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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Metode 

Metodologi yang digunakan untuk penelitian  ini adalah metode  research  

and  development  (R&D). Tempat penelitian dilakukan di Kota Probolinggo, untuk 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari Studi Lapangan (observasi 

dan wawancara ) dari obyek penelitian yang diteliti dan dapat juga dari buku – buku 

refrensi, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Untuk mengidentifikasi system yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan 

menghasilkan perangkat lunak yang baik, maka  digunakan  metode  terstruktur 

dengan pengembangan perangkat lunak menggunakan teknik “Model Air Terjun” 

(Waterfall) seperti gambar 3.1 dibawah ini. 

Gambar 3. 1  Metode Waterfall 
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3.2 Pengumpulan data 

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti akan melakukan pengumpulan data 

- data yang dibutuhkan dalam proses yang akan dikerjakan dengan cara yaitu : 

1. Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung saat melakukan wawancara 

kepada sumber yang dibutuhkan yakni Dinas Kebudayaan, Pariwisata Kota 

Probolinggo. 

2. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung 

penulisan pada penilitian tugas akhir ini seperti data yang diperoleh melalui 

website, booklet dan liflet tentang informasi kepariwisataan yang ada di Kota 

Probolinggo. 

3.3 Analisa data 

Pada tahap analisa data peneliti berhasil mengolah data menjadi sebuah 

informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah di mengerti dan 

berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan 

penelitian. Data yang diperlukan antara lain adalah data nama obyek wisata, 

longitude dan latitude dari tiap-tiap obyek wisata. Tabel 3.1 adalah tampilan 

sebagian data koordinat dari obyek wisata alam, wisata buatan dan museum yang 

diperoleh dan digunakan dalam perancangan sistem. Berikut analisa data yang di 

buat dalam bentuk tabel. 

Tabel 3. 1 Koordinat Obyek Wisata di Probolinggo 
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Tabel 3.2 adalah tampilan sebagian data koordinat dari hotel dan homestay yang 

diperoleh dan digunakan dalam perancangan system. 

 

Tabel 3. 2 Koordinat Hotel dan Homestay di Probolinggo 

 

 

Tabel 3.3 adalah tampilan sebagian data koordinat dari restoran dan toko oleh-oleh 

yang diperoleh dan digunakan dalam perancangan sistem. 

 

Tabel 3. 3  Koordinat Restoran dan Toko Oleh-oleh di Probolinggo 

 

 

3.4 Perancangan Sistem 

Tujuan perancangan sistem ini adalah merancang suatu  aplikasi  yang  dapat  

memberikan informasi tempat wisata menggunakan GPS pada Smartphone berbasis 

Android  untuk  mempermudah  dalam mencari  lokasi,  rute,  informasi  dan  galeri  

foto  obyek  wisata  di Probolinggo. Berikut telah ditentukan  tahapan - tahapan  

atau  langkah - langkah  yang  akan dilakukan  dalam  perancangan  sistem  yaitu  

rancangan  Flowchart  program  dan rancangan User Interface. 
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3.4.1 Flowchart Program Informasi Obyek Wisata 

 

 

 

Gambar 3. 2 Flowchart program Informasi Obyek Wisata 

 

Penjelasan Flowchart diatas  adalah pada saat memulai aplikasi akan 

menjumpai menu pilihan wisata seperti menu Wisata , Hotel, Tempat oleh 

oleh, Restoran dan fitur peta. Pada saat fitur peta, Aplikasi akan membaca 

posisi lokasi tersedia dan menampilkan obyek wisata dalam radius km 

tertentu. Pada saat memilih tempat wisata, aplikasi akan menampilkan 

informasi serta foto wisata tersebut dan menampilkan rute lokasi wisata.  

  



16 

 

3.4.2 Perancangan Entity Relationship Diagram 

Dalam membuat aplikasi dibutuhkan ERD untuk mengetahui hubungan setiap 

entitas dari atribut. Entity Relationship Diagram dapat ditunjukkan pada gambar 3.3.  

 

 

 

Gambar 3. 3 Entity Relationship Diagram Aplikasi Wisata 
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a. Kategori wisata 

ERD di kategori wisata memiliki atribut nama_kategori, id_kategori, id_wisata, 

gambar, alamat, nama_wisata, deskripsi, longitude, latitude. Untuk gambar ERD 

kategori wisata bisa dilihat pada 3.4 dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 3. 4 ERD Kategori Wisata 

 

b. Hotel 

ERD di hotel memiliki atribut nama_hotel, id_hotel, harga, gambar, alamat, 

deskripsi, longitude, latitude. Untuk gambar ERD kategori hotel bisa dilihat pada 3.5 

dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 3. 5 ERD Kategori Hotel 
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c. Restoran 

ERD di restoran memiliki atribut nama_restoran, id_restoran, alamat, gambar, 

longitude, latitude, deskripsi, telepon. Untuk gambar ERD kategori restoram bisa dilihat 

pada 3.6 dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 3. 6 ERD Kategori Restoran 

 

d. Store 

ERD di store  memiliki atribut nama_store, id_store, alamat, gambar, longitude, 

latitude, deskripsi, telepon. Untuk gambar ERD kategori store bisa dilihat pada 3.7 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 3. 7 ERD Kategori Store 
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3.4.3 Perancangan Use Case Diagram 

Use Case Diagram ini menggambarkan alur kerja sistem yang akan dibuat dimana 

Use Case Diagram dapat dilihat pada gambar 3.8 dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 3. 8 Use Case Diagram  

 

Penjelasan Use Case Diagram diatas adalah pada saat pengguna atau user 

membuka aplikasi maka akan disuguhkan sebuah beranda. Pada beranda tersebut 

terdapat empat kategori menu yaitu kategori wisata, tempat oleh-oleh, hotel, dan 

restoran. Untuk kategori wisata terdapat tiga listview wisata yang dikategorikan 

menjadi wisata alam seperti pantai dan gunung, kedua wisata buatan seperti taman, 

kemudian ketiga yaitu wisata museum. Selanjutnya untuk kategori hotel berisi 

kumpulan hotel atau homestay yang berada di Probolinggo, kategori tempat oleh-
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oleh berisi pusat toko oleh-oleh khas kota probolinggo, kategori restoran berisi 

rumah makan yang ada di tempat tersebut, listview event berisi tentang agenda 

acara yang akan diselenggarakan di kota probolinggo, listview tentang berisi 

tentang keterangan aplikasi tersebut. Untuk admin bisa mengolah data wisata mulai 

dari menghapus, menambahkan, mengubah data obyek wisata dan juga mengolah 

event yang ada. 

3.4.4 Perancangan Activity Diagram 

Activity diagram dibuat untuk menjelaskan secara rinci bagaimana aliranaliran 

kerja setiap use case. Dengan activity diagram akan lebih mudah dalam 

mengkomunikasikan langkah-langkah dalam aliran kejadian. 

a. Membuka Menu Info Wisata Alam 

 

 

Gambar 3. 9 Activity diagram membuka menu info wisata alam 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu info wisata maka 

sistem akan menampilkan menu daftar kategori wisata, saat user memilih kategori 

wisata alam maka sistem akan menampilkan daftar wisata alam, jika user memilih 

daftar objek wisata alam yang diinginkan maka sistem akan menampilkan sebuah 

informasi serta gambar yang terkait wisata tersebut, kemudian jika user membuka 

lokasi wisata maka sistem akan menampilkan lokasi wisata tersebut.  
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b. Membuka Menu Info wisata Museum 

 

 

Gambar 3. 10 Activity diagram membuka menu info wisata museum 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu info wisata  maka 

sistem akan menampilkan menu daftar kategori wisata, saat user memilih kategori 

wisata museum maka sistem akan menampilkan daftar wisata museum, jika user 

memilih daftar objek wisata museum yang diinginkan maka sistem akan 

menampilkan sebuah informasi serta gambar yang terkait wisata tersebut, 

kemudian jika user membuka lokasi wisata museum maka sistem akan 

menampilkan lokasi wisata tersebut.  
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c. Membuka Menu Info Wisata Buatan 

 

 

Gambar 3. 11 Activity diagram membuka menu info wisata buatan 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu info wisata  maka 

sistem akan menampilkan menu daftar kategori wisata, saat user memilih kategori 

wisata buatan maka sistem akan menampilkan daftar wisata buatan, jika user 

memilih daftar objek wisata buatan yang diinginkan maka sistem akan 

menampilkan sebuah informasi serta gambar yang terkait wisata tersebut, 

kemudian jika user membuka lokasi wisata buatan maka sistem akan menampilkan 

lokasi wisata tersebut.  
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d. Membuka Menu Hotel 

 

 

Gambar 3. 12 Activity diagram membuka menu hotel 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu hotel maka 

sistem akan menampilkan menu daftar hotel, dan user bisa memilih daftar hotel 

yang diinginkan dan sistem akan menampilkan sebuah informasi serta gambar 

yang terkait hotel tersebut, kemudian jika user membuka lokasi hotel maka sistem 

akan menampilkan lokasi hotel tersebut.  
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e. Membuka Menu Tempat Oleh-oleh  

 

 

Gambar 3. 13 Activity diagram membuka menu tempat oleh-oleh 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu tempat oleh-oleh 

maka sistem akan menampilkan menu daftar tempat oleh-oleh, dan user bisa 

memilih daftar tempat oleh-oleh yang diinginkan dan sistem akan menampilkan 

sebuah informasi serta gambar yang terkait tempat oleh-oleh tersebut, kemudian 

jika user membuka lokasi tempat oleh-oleh maka sistem akan menampilkan lokasi 

tempat oleh-oleh tersebut.  
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f. Membuka Menu Restoran 

 

 

Gambar 3. 14 Activity diagram membuka menu restoran 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu restoran maka 

sistem akan menampilkan menu daftar restoran, dan user bisa memilih daftar 

restoran yang diinginkan dan sistem akan menampilkan sebuah informasi serta 

gambar yang terkait restoran tersebut, kemudian jika user membuka lokasi restoran 

maka sistem akan menampilkan lokasi restoran tersebut.  
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g. Membuka Menu Event 

 

 

Gambar 3. 15 Activity diagram membuka menu event 

 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu event maka 

sistem akan menampilkan menu daftar event, dan user bisa memilih daftar event 

yang ada dan sistem akan menampilkan sebuah informasi event tersebut. 

 

h. Membuka Menu Tentang 

 

Gambar 3. 16 Activity diagram membuka menu tentang 

Penjelasan activity diagram diatas adalah bila user memilih menu tentang maka 

sistem akan menampilkan informasi tentang. 
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3.5 Pengujian Sistem 

Melakukan proses evaluasi terhadap system yang sudah ada apakah system 

sudah sesuai yang dharapkan user . Menilai dan mengevaluasi terhadap output atau 

ahasil system Menguji terhadpa input, pengelolaan (proses) dan output system. 

1. Model / proses 

Menguji hasil rancangan tentang proses atau model dari suatu system 

informasi yang akan dbuat dengan program aplikasi. Contoh menguji flow 

chart. 

2. Output 

Menguji hasil rancangan dengan laporan yang disajikan aplikasi, apakah 

sudah memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan user.  

3. Input 

Pengujian terhadap jumlah atau variable data yang dibutuhkan output. 

4. Database 

Menguji atribut data , relasi antar file atau hubungan elemen data, jumlah 

database yang sesuai untuk menghasilkan output dan menampung data sesuai 

dengan form entri. 


