untuk mengakses menu bantuan. User 

cukup menekan tombol menu, lalu pilih Change Character, maka langsung 

tampilan karakter Live2D di halaman utama akan berganti. Aplikasi tidak perlu 

melakukan interaksi dengan web service dalam fungsi ini. 

 

7. Sequence Diagram Kelola server AIML 

 
Gambar 3.16 Sequence Diagram Kelola Server AIML 

 Ini adalah Sequence Diagram yang merupakan kegiatan administrator 

untuk mengelola web service  yang merupakan server AI guna mengoptimalkan 

interaksi dialog antara user dengan bot, dengan terlebih dahulu login ke halaman 

admin pada web kemudian memilih edit AIML, maka admin dapat mengelola 

“pengetahuan” yang dimiliki oleh server AI ini. 

 

3.2.3 Class Diagram 

Class diagram merupakan spesifikasi dari pengembangan dan desain 

berorientasi objek yang menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan 

objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment , pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain. 

 



47 
 

 
Gambar 3.17 Class Diagram 

Pada aplikasi ini, dirancang ada 13 class, di antara itu terdapat 5 class yang telah 

di auto generate ketika kita menggunakan Live2D Framework. Berikut adalah 

penjelasan untuk masing-masing class.  

 LAppView, PlatformManager, LAppDefine, LAppModel, LAppLive2DMgr 

adalah  beberapa class yang berfungsi untuk menerima input touch dan 

gensture dari user dan kemudian menentukan bagaimana karakter Live2D 

tersebut akan dianimasikan seusai input dari user tersebut. LAppView, 

PlatformManager, LAppDefine, LAppModel mempunyai relasi composition 

ke LAppLive2DMgr. Sedangkan LAppLive2DMgr mempunyai relasi 

composition ke Main Activity 

 AlarmAdd adalah class yang berfungsi untuk mengatur sistem agar 

menyalakan alarm sesuai dengan waktu yang diinputkan user di sini.  

 ScheduleAdd adalah class yang berfungsi untuk user menginputkan jadwal 

yang harus dia lakukan berserta waktunya. 

 ScheduleView adalah class di mana user dapat melihat jadwal yang telah dia 

inputkan sebelumnya 
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 HelpDisplay adalah class untuk menampilkan user manual dari aplikasi ini 

 DatabaseHandler adalah class pembantu sebagai CRUD dari sistem SQLite. 

Mempunyai relasi composition ke ScheduleAdd. 

 JSONParser  adalah class yang berfungsi sebagai komunikasi dengan web 

service, mengambil data berupa JSON kemudian mengelolanya menjadi 

informasi yang dibutuhkan user. Mempunyai relasi composition ke Main 

Activity 

 Main Activity adalah sebuah class yang berfungsi sebagai main screen pada 

sistem. Karakter Live2D ditampilkan di sini, maka dari itu Lapp2DMgr 

mempunyai relasi composition ke class ini, sedangkan dari class , kita dapat 

navigasi ke beberapa fitur melalui tombol menu, maka dari itu, class ini 

mempunyai relasi association ke ScheduleView, AlarmAdd, dan HelpDisplay 

 

3.2.4 Perancangan Struktur Menu 

Struktur menu adalah bentuk umum dari suatu rancangan program untuk 

memudahkan pengguna dalam menjalankan suatu aplikasi. Pada perancangan ini 

dibuat menu yang dapat mengintegrasikan seluruh data dalam suatu sistem dan 

disertai dengan instruksi yang ada pada pilihan menu tersebut. Adapun struktur 

menu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.18: Struktur Menu 

 

3.2.5 Perancangan Antar Muka 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan perancangan interface dari aplikasi. 

Desain interface dari aplikasi dirancang semenarik mungkin agar pengguna dapat 

Schedule Change Server 

Main 

Voice Interaction 

Help 

Menu 

Alarm Change Character 
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Menu 

dengan mudah dalam mengoperasikan aplikasi ini. Pada platform android untuk 

membangun layout menggunakan XML. Sehingga mudah untuk 

diimplementasikan dibandingkan platform lain. Aplikasi ini direkomendasikan 

untuk dijalankan pada versi OS Android KitKat atau yang lebih baru. 

 

3.2.5.1 Halaman Utama 

Halaman ini merupakan tampilan menu utama dari aplikasi. Terdapat dua 

tombol di sini, yaitu tombol talk yang jika ditekan, aplikasi akan memulai mode 

listening, untuk user melakukan input suara, serta tombol menu untuk 

menampilkan daftar menu. Di sini juga adalah satu-satunya tampilan yang 

diimplementasikan Live2D sebagai interface agar aplikasi lebih interaktif terhadap 

user. 

 

Gambar 3.19: Halaman Utama 

3.2.5.2 Halaman Add Alarm 

Halaman ini adalah tempat dimana user melakukan setting kapan alarm akan 

menyala, terdapat Time Picker untuk memudahkan user dalam mengubah 

settingan alarm. 
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Gambar 3.20: Halaman Add Alarm 

3.2.5.3 Halaman Add Schedule 

Halaman ini adalah tempat dimana user menginputkan jadwal yang 

penting yang harus dicatat serta waktu kapan hal tersebut harus dilakukan. Di sini 

terdapat Date Picker dan Time Picker untuk memudahkan user menentukan 

tanggal dan waktu. Kemudian juga terdapat Text Box, adalah tempat di mana user 

menginputkan jadwalnya.   

 

Gambar 3.21: Halaman Add Schedule 

 

Add Schedule 

dd MM yyyy

M 

hh mm 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

OK 

Alarm 

hh mm 

OK 
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Schedule 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

3.2.5.4 Halaman View Schedule 

Halaman ini adalah tempat dimana user dapat melihat jadwal yang telah 

diinputkan sebelumnya, jadwal akan ditampilkan dalam bentuk list dan diurutkan 

menurut batas waktu pengerjaan, atau waktu kapan kegiatan tersebut harus 

dilakukan. Di halaman ini kita juga dapat menuju ke halaman Add Schedule 

dengan menekan tombol Add.  

 

 

   Gambar 3.22: Halaman View Schedule 

 

3.2.5.5 Halaman Help 

Halaman ini adalah tempat di mana user dapat melihat user manual untuk aplikasi 

ini. 

 

 

 

+Add 
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Help 

…………………………

…………………………
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…………………………

…………………………

……………………….. 

   Gambar 3.23: Halaman Help 




