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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa kebutuhan sistem dan  rancang 

bangun aplikasi. Meliputi analisa sistem, kebutuhan dan perancangan sistem. 

3.1 Analisa Sistem 

 3.1.1 Deskripsi Umum Sistem 

Aplikasi rekomendasi tempat wisata ini merupakan aplikasi yang 

berjalan pada ponsel pintar Android. Aplikasi ini dibuat untuk 

memudahkan dan membantu pengguna dalam menentukan pilihan tempat 

wisata yang ingin dikunjungi. Dalam proses pencariannya, aplikasi ini 

menggunakan algoritma fuzzy basis data model Tahani. Basis data yang 

digunakan adalah SQLite, jadi semua data tentang objek wisata akan 

disimpan disana supaya pengaksesan lebih cepat dan tidak memerlukan 

banyak koneksi internet. Koneksi dibutuhkan hanya untuk mengambil data 

lokasi dan peta. Dengan mendapatkan data lokasi saat ini, sistem dapat 

menghitung dan membandingkan jarak terdekat dan terjauh dari lokasi 

serta waktu tempuh tercepat dan terlama.   

 3.1.2 Analisa Kebutuhan 

 Analisa kebutuhan bertujuan untuk memahami kebutuhan dari 

sistem yang sedang dibuat atau dikembangkan. Selain itu juga untuk 

memilah mana kebutuhan atau keinginan yang akan diterapkan pada 

sistem. 

  3.1.2.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-

proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Berikut 

adalah kebutuhan fungsional sistem : 

1. Sistem dapat memberikan kategori jarak dengan pilihan 

jenis dekat, sedang, dan jauh. 



24 
 

2. Sistem dapat memberikan kategori harga dengan pilihan 

jenis murah, sedang, dan mahal. 

3. Sistem dapat memberikan kategori waktu dengan 

pilihan jenis sebentar, sedang, dan lama. 

4. Sistem dapat memberikan pilihan atau / dan. 

5. Pengguna dapat memilih kategori yang diinginkan. 

6. Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan 

kategori dan sistem yang memproses. 

7. Pengguna dapat melihat daftar objek wisata. 

8. Pengguna dapat melihat daftar objek wisata yang 

direkomendasikan oleh sistem. 

9. Pengguna dapat memilih dan melihat info detil dari 

objek wisata. 

10. Sistem dapat mengeksekusi algoritma fuzzy Tahani. 

11. Sistem dapat memberikan saran objek wisata secara 

urut dan tepat. 

12. Sistem memberikan info detil objek wisata. 

  3.1.2.2 Kebutuhan non-Fungsional 

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan diluar 

kebutuhan fungsional sistem. Kebutuhan non-fungsional ini 

digunakan untuk mendukung aplikasi yang akan dibangun. 

Meliputi : 

1. Keamanan 

a) Basis data dilengkapi dengan enkripsi dan kata 

kunci. 

2. Informasi 

a) Digunakan untuk menampilkan informasi apabila 

pengguna salah mengisi inputan. 

b) Digunakan untuk menampilkan hasil pencarian. 
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3. Usability 

a) Aplikasi dibuat semudah mungkin dalam 

penggunaannya. 

 3.1.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting untuk mendapatkan 

data dan informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu : 

3.1.3.1 Observasi 

Penelitian dilakukan secara langsung agar dapat 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam menentukan kategori 

jarak dari lokasi saat ini menuju lokasi objek wisata, harga masuk 

objek wisata, dan waktu tempuh menuju objek wisata. 

3.1.3.2 Kuesioner 

Kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

nantinya digunakan dalam menentukan fungsi keanggotaan fuzzy. 

Minimal responden dalam kuesioner ini adalah 30 responden. 

3.1.3.3 Studi Pustaka 

Metode ini digunakan untuk menunjang pengumpulan data 

dan mencari referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 3.1.4 Analisa Data 

Data tempat wisata yang penulis dapat berdasarkan dari studi 

pustaka dan observasi. Studi pustaka dari buku-buku yang didapatkan dari 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Berikut 

merupakan tabel daftar lokasi objek wisata yang telah didapatkan : 
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Tabel 3.1 Daftar Tempat Wisata  

No. Nama Tempat Wisata Harga (Rupiah) 

1 AIL (Alam Indah Lestari) Rp. 17.000 ,- 

2 ATLANTA Rp. 17.000 ,- 

3 BEDUL (Mangrove Bedul Ecotourism) Rp. 4.500 ,- 

4 BLIMBINGSARI Rp. 2.000 ,- 

5 BOOM Rp. 2.000 ,- 

6 BUNDER (Bangsring Under Water) Rp. 52.000 ,- 

7 CACALAN Rp. 0 ,- 

8 CEMARA Rp. 2.000 ,- 

9 GRAJAGAN Rp. 5.000 ,- 

10 KALIBENDO Rp. 7.000 ,- 

11 DERMAGA CINTA Rp. 2.000 ,- 

12 JAGIR Rp. 2.000 ,- 

13 KALIBADENG Rp. 100.000 ,- 

14 KARO ADVENTURE Rp. 250.000 ,- 

15 KAWAH IJEN Rp. 11.000 ,- 

16 LAMPON Rp. 2.000 ,- 

17 LIDER Rp. 2.000 ,- 

18 MIRAH FANTASI Rp. 17.000 ,- 

19 NGAGELAN Rp. 19.500 ,- 

20 PANCER Rp. 2.000 ,- 

21 PANCORAN Rp. 17.000 ,- 

22 PANCUR Rp. 0 ,- 

23 PARANG KURSI Rp. 2.000 ,- 
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24 PLENGKUNG / G-LAND Rp. 7.000 ,- 

25 PONDOK INDAH Rp. 2.000 ,- 

26 PULAU MERAH Rp. 10.000 ,- 

27 PULAU SANTEN Rp. 2.000 ,- 

28 PULAU TABUHAN Rp. 80.000 ,- 

29 RAJEGWESI Rp. 10.000 ,- 

30 ROWO BIRU Rp. 2.000 ,- 

31 SADENGAN Rp. 0 ,- 

32 SUKAMADE Rp. 150.000 ,- 

33 SUMBERSALAK Rp. 7.000 ,- 

34 TAMAN SURUH Rp. 12.000 ,- 

35 TELUK BIRU Rp. 185.000 ,- 

36 TELUK IJO Rp. 12.000 ,- 

37 TELUNJUK RAUNG Rp. 2.000 ,- 

38 TIRTO KEMANTEN Rp. 5.000 ,- 

39 UMBUL PULE Rp. 7.000 ,- 

40 WADUK BAJULMATI Rp. 5.000 ,- 

41 WADUK GLENMORE Rp. 2.000 ,- 

42 WATUDODOL Rp. 4.500 ,- 

43 WEDHI IRENG Rp. 27.000 ,- 

44 WISATA LORI KALIRAGA Rp. 1.200.000 ,- 

45 WISATA OSING Rp. 12.000 ,- 

46 WISATA PINUS SONGGON Rp. 10.000 ,- 

47 TAMAN SRITANJUNG Rp. 2.000 ,- 
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Dalam menentukan batasan himpunan fuzzy, penulis melakukan 

kuesioner kepada 35 orang responden. Kuesioner ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui nilai keanggotaan dari kriteria jarak, harga, dan waktu. 

Kuesioner dibuat dengan memanfaatkan Google Form kemudian link 

tautan dibagikan ke responden. Data objek wisata didapatkan dengan 

melakukan observasi langsung dari studi pustaka. Berikut tampilan dari 

tiap form kuesioner : 

 

Gambar 3.1 Kuesioner kriteria jarak 

Data jarak pada kuesioner seperti pada gambar 3.1 didapatkan 

dengan mengacu jarak dari pusat kota menuju lokasi wisata. Sedangkan 

data harga seperti pada gambar 3.2 didapatkan dengan cara observasi dan 

wawancara terhadap orang yang pernah berkunjung ke objek wisata yang 

dimaksud. 
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Gambar 3.2 Kuesioner kriteria Harga 

  
Gambar 3.3 Kuesioner kriteria waktu 

Data waktu pada kuesioner seperti pada gambar 3.3 didapatkan 

dengan bantuan Google Maps. Dengan cara mengacu lokasi pada pusat 

kota dan objek wisata kemudian ambil direction dan didapat waktu yang 

yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi. 
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Dari hasil pengumpulan data, didapatkan kesimpulan fungsi 

keanggotaan fuzzy ditentukan sebagai berikut : 

1. Kriteria Jarak 

Kriteria jarak adalah jarak lokasi pengguna saat ini hingga 

lokasi tujuan objek wisata. Kriteria jarak terdiri dari 3 

himpunan, yaitu Dekat, Sedang, dan Jauh. Kriteria jarak ini 

berdasarkan dengan satuan kilometer. 

 
Gambar 3.4 fungsi keanggotaan kriteria jarak 

Fungsi keanggotaan pada kriteria jarak sebagai berikut : 

µDEKAT[x]= {
1;

27000−𝑥

25000
;

0;

 
𝑥 ≤ 2000

2000 ≤ 𝑥 ≥ 27000
𝑥 ≥ 27000

 

µSEDANG[x]= 

{
 
 

 
 

0;
𝑥−2000

12000
;

1
65000−𝑥

45000

 

𝑥 ≤ 2000 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 65000
2000 ≤ 𝑥 ≤ 14000
14000 ≤ 𝑥 ≤ 20000

𝑥 ≥ 20000

 

µJAUH[x]= {
0;

𝑥−5000

12000
;

1;

 
𝑥 ≤ 5000

5000 ≤ 𝑥 17000
𝑥 ≥ 17000

 

2. Kriteria Harga 

Harga merupakan salah satu kriteria terpenting dalam 

pemilihan objek wisata karena harga objek wisata sangat 

bervariasi. Kriteria harga terdiri dari tiga himpunan, yaitu : 

Murah, Sedang, dan Mahal. 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0

2
0

0
0

5
0

0
0

1
4

0
0

0

1
7

0
0

0

2
0

0
0

0

2
7

0
0

0

6
5

0
0

0

9
6

0
0

0

Dekat

Sedang

Jauh

m 



31 
 

 
Gambar 3.5 fungsi keanggotaan kriteria harga 

Fungsi keanggotaan pada kriteria harga sebagai berikut : 

µMURAH[x]= {
1;

27000−𝑥

22500
;

0;

𝑥 ≤ 4500
4500 ≤ 𝑥 ≥ 27000

𝑥 ≥ 27000
  

µSEDANG[x]= {

0;
𝑥−4500

15000
;

150000−𝑥

130500

 
𝑥 ≤ 4500 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 150000

4500 ≤ 𝑥 ≤ 19500
19500 ≤ 𝑥 ≤ 150000

 

µMAHAL[x]= {
0;

𝑥−18000

167000
;

1;

 
𝑥 ≤ 18000

18000 ≤ 𝑥 185000
𝑥 ≥ 185000

 

3. Kriteria Waktu 

Kriteria waktu merupakan waktu tempuh dari lokasi awal 

menuju lokasi tujuan. Kriteria waktu terdiri dari 3 himpunan, 

yaitu : Sebentar, Sedang, dan Lama. Kriteria jarak ini 

berdasarkan dengan satuan waktu jam. 

 
Gambar 3.6 fungsi keanggotaan kriteria waktu 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

Murah

Sedang

Mahal

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 15 40 70 120 180 360

Sebentar

Sedang

Lama

Rupiah 

Jam 



32 
 

Fungsi keanggotaan pada kriteria harga sebagai berikut : 

µSEBENTAR[x]= {
1;

(120∗60)−𝑥

(110∗60)
;

0;

 
𝑥 ≤ (10 ∗ 60)

(10 ∗ 60)  ≤ 𝑥 ≥ (120 ∗ 60)
𝑥 ≥ (120 ∗ 60)

 

µSEDANG[x]= 

{
 
 

 
 

0;
𝑥−(10∗60)

(30∗60)
;

1
(180∗60)−𝑥

(110∗60)

 

𝑥 ≤ (10 ∗ 60)𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ (180 ∗ 60)

(10 ∗ 60) ≤ 𝑥 ≤ (40 ∗ 60)
(40 ∗ 60)  ≤ 𝑥 ≤ (120 ∗ 60)

𝑥 ≥ (180 ∗ 60)

 

µLAMA[x]= {
0;

𝑥−(15∗60)

(165∗60)
;

1;

 
𝑥 ≤ (40 ∗ 60)

(40 ∗ 60)  ≤ 𝑥 (50 ∗ 60)
𝑥 ≥ (50 ∗ 60)

 

 

3.1.5 Use Case Diagram 

Use-case menggambarkan bagaimana seorang aktor menggunakan 

sistem untuk tujuan tertentu. Gambar 3.7 berikut merupakan use-case 

diagram sistem : 

 

Gambar 3.7 use-case diagram 

Pada use case diagram diatas memiliki seorang aktor yaitu 

pengguna (user). Terdapat 4 buah usecase, diantaranya adalah pencarian, 

lihat hasil, detil info, dan lihat daftar objek wisata. Aktor pengguna adalah 

aktor utama yang melakukan pencarian untuk mendapatkan hasil 

rekomendasi objek wisata. 
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 3.1.6 Use Case Skenario 

 Use-case skenario mendekripsikan skenario atau teks yang 

menjelaskan kebutuhan sistem. Terdapat 4 buah use case skenario sesuai 

dengan use case diagram yang akan dideskripsikan dalam bentuk tabel 

berikut ini : 

1. Skenario Pencarian 
Tabel 3.2 Use-case Skenario Pencarian 

No Aktor Deskripsi 

1 Pengguna Pengguna dapat melakukan pencarian dengan 

menginputkan kriteria fuzzy lalu menekan tombol 

cari. Sistem akan melakukan pencarian berdasarkan 

kriteria yang dipilih dengan menggunakan algoritma 

fuzzy tahani. 

Tabel 3.2 adalah tabel dari skenario pencarian. Skenario 

pencarian dilakukan oleh pengguna dengan deskripsi seperti 

pada tabel diatas. 

2. Skenario Lihat Hasil 
Tabel 3.3 Use-case Skenario Lihat Hasil 

No Aktor Deskripsi 

2 Pengguna Pengguna dapat melihat daftar objek wisata hasil dari 

proses pencarian dengan algoritma fuzzy tahani dan 

pengguna mendapat rekomendasi objek wisata sesuai 

yang di inginkan. 

Tabel 3.3 menjelaskan tentang skenario dari lihat hasil yang 

dilakukan oleh pengguna. 

3. Skenario Detil Info 
Tabel 3.4 Use-case Skenario Detil Info 

No Aktor Deskripsi 

3 Pengguna Pengguna dapat melihat detil info dari tiap objek 

wisata yang telah dipilih dari daftar untuk mengetahui 

info lebih tentang objek wisata yang disarankan. Info 
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mengenai nama, kategori, jarak, harga, dan lain-lain. 

Tabel 3.4 menjelaskan tentang skenario dari detil info yang 

dilakukan oleh pengguna. 

4. Skenario Lihat Daftar Objek Wisata 
Tabel 3.5 Use-case Skenario Lihat Daftar Objek Wisata 

No Aktor Deskripsi 

4 Pengguna Pengguna dapat melihat daftar dari keseluruhan objek 

wisata untuk mengetahui satu persatu objek wisata 

apa saja yang ada. 

Tabel 3.5 merupakan skenario dari lihat daftar objek wisata 

yang dilakukan oleh pengguna. 

3.2 Perancangan Sistem 

 3.2.1 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan proses aliran 

kerja dari suatu sistem. Activity diagram lebih berfokus pada aktivitas apa 

saja yang dapat dilakukan oleh sistem bukan apa yang dilakukan oleh 

aktor. 

1. Pencarian 

 
Gambar 3.8 activity diagram pencarian 
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Diagram aktivitas pada gambar 3.8 diatas menggambarkan 

aliran aktivitas sistem dari proses pencarian. Pengguna memilih 

kriteria terlebih dahulu. Kemudian pengguna melakukan 

pencarian dan sistem yang mengolah data hingga menampilkan 

hasil rekomendasi yang sesuai. 

2. Lihat Hasil 

 
Gambar 3.9 activity diagram lihat hasil 

Diagram aktivitas pada gambar 3.9 diatas menggambarkan 

aliran aktivitas sistem dari proses lihat hasil. Setelah pengguna 

melakukan pencarian, maka sistem menampilkan hasil 

pencarian yang diolah dengna metode fuzzy Tahani. 

3. Detil Info 

 
Gambar 3.10 activity diagram detil info 

Diagram aktivitas pada gambar 3.10 diatas menggambarkan 

aliran aktivitas sistem dari proses detil info. Dari daftar objek 

wisata yang disarankan maupun daftar secara keseluruhan 
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apabila pengguna memilih salah satu dari daftar tersebut maka 

nantinya akan muncul tampilan detil info. Detil info tersebut 

berisi tentang informasi-informasi dari objek wisata itu sendiri. 

4. Lihat Daftar Objek Wisata 

 
Gambar 3.11 activity diagram lihat daftar objek wisata 

Diagram aktivitas pada gambar 3.11 diatas menggambarkan 

aliran aktivitas sistem dari proses lihat daftar objek wisata. 

Selain pengguna dapat melihat daftar wisata yang 

direkomendasikan, pengguna dapat melihat daftar objek wistata 

keseluruhan yang ada. 

 3.2.2 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan sebuah gambar yang menunjukkan, 

untuk sebuah skenario use case, event-event yang dibangkitkan oleh aktor 

luar, urutannya, dan event-event di dalam sistem. 

1. Pencarian 

 
Gambar 3.12 sequence diagram pencarian 
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Pada gambar 3.12 menjelaskan tentang diagram berurutan dari 

proses pencarian yang dilakukan oleh seorang aktor yaitu 

pengguna. Pengguna melihat form input terlabih dahulu dan 

input kriteria kemudian melakukan aktivitas cari. 

2. Lihat Hasil 

 
Gambar 3.13 sequence diagram lihat hasil 

Pada gambar 3.13 menjelaskan tentang diagram berurutan dari 

proses lihat hasil. Pengguna setelah melakukan pencarian akan 

muncul tampilan hasil dari pencarian. 

3. Detil Info 

 
Gambar 3.14 sequence diagram detil info 

Pada gambar 3.14 menjelaskan tentang diagram berurutan dari 

proses detil info. Pengguna setelah melihat daftar hasil 

pencarian atau daftar objek wisata, kemudian memilih salah 

satu maka akan muncul tampilan info detil dari objek wisata 

tersebut. 
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4. Lihat Daftar Objek Wisata 

 
Gambar 3.15 sequence diagram lihat daftar objek wisata 

Pada gambar 3.15 menjelaskan tentang diagram berurutan dari 

proses lihat daftar objek wisata. Pengguna melihat daftar objek 

wisata kemudian dapat memilih salah satu untuk melihat info 

detil dari objek wisata yang telah dipilih sebelumnya. 

 3.2.3 Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dari 

sebuah sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat. Tujuan 

dari class diagram adalah untuk menggambarkan kelas – kelas dalam 

model (memodelkan kelas). Berikut class diagram dari sistem : 
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Gambar 3.16 class diagram sistem 

Gambar diatas merupakan desain dari class diagram yang akan 

diimplementasikan pada tahap berikutnya. Pada class diagram 

untuk sistem ini terdapat 7 buah class. Class-class tersebut adalah 

splash screen, main, muObj, dataObj, fuzzy hitung, result dan detil 

info.  

 3.2.4 Perancangan Basis Data 

Basis data digunakan untuk menyimpan data yang akan 

menghasilkan informasi. Desain basis data yang akan digunakan pada 

sistem seperti pada gambar 3.17. Berdasarkan pada gambar dibawah, 

terdapat 2 buah tabel yang akan digunakan, yaitu tabel dataObj dan tabel 

muObj. Tabel dataObj menyimpan data-data dari objek wisata seperti 

nama, jarak, harga, waktu, lokasi, dan lain-lain. Sedangkan tabel muObj 

berfungsi untuk menyimpan data-data dari perhitungan fuzzy. 
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Gambar 3.17 rancangan basis data 

1. Tabel dataObj

Pada tabel ini nanti akan berisi data terkait objek wisata.

Gambar 3.18 rancangan basis data tabel dataObj 

Pada tabel dataObj memiliki 14 field. Terdapat id sebagai 

primary key. Field-field tersebut yaitu id, nama, jarak, harga, 

waktu, latitude, longitude, alamat, image, rinci harga, kategori, 

detil info, fasilitas, dan add time. Fungsi tabel ini adalah untuk 

menyimpan informasi tentang objek wisata. 



41 
 

 

2. Tabel muObj 

Pada tabel ini nanti akan berisi nilai-nilai  

 
Gambar 3.19 rancangan basis data tabel muObj 

Pada tabel muObj memiliki 15 field dengan muid sebagai 

primary key dan obj_id sebagai data yang merujuk id pada 

tabel dataObj. Fungsi dari tabel ini adalah untuk menyimpan 

data dari hasil perhitungan fuzzy. 

 3.2.5 Perancangan Antarmuka 

Antarmuka diperlukan untuk menghubungkan pengguna dengan 

sistem. Pengguna melakukan input dan dapat melihat hasilnya dengan 

antarmuka ini. 

1. Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen akan muncul saat pertama kali aplikasi 

dijalankan. Saat tampilan ini aktif terdapat proses menginisiasi 

basis data untuk pertama kali. Pada tampilan ini terdapat logo 

dan judul aplikasi. 
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Gambar 3.20 desain tampilan splash screen 

 

2. Tampilan Pilih Kriteria 

Tampilan pilih kriteria ini adalah form yang nantinya pengguna 

pengguna akan memilih kriteria sebelum sistem melakukan 

pencarian. Terdapat form untuk memilih operator (dan / atau), 

memilih kriteria jarak, memilih kriteria harga, dan memilih 

kriteria waktu. Tombol cari berguna untuk melakukan 

pencarian dan kemudian muncul tampilan hasil dari proses 

pencarian sistem. 

 

Gambar 3.21 desain tampilan pilih kriteria 
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3. Tampilan Daftar Objek Wisata 

Pada tampilan ini terdapat daftar dari keseluruhan objek wisata. 

Daftar objek wisata ini tersusun secara urut berdasarkan abjad. 

 

Gambar 3.22 desain tampilan daftar objek wisata 

 

4. Tampilan Hasil Pencarian 

Pada tampilan ini berisi daftar objek wisata hasil dari pencarian 

sistem yang urut sesuai dengan yang direkomendasikan.  

 

Gambar 3.23 desain tampilan hasil pencarian 
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5. Tampilan Detil Info 

Tampilan ini berisi seluruh informasi detil dari objek wisata 

yang dipilih dari daftar sebelumnya. Bisa dari daftar objek 

wisata keseluruhan ataupun dari hasil pencarian. Isinya 

meliputi gambar objek wisata, nama objek wisata, kategori, 

jarak, waktu, harga, rinci harga, detil info, fasilitas, alamat, dan 

peta lokasi. 

 

Gambar 3.24 desain tampilan detil info 


