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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisikan tentang rancang bangun aplikasi pengirim pesan 

emergency memanfaatkan sensor accelerometer pada android.rumusan masalah 

serta batasan masalah yang ditentukan, analisis database, perancangan struktur 

menu, perancangan antar muka, perancangan struktur program dengan 

menggunakan bahasa Java  

3.1    Gambaran Umum Sistem 

Sistem yang akan dibangun adalah sistem kemanan personal dengan 

memanfaatkan smartphone android sebagai media pengirim pesan kepada petugas 

keamanan perumahan, cara kerja system keamanan tersebut dimulai dari user 

personal memberikan status keadaan rumah sedang kosong atau tidak, jika terjadi 

perampokan atau tinda kejahatan lainnya user dapat melakan shake pada android 

untuk mengirimkan pesan darurat kepada petugas keamanan personal sehingga 

petugas dapat datang langsung ke tempat kejadian. 

3.2  Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah suatu kebutuhan berupa fungsi atau fitur–

fitur yang harus ada dalam sistem yang akan dibuat. Daftar kebutuhan fungsional 

sistem akan ditampilkan di bawah ini: 

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional 

Aktor Kebutuhan Fungsional 

User - Shake pengirim pesan darurat  

- Broadcast ke sesama pengguna 

1.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

1. Client

a. Smartphone (Client)
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1.4 Analisis Perangkat Lunak 

Untuk perangkat lunak yang akan digunakan oleh sistem yaitu :  

a. Sistem Operasi  : Android 

b. Software Pendukung : Phonegap 

Sementara   untuk   kebutuhan   perangkat   lunak   dalam   membangun   

dan menerapkan sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi : Windows 7 

b. Software : Eclipse, Dereamweaver dan MySql 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak tersebut dipilih karena 

kemudahannya. Misalnya kemudahan untuk penggunakan Sistem Operasi 

Android Saat ini dirasakan software tersebut familiar dan Interaktif serta mudah 

dalam memahami kerjanya. 

1.5 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan untuk mempermudah implementasi, 

pengujian serta analisis. Langkah – langkah yang dilakukan dalam perancangan 

sistem adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan Proses 

Perancangan proses merupakan perancangan awal system yang akan 

menjelaskan tentang system kerja dan alur data. 

USER
Server

Database

1. Data Pesan

2. Send Message

3. Shake

1. Data Pesan

2. Send Message

3. Shake

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok System 

Pada gambar diatas terdapat aktor yaitu user yang berfungsi user 

sebagai pengguna sistem, user sebagai pengirim pesan, dan terdapat fitur 

shake yang berfungsi sebagai pemicu pengirim tanda bahaya. selain itu user 

juga akan menerima pesan tanda bahaya dari pengguna system lainnya. Dari 
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gambar diagram blok diatas dapat di jelaskan alur system seperti pada gambar 

flowchart berikut ini: 

 

Shake 

Smarphone 

Android

Start

Lokasi GPS, 

Pesan Untuk 

Meminta 

Bantuan

Ambli Koordinat 

(Latitude, 

Logitude)

Lokasi 

Kejadian dan 

Pesan 

Emergency

Mendatangi 

Lokasi Kejadian 
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pertolongan

End

Koneksi Ke Google 

MAPS

 

             Gambar 3.3 Flowchart System 

 

2. Perancangan Database 

Perancangan database merupakan tahapan perancangan selanjutnya 

yang saling berkaitan, perancangan database akan menjelaskan tentang data 

apa saja yang harus disimpan yang meliputi table dan relasinya. 

Berikut merupakan diagram konseptual model (Conseptual Data 

Model) database yang akan digunakan oleh system: 
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             Gambar 3.4 Conseptual Data Model 

Diagram Konseptual Data merupakan diagram yang menjelaskan 

tentang relasi antar table database. Relasi yang berhubungan antara table user 

dan table pesan berjenis one to many yang berarti bahawa satu user dapat 

mengirm banyak pesan. 

3. Perancangan Antarmuka Pengguna 

Perancangan antarmuka pengguna bertujuan untuk memudahkan 

pengguna menggunakan sistem yang akan dibangun. Untuk mengetahui 

seperti apa tampilan aplikasi, berikut merupakan gambaran tampilan yang 

akan di gunakan oleh user: 

pesan user

tbl_pesan

ID_PESAN

JENIS

EMAIL

PESAN

LOKASI

<pi> Serial (11)

Variable characters (50)

Variable characters (100)

Variable characters (300)

Variable characters (50)

<M>

Key_1 <pi>

tbl_user

ID_USER

NAMA

ALAMAT

TELP

EMAIL

PASSWORD

<pi> Serial (11)

Variable characters (100)

Variable characters (200)

Variable characters (15)

Variable characters (100)

Variable characters (50)

<M>

Key_1 <pi>
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             Gambar 3.5 Rancangan Form Login User 

Form TitleForm Title

SHAKE 

EMERGENCY

Menu

Home

Profle

Pesan

Help

Logout

 

             Gambar 3.6 Rancangan Menu Utama Sistem 
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Form TitleForm Title

SHAKE 

EMERGENCY

Update Profile

NAMA

ALAMAT

TEL

EMAIL

PASSWORD

 

             Gambar 3.7 Rancangan Halaman Profile 

Form TitleForm Title

SHAKE 

EMERGENCY

Tambah Pesan

DAFTAR PESAN

 

             Gambar 3.8 Rancangan Halaman Pesan 
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Form TitleForm Title

SHAKE 

EMERGENCY

TATA CARA 

PENGGUNAAN SISTEM

 

             Gambar 3.9 Rancangan Halaman Help 

 

4. Perancangan Pengujian 

Perancangan pengujian sistem yang dilakukan meliputi proses 

pengujian fungsional (Pengujian Blackbox) yang bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar setiap fungsi dari sistem berjalan dengan baik atau tidak. 

 

1.6 Implementasi Sistem 

Implementasi progam yang menerapkan accelerometer sebagai pemicu 

pengirim pesan darurat dilakukan dengan mengacu pada perancangan sistem. 

Implementasi perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrogaman php dan 

databse mysql serta software pendukung lainnya. Implementasi program meliputi: 

1. Pembuatan antarmuka pengguna. 

2. Pengimplementasian algoritma pemrograman. 

Implementasi yang telah dilakukan akan menghasilkan sistem yang akan 

membantu user dalam memberikan pesan darurat. 
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1.7 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem ini dilakukan agar dapat menunjukkan bahwa program 

dapat bekerja sesuai yang diharapkan. Pengujian dilakukan dengan melakukan 

proses observasi data sampai proses akhir. Beberapa uji coba yang akan dilakukan 

untuk mengevaluasi program ini diantara lain : 

1. Uji coba semua fungsi aksi dari setiap tombol system. 

2. Uji coba untuk pengiraman pesan secara manual. 

3. Uji coba untuk pengiriman pesan menggunakan shake. 

4. Uji coba untuk membaca pesan. 

 

1.8 Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahapan paling akhir yang berfungsi untuk 

mengevaluasi keseluruhan sistem berdasarkan hasil uji pengujian yang di lakukan 

terhadap sistem, tahap evaluasi meliputi analisis terhadap kesalahan sistem dan 

memperbaiki kesalahan sistem 

 

 


