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BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

3.1 Analisa Kebutuhan

Membangun sebuah aplikasi untuk menentukan rekomendasi pemilihan

penginapan di kota malang dengan menggunakan metode Case-Based  Reasoning,

dilakukan dengan beberapa tahap analisis. Antara lain adalah Kebutuhan

Fungsional dan Kebutuhan Non-Fungsional

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Prosedur dalam kebutuhan fungsional sistem rekomendasi untuk pencarian

Guest House ini terdiri atas beberapa tahap, antara lain meliputi perancangan,

yaitu:

1. Data

Perancangan data yang dimaksudkan adalah perancangan data-data

yang berkaitan dengan pembuatan perangkat lunak, meliputi:

a. Data input

Termasuk di dalamnya data-data penunjang berupa Harga, Fasilitas

dan Lokasi sebagai inputan pembuatan sistem. Data tersebut

dihasilkan dari survey guest house yang ada di Kota Malang.

b. Data Output

Berupa Sistem informasi pencarian guest house dengan

mengimplementasikan metode case based reasoning.

2. Proses

Perancangan proses yang dimaksudkan adalah cara sistem bekerja,

proses-proses yang akan digunakan, mulai dari masuknya data input yang

kemudian diproses oleh sistem hingga menjadi data output.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Sumber Informasi

Semua data-data penginapan diperoleh dari hasil survei yang

dilakukan langsung di tempat di Kota malang. Data akan di inputkan pada

sistem. Data akan di hitung secara manual dan di implementasikan pada

sistem
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2. Identifikasi Masalah

Mengidentifikasikan masalah yang akan dikaji merupakan langkah

awal yang harus dilakukan dalam pembangunan sebuah aplikasi. Masalah

yang harus di identifikasi adalah parameter yang digunakan untuk

pencarian guest house yang akan dipilih.

3.2 Analisa Perancangan sistem

3.2.1. Diagram Case Based Reasoning

START

Retrieve

Reuse

Revise

Retain

END

Gambar 3.1 Diagram Algoritma CBR

Terdapat empat tahapan proses CBR (Pal dan Shiu, 2004)

1. Retrieve, mengambil kasus-kasus lama dari case base yang mirip

dengan kasus yang dihadapi.

2. Reuse,  menggunakan solusi kasus-kasus lama hasil retrieve tersebut

untk menyelesaikan kasus yang baru tersebut.

3. Revise, jika diperlukan, mengadaptasi solusi kasus lama agar sesuai

dengan kondisi baru

4. Retain, menyimpan solusi hasil revise yang telah divalidasi ke dalam

basis data, agar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah serupa

di masa depan.
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3.2.2. Flowchart Desain Aplikasi

Gambar 3.2 merupakan diagram alir dalam desain sistem aplikasi

secara keselurahan.
START

Menu
Utama

Pencarian

Tentang

Bantuan

END

Input Data
Pencarian (Harga,
Fasilitas, Lokasi)

Proses Perhitungan
dengan  Metode CBR

Basis DataMenampilkan
Hasil Rekomendasi

Menampilkan
Informasi Tentang

Aplikasi

Menampilkan
Informasi Bantuan

Aplikasi

YA

YA

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK

Gambar 3.2 Diagram Alir Desain sistem Aplikasi

Diagram alir proses Aplikasi:

a. Proses mulai halaman home dengan beberapa menu halaman

pemilihan lokasi penginapan.

b. Lanjut ke proses percabangan halaman pencarian YA maka proses

di lajut dengan proses input parameter pencarian tersebut. Ketika

ketiga parameter di inputkan akan dan di proses pada perhitungan

metode CBR yaitu dengan membandibgkan kasus baru yang telah

di inputkan dengan basis kasus yang ada pada database. Hasil dari

oembandingan tersebut akan ditamppilkan berupa hasil

rekomendasi tempat penginapan.

c. Proses percabangan jika proses TIDAK maka proses akan selesai.

3.3 Desain Sistem (UML)

3.3.1. Use Case Diagram

Use case diagram akan menjelaskan mengenai apa saja yang akan
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dilakukan oleh sistem nantinya dan siapa saja yang akan menggunakan sistem itu

nantinya. Semua itu diperoleh berdasarkan kebutuhan fungsional dan kebutuhan

sistem yang sudah dipaparkan sebelumnya. Berikut use case diagram dari:

Gambar 3.3 Use Case Diagram

Tabel 3.1 Use Case melakukan pencarian Guest House oleh User

Use Case Pencarian Guest House

Breif Description Use Case ini memungkinkan User Melakukan pencarian

Guest House dan melihat rekomendasi serta detai dari setiap

data Guest House yang ditampilkan

Actor User

Pre Condition User menggunakan browser untuk melakukan pencarian

Main Flow User melakukan pencarian Guest House dengan dengan

menginputkan parameter pencarian. Hasil dari inputan

parameter tersebut adalah rekomendasi Guest House yang

diberikan oleh system. Dan dapat dilihat detail dari setiap

hasil rekomendasi tersebut.

Tabel 3.2 Use Case melakukan Boking Guest House oleh User

Use Case Boking Guest House

Breif Description Use Case ini memungkinkan User  pemesanan Guest House
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Actor User

Pre Condition User menggunakan browser untuk melakukan pemesanan

Guest House

Main Flow User melakukan pemesanan Guest House diawali dengan

login terlebih dahulu kemudian menginputkan data dan

tanggal Cek In dan Cek out kemudian pilih boking. Pada

menu boking list sistem menampilkan jumlah pembayaran.

jumlah tersebut adalah jumlah dari pembayaran yang harus di

bayarkan oleh user. user menunggu konfirmasi yang

dilakukan oleh Admin.

Tabel 3.3 Use Case Daftar Akun

Use Case Daftar Akun

Breif Description Use Case ini memungkinkan User Untuk mendaftarkan diri

pada system

Actor User

Pre Condition User menggunakan browser untuk mendaftarkan diri pada

system

Main Flow User melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama,

kata sandi, Email dan Telepon. Kemudian setelah semua

sudah terinputkan user menyimpan data tersebut ke dalam

database dengan klik tombol daftar.

Tabel 3.4 Use Case Review Guest House oleh User

Use Case Review Guest House

Breif Description Use Case ini memungkinkan User memberikan Review pada

Guest House

Actor User

Pre Condition User menggunakan browser untuk melakukan Review Guest

House

Main Flow User review Guest House dengan mengisi form berupa nama,

bintang atau rating dan komentar.
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Tabel 3.5 Use Case Manage data Fasilitas oleh Admin

Use Case Manage data Fasilitas

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin Untuk memanage data

Fasilitas

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk input/Insert, Update,

delete data parameter pencarian ke dalam database

Main Flow Admin memilih menu fasilitas, sistem menampilkan data

Fasilitas. Admin dapat memanage dengan menambah,

mengedit dan menghapus data fasilitas tersebut.

Tabel 3.6 Use Case Manage Parameter data lokasi oleh Admin

Use Case Manage Data Lokasi

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin Untuk memanage data

Lokasi

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk input, edit, delete data

parameter pencarian ke dalam database

Main Flow Admin memilih menu Lokasi, sistem menampilkan data

Lokasi. Admin dapat memanage dengan menambah,

mengedit dan menghapus data Lokasi tersebut.

Tabel 3.7 Use Case Manage data harga oleh admin

Use Case Manage Data Harga

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin Untuk memanage data

parameter pencarian berupa Harga, Fasilitas dan Lokasi

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk input, edit, delete data

parameter pencarian ke dalam database

Main Flow Admin memilih menu harga, sistem menampilkan data harga.

Admin dapat memanage dengan menambah, mengedit dan

menghapus data fasilitas tersebut.
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Tabel 3.8 Use Case Manage Data Guest House oleh Admin

Use Case Manage Data Guest House

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin untuk memanage data

guest house. input, edit, delete data guest house

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk input, edit, delete data

guest house ke dalam database

Main Flow Admin memilih menu tambah tempat dan sistem

menampilkan form data tempat secara lengkap yaitu berupa

spesifikasi guest house serta Admin menentukan letak pada

Maps secara tepat dengan fasilitas Google Maps yang

terdapat pada program.

Tabel 3.9 Use Case Konfirmasi Pesanan oleh Admin

Use Case Konfirmasi Pesanan

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin Untuk mengelola data

pesanan dengan masuk pada menu pemberitahuan

sebelumnya dan memproses pesanan

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk memproses pemesanan

dan mengkonfirmasi pembayaran

Main Flow Admin mengkonfrmasi pesanan dengan masuk menu

pemberitahuan yang terdapat data-data pesanan dari user

pesanan yang sudah di konfirmasi akan diproses oleh Admin.

Tabel 3.10 Use Case Manage basis kasus

Use Case Konfirmasi Pesanan

Breif Description Use Case ini memungkinkan Admin Untuk mengelola data

basis kasus

Actor Admin

Pre Condition Admin menggunakan browser untuk input, edit dan delete

basis kasus
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Main Flow Admin memilih menu Basis Kasus, sistem menampilkan data

Basis Kasus. Admin dapat memanage dengan menambah,

mengedit dan menghapus data Basis Kasus tersebut.

3.3.2. Activity Diagram

Activity Diagram adalah teknik untuk mendeskripsikan logical procedural,

aliran kerja dalam banyak kasus. Activity Diagram menggambarkan alir aktivitas

dalam sistem yang sedang dirancang, Bagaimana masing-masing alir berawal,

decision (keputusan) yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Actifity

diagram merupakan State Diagram khusus dimana sebagian besar state adalah

action dan sebagian besar transisi di trigger oleh selesainya state sebeumnya

(Internal prosessing). Berikut adalah gambar Activity Diagram sistem pencarian

Guest House dengan menggunakan metode case based reasoning.

a. Activity Diagram Pencarian Guest House

Gambar 3.4 Activity Diagram Pencarian Guest House

Activity diagram pada gambar 3.4 di atas adalah aktifitas yang

dilakukan oleh User. User mengawali aktifitas dengan memilih menu

Pencarian. Sistem akan menampilkan inputan dan pilihan untuk user

melakukan pencarian. Form tersebut mrupakan parameter yang meliputi

harga, fasilitas, tempat yang akan di isi oleh User. Inputan user akan

dihitung oleh sistem dengan metode CBR dan hasilnya merupakan
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rekomendasi tempat yang nilainya mendekati nilai hasil. Akan ditampilkan

pada hasil pencarian pada interface.  Proses di lanjutkan maka User memilih

tombol detai melihat detail dari hasil rekomendasi, sistem akan

menampilkan detail dari guest house, jika tidak proses kembali pada

memasukkan parameter pencarian/keyword lagi.

b. Activity Diagram boking guest house oleh user

Gambar 3.5 Activity Diagram boking guest house oleh user

Activity diagram pada gambar 3.5 di atas adalah aktifitas yang user

boking guest house oleh user. diawali dengen Login yaitu memasukkan

username dan password jika tidak valid akan kembali lagi pada halaman

login jika valid proses dilanjutkan untuk mengisi parameter pencarian

(fasilitas, harga, lokasi) pada halaman pencarian. Kemudian klik cari sistem

akan menampilkan hasil rekomendasi dari perhitungan Case Base

Reasoning. User Memilih guest house dengan memilih tombola detail untuk

memesan guest house, user menginputkan tanggal cek in dan cek out

kemudian klik boking data akan tersimpan pada database dan menunggu

konfirmasi dari Admin.
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c. Activity Diagram Daftar Akun oleh user

Gambar 3.6 Activity diagram Daftar Akun oleh user

Halaman utama terdapat menu daftar, sistem akan menampilkan form

berupa nama, kata sandi, email dan nomor telepon. User mengisi form

pendaftaran berupa Nama, Kata sandi, email dan nomor telepon. Setelah

form di isi oleh user, user menyimpan data tersebut maka data sitem akan

menyimpan data tersebut d database.

d. Activity Diagram Review Guest House oleh User

Gambar 3.7 Activity Diagram review Guest House oleh User
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Activity diagram pada gambar 3.7 di atas adalah aktifitas yang

dilakukan oleh User. User mengawali aktifitas dengan login terlebih dahulu

jika valid maka akan di lanjutkan pada proses pencarian dan melihat detail

guest house kemudian dari halaman detail tersebut terdapat kolom review

terdapat form yaitu nama, ratting(nilai) dan komentar. Setelah ditampilkan

terdapat tombol kirim dan sistem menampilkan hasil review yang di

inputkan.

e. Activity Diagram Admin Manage data fasilitas oleh admin

Gambar 3.8 Activity Diagram manage data fasilitas oleh admin

Activity diagram pada gambar 3.8 adalah aktifitas yang di lakukan

oleh admin untuk memanage (insert, update dan delete) yang di awali

dengan login sebagai admin. Jika tidak valid maka admin mengulang

kembali login dan jika valid proses dilanjutkan menuju halaman

administrator. Pilih menu fasilitas untuk menampilkan data fasilitas, admin
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dapat menambahkan, mengedit dan menyimpannya ke dalam database. Dan

juga menghapus data tersebut.

f. Activity Diagram Admin Manage data Lokasi oleh admin

Gambar 3.9 Activity Diagram manage data lokasi oleh Admin

Activity diagram pada gambar 3.9 adalah aktifitas yang di lakukan

oleh admin untuk memanage (insert, update dan delete) yang di awali

dengan login sebagai admin. Jika tidak valid maka admin mengulang

kembali logi dan jika valid proses dilanjutkan menuju halaman

administrator. Pilih menu  fasilitas untuk menampilkan data fasilitas,
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admin dapat menambahkan, mengedit dan  menyimpannya ke dalam

database dan menghapus data tersebut.

g. Activity Diagram manage data Harga oleh admin

Gambar 3.10 Activity Diagram manage data Harga oleh admin

Activity diagram pada gambar 3.10 adalah aktifitas yang di lakukan

oleh admin untuk memanage (insert, update dan delete) yang di awali

dengan login sebagai admin. Jika tidak valid maka admin mengulang

kembali logi dan jika valid proses dilanjutkan menuju halaman

administrator. Pilih menu fasilitas untuk menampilkan data fasilitas,

admin dapat menambahkan, mengedit dan  menyimpannya ke dalam

database dan juga menghapus data tersebut.
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h. Activity Diagram Admin menambahkan data Guest House

Gambar 3.11 Activity Diagram menambahkan data guest house oleh admin

Activity diagram pada gambar 3.11 adalah aktifitas yang dilakukan

oleh admin yang diawali dengan login sebagai admin jika tidak valid

proses akan dikembalikan pada halaman login dengan pesan kesalahan

dan jika valid dilanjutkan menuju halaman administrator. Halaman

administrator admin memilih menu tambah tempat, sistem akan

menampilkan form untuk diisi oleh admin dan menginputkan data guest

house. dilanjutkan dengan menekan tombol simpan dan sistem akan

menyimpan data tersebut pada database.
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i. Activity Diagram konfirmasi pesanan

Gambar 3.12 Activity Diagram konfirmasi pesanan oleh admin

Activity Diagram pada gambar 3.12 adalah aktifitas mengkonfirmasi

pesanan yang dilakukan oleh admin yang diawali dengan login. Jika

username dan password tidak valid proses akan di kembalikan menuju

halaman login kembali untuk menginputkan username dan password yang

valid. jika username dan passworn valid maka proses di lanjutkan menuju

halaman administrator. Halaman administrator admin memilih menu

pemberitahuan sistem menampilkan data pesanan. Status akan menjadi

pending apabila belum di konfirmasi pembayarannya. Admin memproses

dengan mengkonformasi pesanan dengan merubah status dari pending
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menjadi lunas. Admin merubah status dan di simpan ke dalam database

setiap perubahannya.

j. Activity Diagram Manage Basis Kasus

Gambar 3.13 Activity Diagram manage basis kasus oleh admin

Activity diagram pada gambar 3.13 adalah aktifitas yang di lakukan

oleh admin untuk memanage (insert, update dan delete) fasilitas yang di

awali dengan login sebagai admin. Admin login dengan menginputkan

username dan password jika tidak valid maka proses akan diulang jika

valid maka akan diteruskan menuju halaman administrator. Pilih menu
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basis kasus untuk menampilkan data basis kasus, admin dapat

menambahkan, mengedit dan menyimpannya ke dalam database

3.3.3. Sequence Diagram

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menampilkan interaksi-

interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau

rangkaian waktu. Interaksi antar objek tersebut termasuk pengguna, display, dan

sebagainya berupa pesan.

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan skenario langkah-

langkah yang dilakukan sebagai sebuah respon dari suatu kejadian untuk

menghasilkan output tertentu. Sequence Diagram diawali dari apa yang me

trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara

internal dan output apa yang dihasilkan.

1. Sequence Diagram proses pencarian Guest House

Gambar 3.14 Sequence diagram proses pencarian guest house

Gambar 3.14 merupakan proses pencarian guest house yang dimulai

dengan menginputkan parameter pencarian berupa fasilitas, harga dan
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lokasi. Setelah menginputkan parameter, mencari guest house dengan

mengklik tombol cari. Pencarian akan diproses dengan perhitungan case

base reasoning. hasil dari perhitungan tersebut merupakan hasil yang

mirip atau mendekati dari kemiripan kasus baru yang di inputkan.

Kemudia user melihat data lengkap dari hasil rekomendasi dari pencarian

dengan mengklik detail dari guest house dan akan menampilkan data

lengkap guest house.

2. Sequence Diagram proses pemesanan guest house

Gambar 3.15 Sequence diagram proses pemesanan guest house

Sequence diagram 3.15 merupakan proses pemesanan guest house

yang diawali dengan login dengan mengisi username dan password

dilanjutkan dengan proses jika tidak valid maka akan ditampilkan pesan

kesalahan untuk user untuk login kembali. user mengklik tombol detail

untuk mengetahui detail dari guest house yang akan dipesan. Kemudian

user menginputkan data tanggal cek in dan cek out untuk melakukan

pemesanan. Data akan tampil pada menu boking. Proses selesai dan user

dapat logout dari sistem.
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3. Sequence Diagram proses daftar user

Gambar 3.16 Sequence Diagram daftar user

Gambar 3.16 adalah sequence diagram proses daftar user diawali

dengan memilih menu daftar pada halaman utama sistem. Kemudian

menginputkan data diri berupa nama, alamat email, kata sandi dan nomor

telepon. Kemudian user menyimpan ke dalam database. Sistem akan

menampilkan halaman utama.

4. Sequence diagram memberikan Review pada guest house

Gambar 3.17 Sequence diagram memberika review pada guest house
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Gambar 3.17 merupakan proses memberikan review pada guest

house yang diawali dengan login dengan mengisi username dan password

dilanjutkan dengan proses jika tidak valid maka akan ditampilkan pesan

kesalahan untuk user untuk login kembali. Jika valid proses dilanjutkan

menuju halaman utama user. user mengklik tombol detail untuk

mengetahui detail dari guest house yang akan di review. Kemudian user

menginputkan komentar dan nilai untuk melakukan review. Data aka

tampil pada detail guest house. Proses selesai dan user dapat logout dari

sistem.

5. Sequence Diagram manage data fasilitas

a. Sequence diagram manage data fasilitas (Insert Fasilitas)

Gambar 3.18 Sequence manage data fasilitas (Insert fasilitas)

Gambar 3.18 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa fasilitas yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan
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login sebagai admin dengan input username dan juga password. Jika tidak

valid maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali

dan jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman

administrator. Selanjutnya admin memilih menu fasilitas untuk

mendapatkan data fasilitas dari database dan menampilkan data tersebut.

Admin mengklik tombol add untuk menambahkan data fasilitas. Akan

ditampilkan form untuk diisi oleh user setelah semua diisi dilanjutkan

dengan menyimpan data tersebut. Dan data yang disimpan ditampilkan

pada menu fasilitas. Proses selesai dengan admin melakukan logout.

b. Sequence diagram Manage data Fasilitas (Update Fasilitas)

Gambar 3.19 Sequence diagram Manage data Fasilitas (Update fasilitas)

Gambar 3.19 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa fasilitas yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan

login sebagai admin dengan input username dan juga password. Juka tidak

valid maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali
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dan jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman

administrator. Selanjutnya admin memilih menu fasilitas untuk

mendapatkan data fasilitas dari database dan menampilkan data tersebut.

Admin mengklik tombol edit untuk mengedit data fasilitas. menampilkan

form untuk mengedit data oleh user setelah semua diedit dilanjutkan

dengan menyimpan data tersebut. Dan data yang disimpan ditampilkan

pada menu fasilitas. Proses selesai dengan admin melakukan logout.

c. Sequence diagram Manage data fasilitas (Delete Fasilitas)

Gambar 3.20 Sequence diagram Manage data Fasilitas (Delete fasilitas)

Gambar 3.20 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa fasilitas yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan

login sebagai admin dengan input username dan juga password. Username

dan password tidak valid maka akan muncul pesan kesalahan dan admin

harus login kembali dan jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju

halaman administrator. Selanjutnya admin memilih menu fasilitas untuk

mendapatkan data fasilitas dari database dan menampilkan data tersebut.
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Admin mengklik tombol delete untuk menghapus data fasilitas guest

house. admin memilih data yang akan di hapus. Kemudian data

ditampilkan. Proses selesai dengan admin melakukan logout.

6. Sequence diagram Manage data Lokasi

a. Sequence diagram Manage data Lokasi (Insert Lokasi)

Gambar 3.21 Sequence diagram Manage data Lokasi (Insert Lokasi)

Gambar 3.21 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa Lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Username dan

password tidak valid maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus

login kembali dan jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman

administrator. Selanjutnya admin memilih menu Lokasi untuk mendapatkan

data lokasi dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik



41

tombol add untuk menambahkan data lokasi. Akan ditampilkan form untuk

diisi oleh admin setelah semua diisi dilanjutkan dengan menyimpan data

tersebut. Data yang disimpan ditampilkan pada menu Lokasi. Proses selesai

dengan admin melakukan logout.

b. Sequence diagram Manage data Lokasi (Update Lokasi)

Gambar 3.22 Sequence diagram manage data lokasi (Update Lokasi)

Gambar 3.22 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa Lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Username dan

password tidak valid maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus

login kembali dan jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman

administrator. Selanjutnya admin memilih menu lokasi untuk mendapatkan

data lokasi dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik
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tombol edit untuk mengedit data lokasi. Akan ditampilkan form untuk diedit

oleh admin setelah data di ubah dilanjutkan dengan menyimpan data

tersebut. Dan data yang disimpan ditampilkan pada menu lokasi. Proses

selesai dengan user melakukan logout.

c. Sequence diagram Manage data Lokasi (Delete Lokasi)

Gambar 3.23 Sequence diagram manage data lokasi (Delete Lokasi)

Gambar 3.23 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. tidak valid

maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan

jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu lokasi untuk mendapatkan data lokasi

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol
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delete untuk menghapus data lokasi guest house. admin memilih data yang

akan di hapus. Data ditampilkan. Proses selesai dengan admin melakukan

logout.

7. Sequence diagram manage data Harga

a. Sequence diagram Manage data Harga (Insert Harga)

Gambar 3.24 Sequence diagram manage data harga (Insert Harga)

Gambar 3.24 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa Lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Jika tidak valid

maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan

jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu Harga untuk mendapatkan data lokasi

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol add

untuk menambahkan data Harga. Akan ditampilkan form untuk diisi oleh
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admin setelah semua diisi dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut.

Dan data yang disimpan ditampilkan pada menu Harga. Proses selesai

dengan user melakukan logout.

b. Sequence diagram manage data Harga (Update Harga)

Gambar 3.25 Sequence diagram manage data Harga (Update Harga)

Gambar 3.25 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa Lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Jika tidak valid

maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan

jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu harga untuk mendapatkan data harga

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol

edit untuk mengedit data harga. Akan ditampilkan form untuk diedit oleh

admin setelah data di ubah dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut.
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Dan data yang disimpan ditampilkan pada menu harga. Proses selesai

dengan admin melakukan logout.

c. Sequence Diagram manage data Harga (Delete Harga)

Gambar 3.26 Sequence diagram manage data Harga (Delete Harga)

Gambar 3.26 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa harga yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Juka tidak valid

maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan

jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu harga untuk mendapatkan data harga

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol
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delete untuk menghapus data harga guest house. admin memilih data yang

akan di hapus. Kemudian data ditampilkan. Proses selesai dengan admin

melakukan logout.

8. Sequence diagram menambahkan tempat (guest house)

Gambar 3.27 Sequence Diagram menambahkan tempat (guest house)

Gambar 3.27 adalah activity diagram proses menambahkan tempat

(guest house) yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login sebagai

admin dengan input username dan juga password. Jika tidak valid maka

akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan jika

valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu Lokasi untuk mendapatkan data lokasi

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol add

untuk menambahkan data lokasi. Akan ditampilkan form untuk diisi oleh
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admin setelah semua diisi dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut.

Dan data yang disimpan ditampilkan pada menu Lokasi. Proses selesai

dengan admin melakukan logout.

9. Sequence diagram konfirmasi pesanan

Gambar 3.28 Sequence diagram konfirmasi pesanan

Gambar 3.28 adalah activity diagram proses manage parameter

pencarian berupa Lokasi yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login

sebagai admin dengan input username dan juga password. Jika tidak valid

maka akan muncul pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan

jika valid maka proses akan dilanjutkan menuju halaman administrator.

Selanjutnya admin memilih menu Lokasi untuk mendapatkan data lokasi

dari database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol

Pemberitahuan sistem akan menampilkan data lengkap pesanan.
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10. Sequence diagram manage basis kasus

a. Sequence diagram manage basis kasus (Insert Basis kasus)

Gambar 3.29 Sequence Diagram manage basis kasus (Insert basis kasus)

Gambar 3.29 adalah activity diagram proses manage basis kasus

yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login sebagai admin dengan

input username dan juga password. Jika tidak valid maka akan muncul

pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan jika valid maka proses

akan dilanjutkan menuju halaman administrator. Selanjutnya admin

memilih menu basis kasus untuk mendapatkan data lokasi dari database

dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol add untuk

menambahkan data Basis Kasus. Akan ditampilkan form untuk diisi oleh

admin setelah semua diisi dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut.
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Dan data yang disimpan ditampilkan pada menu Basis Kasus. Proses

selesai dengan user melakukan logout

b. Sequence diagram manage basis kasus (Update Basis kasus)

Gambar 3.30 Sequence Diagram manage basis kasus (update basis kasus)

Gambar 3.30 adalah activity diagram proses manage basis kasus

yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login sebagai admin dengan

input username dan juga password. Jika tidak valid maka akan muncul

pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan jika valid maka proses

akan dilanjutkan menuju halaman administrator. Selanjutnya admin

memilih menu harga untuk mendapatkan data basis kasus dari database

dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol edit untuk

mengedit data basis kasus. Akan ditampilkan form untuk diedit oleh admin

setelah data di ubah dilanjutkan dengan menyimpan data tersebut. Dan

data yang disimpan ditampilkan pada menu basis kasus. Proses selesai

dengan admin melakukan logout.
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c. Sequence diagram manage basis kasus (Delete Basis kasus)

Gambar 3.31 Sequence Diagram manage basis kasus (delete basis kasus)

Gambar 3.31 adalah activity diagram proses manage basis kasus

yang dilakukan oleh admin. Diawali dengan login sebagai admin dengan

input username dan juga password. Juka tidak valid maka akan muncul

pesan kesalahan dan admin harus login kembali dan jika valid maka proses

akan dilanjutkan menuju halaman administrator. Selanjutnya admin

memilih menu basis kasus untuk mendapatkan data basis kasus dari

database dan menampilkan data tersebut. Admin mengklik tombol delete

untuk menghapus data basis kasus guest house. admin memilih data yang

akan di hapus. Kemudian data ditampilkan. Proses selesai dengan admin

melakukan logout.
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3.3.4. Class Diagram

Basis data dalam sistem ini menggunakan model basis data relasional

dimana tabel-tabel dalam basis data tersebut saling berhubungan. Diagram relasi

entitas menggambarkan hubungan entitas yang terdapat pada salah satu tabel

dengan entitas pada tabel yang lainnya.

Gambar 3.32 Class Diagram

Gambar 3.32 merupakan gambar class diagram yang menjelaskan

keterhubungan yang terdapat pada sistem informasi pemesanan guest

house ini. Class diagram memiliki empat class yaitu : Admin, User, Basis

Kasus dan Guest House.

1. Antara User dengan Guest House memiliki keterhubungan one

to one. Yaitu setiap user hanya dapat memilih satu rekomendasi

guest house dari hasil pencarian, memesan hanya satu guest

house dan memberikan satu review saja.

2. Antara admin dan guest house memiliki keterhubungan one to

many. Yaitu setiap admin dapat menginputkan banyak data

guest house.

3. Antara admin dan basis kasus memiliki keterhubungan one to

many. Yaitu setiap admin dapat menginputkan banyak data basis

kasus.

4. Antara admin dan fasilitas memiliki keterhubungan one to many.

Yaitu setiap admin menginputkan banyak data fasilitas
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5. Antara admin memiliki keterhubungan one to many. Yaitu

setiap admin menginputkan banyak data lokasi.

6. Antara admin harga memiliki keterhubungan one to many.

Yaitu setiap admin menginputkan banyak harga.

3.4 Perancangan Database

Penjelasan class diagram yang terdapat pada sistem informasi pencarian

guest house di atas, maka terbentuklah sebuah database. Di dalam database

tersebut terdapat tabel yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan berbagai

macam data serta informasi-informasi yang dibutuhkan oleh sistem informasi

pencarian guest house ini. sebelum membentuk database yang sesungguhnya

maka yang perlu dilakukan yaitu membuat sebuah rancangan dari ER Diagram

yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam pembuatan database secara baik

dan benar. Berikut ini adalah gambaran diagram yang telah dibentuk untuk

digunakan sebagai acuan pembuatan database sesungguhnya dari sistem

informasi pencarian guest house ini :

Gambar 3.33 ER Diagram
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a. Tabel Admin

Tabel 3.11 Tabel Admin

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id INT 11 Primary Key

Username VARCHAR 250

Password VARCHAR 250

b. Tabel User

Tabel 3.12 Tabel User

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_user INT 11 Primary Key

user_nama VARCHAR 250

user_mail VARCHAR 250

user_pass VARCHAR 250

User_phone VARCHAR 250

c. Tabel Guest House

Tabel 3.13 Tabel Guest House

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_guesthouse INT 11 Primary Key

Nama VARCHAR 250

Harga VARCHAR 250

Fasilitas VARCHAR 250

Lokasi VARCHAR 250

Lat_lon TEXT

Deskripsi TEXT

Foto_tempat VARCHAR 250

Telepon VARCHAR 250

Alamat VARCHAR 250
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d. Tabel Fasilitas

Tabel 3.14 Tabel Fasilitas

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_fasilitas INT 11 Primary Key

Nama fasilitas VARCHAR 250

Kode_fasilitas VARCHAR 45

e. Tabel Lokasi

Tabel 3.15 Tabel Lokasi

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_Lokasi INT 11 Primary Key

Nama_Lokasi VARCHAR 250

Kode_Lokasi VARCHAR 45

f. Tabel Harga

Tabel 3.16 Tabel Harga

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_Harga INT 11 Primary Key

Harga_a VARCHAR 250

Harga_b VARCHAR 250

Kode_Harga VARCHAR 45

g. Tabel Order

Tabel 3.17 Tabel Order

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_order INT 11 Primary Key

Order_name INT 11

Order_place INT 11

Order_total INT 11

Order_day INT 11

Order_checkIn VARCHAR 250
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Order_checkOut VARCHAR 250

Order_status INT 11

f. Tabel Basis Kasus

Tabel 3.18 Tabel Basis Kasus

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_basiskasus INT 11 Primary Key

Nama VARCHAR 250

A1 INT 11

A2 INT 11

A3 INT 11

Solusi Varchar 50

g. Tabel Review

Tabel 3.19 Tabel Review

Kolom Tipe Data Panjang Keterangan

Id_review INT 11 Primary Key

Nama VARCHAR 250

Komentar VARCHAR 250

Rating INT 11

3.5 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka merupakan rancangan desain dari setiap

halaman sistem, pada sistem pencarian guest house ini kebutuhan desain

interface yang di butuhkan meliputi :

1. Interface halaman login

Halaman yang ditujukan untuk user dan admin untuk

melakukan login ke dalam sistem. Terdiri dari username dan
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password untuk di isi oleh user dan admin. Terdapat button yang

berfungsi untuk memproses login.

Gambar 3.34 Rancangan Interface Halaman Login

2. Interface halaman pendaftaran user

Halaman yang memungkinkan user untuk mendaftarkan

diri pada sistem. Berisi tentang inputan user berupa nama, kata

sandi, email dan telepon. Button register untuk memproses data

pendaftaran.

Gambar 3.35 Rancangan Interface Halaman Daftar
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3. Interface halaman administrator

Halaman utama sistem untuk admin yang memmungkinkan

admin untuk melakukan kegiatan administrator. Terdapat beberapa

menu penunjang untuk admin melakukan manage sistem informasi

pencarian guest house ini. Pada menu pemberitahuan terdapat data

boking. Data terdiri dari pesanan guest house yang dilakukan user

dan akan diproses oleh Admin.

Gambar 3.36 Rancangan Interface halaman utama (administrator)

4. Interface pemberitahuan dan status pesanan (administrator)

Halaman pemberitahuan berisi data boking dan status

pemesanan yang  dilakukan oleh user. pada kolom status

merupakan kolom yang nantimya akan diproses oleh admin. Jika

pembayatan sudah dikonfirmasi.

Gambar 3.37 Rancangan interface Halaman data booking
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5. Interface input data (administrator)

a. Input data Basis Kasus

Halaman untuk admin memanage data basis kasus. Terdapat

kolom Nama Basis Kasus, Harga, Lokasi, Fasilitas. Button batal

dan simpan untuk memproses inputan user.

Gambar 3.38 Rancangan Interface halaman input data basis kasus

b. Input data Fasilitas

Halaman admin untuk memanage parameter pencarian

berupa  fasilitas. Terdapat dua kolom yaitu Nama Fasilitas dan

Kode Nilai. Button bata dan simpan untuk membatalkan dan

menyimpan fasilitas

Gambar 3.39 Rancangan Interface halaman input data fasilitas
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c. Interface Input data Harga

Halaman admin untuk memanage data data harga. Terdapat

kolom harga, harga 1, harga 2, dan kode nilai. Terdapat button

batal dan simpan.

Gambar 3.40 Rancangan Interface halaman input data Harga

d. Intrface input data Lokasi

Halaman admin untuk memanage data Lokasi. Terdapat

kolom nama lokasi, dank ode nilai. Terdapat Button batal dan

simpan.

Gambar 3.41 Rancangan Interface halaman input data Lokasi

6. Interface Halaman utama User

Halaman utama user merupakan halaman yang ditampilkan

setelah user melakukan login. Halaman berisi menu riwayat boking
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yang akan menyimpan data2 riwayat booking yang telah di proses

atau sedang berlangsung. Menu logout untuk keluar dari system.

Gambar 3.42 Rancangan interface halaman utama user

7. Interface Halaman pencarian

Halaman pencarian adalah halaman yang memungkinkan

user untuk melakukan pencarian guest house. Halaman pencarian

terdapat menu harga fasilitas dan lokasi sebagai inputan user untuk

melakukan pencarian guest house. Menu di bawah akan

menampilkan kumpulan guest house.

Gambar 3.43 Rancangan Interface halaman pencarian
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8. Interface Halaman detail Guest House

Halaman detail guest house berisi tentang data lengkap

guest house. Mulai dari alamat, deskripsi tempat, letak pada maps

dll. Review guest house juga akan ditampilkan di halaman ini.

Gambar 3.44 Rancangan interface halaman detail guest house

9. Interface pada halaman menu Tentang

Halaman yang berfungsi sebagai informasi pemilik dari

sistem. Terdapat menu login untuk user dan admin. Menu register

untuk user melakukan pendaftaran.

Gambar 3.45 Rancangan interface Halaman Tentang
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10. Interface pada halaman menu Bantuan

Bisa di sebut juga halaman informasi berupa bantuan untuk

mempermudah user. Informasi tentang website dan kontak juga

nantinya akan di cantumkan disini. Terdapat menu login juga di

halaman ini bisa di akses baik login maupun tidak.

Gambar 3.46 Rancangan interface Halaman Bantuan


