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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pembahasan pada bab ini berisi tentang analisis dan perancangan sistem, 

analisis sistem meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan fungsionalitas dan 

kebutuhan non-fungsionalitas dan use case sedangkan perancangan sistem 

meliputi activity diagram, sequence diagram, dan user interface. 

Adapun pada penelitian sebelumnya dengan judul “Pembangunan Aplikasi 

Wisata Backpaker Di Malang Raya Berbasis Android” yang disusun oleh 

Muhammad Kholiq ini hanya sebagai sumber informasi wisata dan petunjuk 

untuk menuju lokasi wisata yang ada di Malang Raya. Dalam tugas akhir tersebut 

tidak ada interaksi antar sesama wisatawan untuk bisa saling berbagi informasi. 

3.1 Analisis Sistem 

Pada analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi jalannya suatu 

sistem dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sistem yang di buat, 

yang meliputi perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) serta 

pengguna (brainware). Dalam analisis sistem diperlukan sebagai tahapan dasar 

perancangan sistem yang bekerja, yaitu meliputi pembahasan desain meliputi 

analisa kebutuhan, perancangan arsitektur sistem, desain database. Perancangan 

perangkat lunak ini menggunakan pendekatan desain berorientasi objek yang 

direpresentasikan dengan UML (Unified Modeling Language). 

3.2 Analisis Kebutuhan 

Analisa kebutuhan digunakan untuk mengidentifikasi terhadap kebutuhan 

sistem yang baru. Kebutuhan dari sistem itu antara lain meliputi analisis 

kebutuhan fungsionalitas, kebutuhan non-fungsionalitas dari aplikasi sosial media 

kalender wisata berbasis mobile. Sistem akan menampilkan informasi kepada user 

dengan memproses data yang telah tersimpan dalam database. 
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3.2.1  Kebutuhan Fungsionalitas 

 Kebutuhan fungsionalitas merupakan kebutuhan utama yang diperlukan 

sistem agar dapat berjalan dengan lancar dan menjadi inti dari sistem, jika 

kebutuhan ini tidak tercapai maka tujuan sistem tidak akan tercapai. Kebutuhan 

tersebut meliputi tampilan informasi lokasi wisata, waktu, pesan pribadi. 

 

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsionalitas  

 Ada beberapa kebutuhan lain yang akan dimasukkan ke dalam sistem, 

yakni kebutuhan non-fungsionalitas. Kebutuhan non-fungsionalitas adalah 

kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, sistem masih tetap dapat berjalan normal. 

Berikut adalah kebutuhan non-fungsionalitas dalam sistem: 

1. Form login admin ke dalam aplikasi yang digunakan untuk melindungi data 

admin agar tidak disalah gunakan. 

2. Mengolah data admin. 

3. Mengolah data lokasi wisata. 

 

3.3 Perancangan Arsitektur Sistem 

Arsitektur sistem berguna untuk memberikan gambaran bagaimana 

mendefinisikan komponen-komponen yang terlibat dalam sistem lebih detail 

secara struktur dengan tujuan agar struktur yang dirancang dapat menjawab 

kebutuhan sistem yang ada. Perancangan arsitektur sistem dimulai dari activity 

diagram, sequence diagram, desain database serta user interface. 

 

3.3.1 Use case Diagram  

 Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor dengan proses 

atau sistem yang dibuat. Dengan use case ini dapat diketahui proses yang terjadi 

saat sistem berjalan, gambar use case bisa dilihat pada gambar berikut. 
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3.3.1.1 Use Case Diagram  

 

Gambar 3.1 Use case Diagram 

 

Use case diagram pada gambar 3.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Use case : Pilih lokasi 

Aktor      : Pengguna 

Deskripsi : Pengguna yang akan menggunkan aplikasi ini terlebih dahulu 

harus login. Setelah login barulah wisatawan bisa mentukan 

lokasi mana yang akan menjadi tujuan untuk berwisata 

2. Use case  : Membuat Jadwal 

Aktor : Pengguna 

Deskripsi : Pengguna yang telah memilih lokasi tujuan, selanjutkan bisa 

memilih membuat jadwal waktu melakukan perjalanan wisata. 

3. Use case : Pesan Pribadi 

Aktor : Pengguna 

Deskripsi : Pengguna yang akan berwisata di lokasi dan waktu yang sama 

bisa saling bertukar pesan 

4. Use case : Cek Posisi 
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Aktor : Pengguna 

Deskripsi : Pengguna bisa mengirim lokasi posisi terakhir sebelum 

melakukan perjalanan wisata 

5. Use case : Tambah lokasi 

Aktor : Pengguna 

Deskripsi : Pengguna bisa menambahkan lokasi wisata yang tidak ada 

sebelumnya sebagai referensi wisata baru. 

 

3.4 Perancangan Sistem 

 Perancangan merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan 

sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam suatu 

kesatuan utuh. Tahapan ini mencakup mengkonfigurasi komponen-komponen 

perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Adapun perancangan 

aplikasi social media kalender wisata yang dibuat dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.4.1 Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau workflow dari urutan 

aktifitas/kegiatan dalam suatu proses yang mengacu pada use case diagram yang 

telah ada sebelumnya. Berikut ini penjelasan dari masing-masing activity diagram. 

 

3.4.1.1 Activity Diagram Memilih Lokasi 

 

Gambar 3.2 Activity Diagram memilih lokasi 
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Pada gambar 3.3 diatas dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

user/wisatawan ketika memilih menu lokasi wisata. User memilih menu lokasi 

wisata, sistem akan melakukan proses, kemudian akan menampilkan daftar lokasi 

wisata beserta data lokasi wisata.  

 

3.4.1.2 Activity Diagram Membuat Jadwal 

 

Gambar 3.3 Activity diagram memilih tanggal 

Pada gambar 3.3 diatas dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

user/pengguna ketika memilih menu tanggal wisata. User memilih menu tanggal 

wisata, sistem akan melakukan proses, kemudian akan menampilkan tanggal 

wisata yang sudah dipilih.  

 

3.4.1.3 Activity Diagram Pengguna untuk Pesan Pribadi 

 

Gambar 3.4 Activity diagram kirim pesan pribadi 
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Pada gambar 3.4 diatas dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

user ketika mengirim pesan pribadi kepada sesama user yang lainnya. User 

memilih menu pesan, sistem akan melakukan proses, kemudian akan 

menampilkan halaman pesan untuk selanjutnya dikirim ke user yang lain. 

 

3.4.1.4 Activity Diagram Tambah Lokasi  

 

Gambar 3.5 Activity diagram tambah lokasi  

 

Pada gambar 3.5 diatas dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

user ketika menambah lokasi baru. User memilih tambah lokasi, sistem akan 

melakukan proses, kemudian akan menampilkan halaman tambah lokasi. User 

akan menuliskan lokasi baru pada halaman ini. 

 

3.4.1.5 Activity Diagram Sharing Lokasi 

 

Gambar 3.6 Activity diagram cek lokasi 
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Pada gambar 3.6 diatas dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

user ketika sharing lokasi user yang lainnya. User memilih form cek lokasi, 

sistem akan menampilkan form cek lokasi, kemudian user bisa melakukan cek 

lokasi user yang lainnya. 

 

3.4.2  Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar masing-masing objek 

pada setiap use case dalam urutan waktu. Interaksi ini berupa pengiriman data 

antar objek yang saling berinteraksi. Interaksi antara admin dengan use case login 

dijelaskan pada sequence diagram berikut ini. 

 

3.4.2.1 Sequence Diagram Pilih Lokasi 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram Pilih Lokasi 

Pada gambar 3.7 menjelaskan alur proses ketika wisatawan akan 

menentukan lokasi wisata tujuannya. Sistem akan menampilkan daftar lokasi yang 

akan dipilih, kemudian wisatawan menetukan lokasi tujuan yang sudah dipilih. 
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3.4.2.2 Sequence Diagram Membuat Jadwal 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram membuat jadwal 

Pada gambar 3.8 menjelaskan alur proses ketika wisatawan menentukan 

tanggal dalam melakukan perjalanan wisata. Sistem akan menampilkan daftar 

kalender yang akan dipilih, kemudian wisatawann menentukan tanggal dalam 

melakukan perjalanan wisata. 

 

3.4.2.3 Sequence Diagram Pesan Pribadi 

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Pesan Pribadi 

Pada gambar 3.9 menjelaskan alur proses dalam melakukan pesan pribadi 

dengan sesama wisatawan. Sistem akan menampilkan form penulisan pesan, 
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kemudian wisatawan menuliskan pesan pada form pesan. Kemudian pesan 

dikirimkan ke tujuan. 

3.4.2.4 Sequence Diagram Sharing Lokasi 

 

 

Gambar 3.10 Sequence Diagram Sharing Lokasi 

Pada gambar 3.10 menjelaskan alur proses sharing lokasi sesama 

wisatawan. Wisatawan memilih sharing lokasi, kemudian sistem akan 

menampilkan posisi terakhir untuk di informasikan. 

3.4.2.5 Sequence Diagram Tambah Lokasi 

 

Gambar 3.11 Sequence Diagram Tambah Lokasi 
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Pada gambar 3.11 menjelaskan alur proses update lokasi baru. Wisatawan 

bisa menambahkan obyek wisata baru dengan mengisi form tambah obyek,  

kemudian sistem akan menampilkan form tambah lokasi. Wisatawan menuliskan 

informasi tentang obyek wisata baru yang ditambahkan. 

3.4.3 Class Diagram 

 Class diagram mendeskripsikan jenis-jenis obyek dalam sistem dan juga 

segala macam hubungan yang terjadi. Class diagram menunjukkan properti dan 

operasi sebuah class, dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan objek. 

Class diagram merupakan alat yang paling tepat dalam perancangan perangkat 

lunak. Class diagram membantu pengembang mendapatkan struktur sistem dan 

menghasilkan rancangan sistem yang baik. 

 

Gambar 3.12 Class Diagram aplikasi 

3.5 Perancangan Desain Interface Pada Aplikasi 

Antar muka/interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna 

/user dengan sistem. Antarmuka/interface dapat menerima informasi dari 
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pengguna/user dan memberikan informasi kepada pengguna/user untuk 

membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. 

Tujuan dari antar muka/interface sendiri yaitu mengkomunikasikan fitur-

fitur sistem yang tersedia agar user dapat mengerti dan menggunakan sistem 

tersebut. 

3.5.1 Perancangan Halaman Login 

Menu login ini muncul ketika akan memilih lokasi wisata tujuan. Hal ini 

ditujukan untuk memberikan identitas yang jelas siapa yang akan melakukan 

perjalanan wisata agar bisa saling berbagi informasi. Jika user belum terdaftar 

maka diharuskan melakukan register. 

 

Gambar 3.13 Desain Halaman Login 

3.5.2 Perancangan Halaman Daftar 

Pada halaman ini user yang belum memiliki id user diharuskan mendaftar 

terlebih dahulu. Proses registrasi ini memilki tujuan untuk mengidentifikasi user 

yang akan melakukan kegiatan wisata, untuk mendaftar user diharuskan mengisi 

username , alamat e-mail, serta password yang digunakan pada saat akan login. 
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Gambar 3.14 Desain Halaman Pendaftaran Akun 

3.5.3 Perancangan Halaman Menu 

Pada halaman menu ini user bisa melakukan pemilihan tempat wisata yang 

akan menjadi tujuan. Di dalam menu ini terdapat informasi sekilas tentang lokasi 

wisata dan alamat. User tinggal memilih lokasi wisata yang akan menjadi 

tujuannya.  

 

Gambar 3.15 Desain Halaman Menu 

3.5.4 Perancangan Halaman Informasi Lokasi Wisata 

Pada halaman ini ditampilkan mengenai deskripsi lokasi wisata. Informasi 

yang berhubungan dengan lokasi wisata. Menceritakan awal mula adanya lokasi 

wisata sampai semua hal yang menjadikan lokasi wisata yang menjadi tujuan dari 

berbagai wisatawan. 
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Gambar 3.16 Halaman Deskripsi Obyek Wisata 

3.5.5 Perancangan Halaman Pesan Pribadi 

Pada halaman pesan pribadi ini, user bisa saling berkirim pesan kepada 

user lain yang akan melakukan wisata di lokasi dan waktu yang sama, melalui 

pesan pribadi ini user bisa saling bisa berkirim posisi terakhir, hal ini akan 

semakin mempermudahkan setiap user yang sedang dalam posisi menunggu. 

 

Gambar 3.17 Desain Halaman Pesan 


