
BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

4.1 User Requirements 

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa metode pengembangan sistem 

yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah V Model. Bab ini akan 

menguraikan tetnag tahapan dalam pengembangan sistem menggunakan metode V 

Model. 

Tahap yang pertama dalam metode pengembangan sistem V Model adalah 

user requirements. Tahapan ini merupakan tahap untuk mendefinisikan rencana 

pengembangan sistem yang terdiri dari analisa sistem berjalan dan identifikasi 

permasalahan. 

4.1.1. Analisa Sistem Berjalan  

Analisa sistem yang sedang berjalan merupakan langkah utama yang harus 

dilaksanakan sebelum memberikan sebuah sistem usulan kepada rumah sakit dan 

masyarakat, berdasarkan analisa ini nantinya akan dijadikan alasan kenapa 

dibutuhkannya sebuah sistem usulan. Analisa sistem berjalan dapat berua 

identifikasi permasalahan yang terjadi dan harus segera diselesaikan ataupun 

dapat berupa manfaat yang diharapkan oleh masyarakat terhadap pengadaan 

sistem tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Kartika Zari Aryani ketika 

terjadi kecelakaan masyarakat akan mencoba menyelamatkan korban kecelakaan 

dan memberikan pertolongan pertama dengan mengantarkan korban ke Unit 

Gawat Darurat (UGD) sehingga saat ini kurangnya informasi fasilitas dan layanan 

rumah sakit terdekat dari korban kecelakaan dalam menangani korban kecelakaan 

sehingga korban kecelakaan mendapatkan rujukan kembali kerumah sakit yang 

memiliki fasilitas dan layanan yang sesuai dengan korban kecelakaan. 
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4.1.2. Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan uraian singkat sistem yang sedang berjalan, maka dapat 

diidentifikasikan kelemhan-kelemahan  dari sistem yang berjalan pada saat 

sekarang ini, yaitu: 

1. Pada sistem yang berjalan, masyarakat kesulitan dalam mengetahui 

lokasi rumah sakit terdekat dari korban kecelakaan. 

2. Pada sistem yang berjalan, masyarakat kesulihat mengetahui rumah 

sakit yang sesuai dengan keadaan korban kecelakaan. 

3. Pada sistem yang berjalan, masyarakat kekurangan informasi dan 

layanan dari rumah sakit sehingga kurang efisien jika korban dirujuk 

kembali kerumah sakit lain. 

4.2 System Requirements 

Setelah mengetahui permasalahan pada sistem yang berjalan selanjutnya 

penulis melakukan analisis system requirements sebagai solusi masalah tersebut. 

System Requirements yang ada dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah 

functional requirement yaitu aktivitas dan service yang harus disediakan oleh 

sistem yang akan dikembangkan. Bagian kedua adalah nonfunctional requirement 

yaitu fitur-fitur lain yang diperlukan oleh sistem agar sistem dapat lebih 

memuaskan. Pada system requirements, peneliti juga melakukan analisa sistem 

usulan yang akan dibangun dan dikembangkan. 

4.2.1 Functional requiremets 

Sistem yang dikembangkan harus mempunyai functional requirements 

sebagai berikut: 

a. Membuat sistem informasi untuk pihak rumah sakit dan  masyarakat 

yang lebih baik, antara lain meliputi: 

1) Pembuatan fitur untuk melihat lokasi rumah sakit terdekat dari 

kejadian kecelakaan 

2) Pembuatan fitur untuk melihat informasi dan layanan dari rumah 

sakit tersebut 

3) Pembuatan fitur untuk melaporkan kejadian kecelakaan 

4) Pembuatan fitur untuk melihat kontak yang dapat dihubungi 
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5) Pembuatan fitur untuk informasi detail rumah sakit Kota 

Pekanbaru 

6) Pembuatan fitur untuk langkah-langkah untuk melakukan 

pertolongan pertama. 

b. Sistem memiliki fitur yang lebih efektif sehingga membuat pengguna 

lebih mudah dalam menggunakannya. 

4.2.2 Nonfunctional requirements 

Nonfunctional requirements dari sistem yang dikembangkan akan 

dijelaskan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Nonfunctional requirements 

No. Jenis Kebutuhan Penjelasan 

1 
Model Tampilan 

(Performance) 

a. Tampilan interface yang menarik 

dan lebih user friendly sehingga 

lebih mudah dimengerti dan 

digunakan oleh user. 

b. Mengefisienkan waktu proses 

data rute dan data posisi lokasi 

rumah sakit 

2 
Model Penyimpanan Data 

(Information) 

a. Melakukan penyimpanan data 

berupa  

b. Mencegah penyimpanan data yang 

redundant. 

c. Data terdokumentasi dan 

terstruktur dengan baik. 

3 
Model Segi Ekonomi 

(Economic) 

a. Penghematan biaya operasional  

b. Memperlancar aliran informasi 

antara Pihak Rumah sakit dan 

masyarakat. 

4 
Model Efisiensi Sistem 

(Eficiency) 

a. Mengefisiensikan waktu untuk 

proses penyampaian informasi dan 

layanan rumah sakit 

5 
Model Pengontrolan 

Sistem (Control) 

a. Meningkatkan keamanan terhadap 

proses penyimpanan data. 

b. Mencegah akses penuh dari 

pengguna yang tidak berwenang 

panel admin. 
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4.2.3. Analisa Sistem Usulan 

 Pada penelitian ini penulis akan membangun sebuah aplikasi First Aid 

yang mampu mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Aplikasi 

yang dibangun terdiri dari aplikasi Android untuk pengguna dan sistem web yang 

akan dioperasikan oleh Admin, Administrator tersebut yang akan mengelola data 

yang ada pada sistem. Aplikasi Android yang dibangun memiliki fitur seperti 

pelaporan kecelakaan, melihat rumah sakit terdekat,melihat pos polisi terdekat, 

dan melihat fasilitas dan layanan rumah sakit, sedangkan sistem web yang 

dioperasikan Administrator memiliki fitur seperti mengelola laporan dari 

pengguna, mengelola data lokasi rumah sakit, mengelola pos polisi, dan 

mengelola fasilitas dan layanan rumah sakit. Sistem web yang dioperasikan 

Admin Rumah sakit memiliki fitur yang dapat mengelola fasilitas dan layanan 

rumah sakit yang nantinya dapat terintegrasi dengan Administrator Sistem web 

setelah admin rumah sakit dapat menginputkan fasilitas dan layanan rumah sakit 

sedangkan Sistem web yang dioperasikan Admin Unit Laka memiliki fitur yang 

dapat mengelola Pos Polisi dimana nantinya dapat terintegrasi dengan 

Administrator sistem web setelah Admin Unit Laka dapat menginputkan dimana 

saja Pos Polisi di kota pekanbaru. 

 Kelebihan dari aplikasi yang dibangun ini adalah sebagai berikut : 

1. Memudahkan masyarakat dalam mengetahui lokasi rumah sakit 

terdekat dari kejadian kecelakaan lalu lintas. 

2. Memudahkan masyarakat melaporakan kejadian kecelakaan lalu lintas. 

3. Mempermudah pihak Rumah Sakit dalam menyimpan data laporan 

kecelakaan, karena data-data tersebut langsung tersimpan di dalam 

database. 

4. Memudahkan masyarakat mengetahui fasilitas dan layanan rumah sakit 

secara cepat. 
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4.3. Global Design 

Tahap berikutnya dalam pembangunan sistem adalah perancangan sistem 

(Global Design). Perancangan ini terdiri dari perancangan sistem menggunakan 

UML dan perancangan database. Tools UML yang digunakan adalah use case 

diagram dan class diagram. 

4.3.1 Perancangan Sistem Menggunakan UML 

Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan use case diagram  sebagai 

tools untuk memperlihatkan hubungan user dengan sistem dan class diagram 

untuk menunjukkan relasi antar tabel. Berikut ini adalah deskripsi use case 

diagram dan  class diagram pada Aplikasi First Aid. 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram terdiri dari actor,use case dan serta hubungannya. 

Use case diagram  adalah suatu yang penting untuk memvisualisasikan, 

memspesifikasikan dan mendokumentasikan kebutuhan perilaku sistem. 

Use case diagram digunakan untuk menjelaskan kegiatan apa saja yang 

dapat dilakukan oleh user/pengguna sistem yang berjalan. Berikut 

merupakan penggambaran sistem dalam bentuk use case diagram terlihat 

pada gambar 4.1 berikut ini: 

a. Use Case Diagram rancang bangun aplikasi First Aid korban 

kecelakaan lalulintas. 

 

Login

 

Mengelola user

 

Mengelola lapor kejadian

 

Mengelola lokasi rumah sakit

 

Mengelola layanan dan fasilitas 
rumah sakit

Administrator

Pengguna

Registrasi

Tampil rumah sakit

Lihat Berita

<<include>>

Tambah kejadian

Gambar 4.1 Use Case Diagram First Aid  
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Berikut ini merupakan deskripsi dari masing-masing usecase yang berada 

pada aplikasi first Aid  pencarian lokasi rumah sakit terdekat untuk korban 

kecelakaan lalu lintas, yaitu terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.2 Deskripsi Use Case 

No. Id Use Case Deskripsi 

1. UC-01 Login 
User/pengguna melakukan login ke dalam 

sistem. 

2. UC-02 Kelola User 

Use Case ini menggambarkan admin 

menginputkan data pengguna dan juga 

menghapus pengguna. 

3. UC-03 
Kelola lapor 

kejadian 

Use Case ini menggambarkan admin 

mengelola laporan kejadian kecelakaan 

lalulintas yang di lapor oleh pengguna. 

4. UC-05 
Kelola Lokasi 

rumah sakit 

Use Case ini menggambarkan admin 

mengelola data lokasi rumah sakit yang ada 

di kota pekanbaru. 

5. UC-08 

Mengelola data 

fasilitas dan 

layanan rumah 

sakit 

Use Case ini menggambarkan pihak rumah 

sakit dapat menambahkan fasilitas dan 

layanan apa saja yang tersedia dirumah sakit  

yang nantinya di inputkan ke sistem First 

Aid 

6. UC-11 
Tampil Rumah 

sakit 

Use case ini menggambarkan 

Pengguna/User dapat melihat lokasi rumah 

sakit terdekat dari kecelakaan lalu lintas. 

7. UC-12 Lapor 
Use case ini Pengguna/User dapat 

melaporakan kejadian. 

8. UC-13 
Fasilitas dan 

Layanan 

Use case ini menggambarkan pengguna/user 

dapat melihat fasilitas dan layanan rumah 

sakit. 
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 Deskripsi aktor menjelaskan interaksi pengguna dengan sistem. Seorang 

aktor dapat memberi informasi inputan kepada sistem, menerima informasi dari 

sistem atau dapat melakukan keduanya, menerima dan menerima informasi pada 

sistem. Berikut merupakan aktor- aktor yang terlibat di dalam perancangan  sistem 

informasi pencarian lokasi rumah sakit terdekat untuk korban kecelakaan pada 

tabel 4.3 dibawah ini: 

Tabel 4.3 Daftar Aktor (Actor Glossary) 

No Actor Description 

1. Administrator 

Meliputi: 

a. Dapat melakukan tambah,edit, dan hapus 

akun/user 

b. Dapat melihat dan menghapus lapor 

kejadian 

c. Dapat melakukan tambah, edit, hapus lokasi 

rumah sakit. 

d. Dapat melihat dan menghapus fasilitas dan 

layanan rumah sakit 

2. 
Pengguna 

Aplikasi 

Meliputi: 

a. Dapat melakukan tambah lapor kejadian 

b. Dapat melihat lokasi rumah sakit 

c. Dapat melihat fasilitas dan layanan rumah 

sakit 

 

2. Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menunjukkan class-class 

yang ada di sistem dan hubungannya secara logic. Class Diagram yang 

dibuat pada tahap design ini merupakan deskripsi lengkap dari class-class 

yang ditangani oleh sistem, dimana masing-masing class telat dilengkapi 

dengan atribut dan operasi-operasi yang diperlukan. Class diagram 

aplikasi pencarian lokasi rumah sakit terdekat untuk korban kecelakaan 

lalulinyas lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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tb_notifikasi

-id_kecelakaan: int(11)

-sudah_dibaca:int(11)

tb_berita

-id: int(11)

-judul:varchar(100)
-tanggal: datetime
-isi :text
-gambar:varchar(50)

tb_kecelakaan

-id_kecelakaan:int(11)

-id_user:int(11)
-lokasi: varchar(50)
-foto:varchar(255)
-waktu_pelaporan:datetime
-detail: text
-lat : double
-lng: double
-deskripsi :text
-id_kategori:int(11)

tb_user

-id_user: int(11)

-username : varchar(50)
-password :varchar(255)
-nik:varchar(20)
-nama_lengkap: varchar(50)
-tempat_lahir : varchar(20)
-tanggal_lahir : date
-jenis_kelamin : varchar(1)
-alamat : varchar(255)
-pekerjaan: varchar(20)
-email: varchar(50)
-agama : varchar(20)
-no_hp :varchar(15)
-foto : varchar(255)

tb_kategori

-id_kategori : int(11)

-nama : varchar(50)
-keterangan : varchar(50)

tb_web_user

-id_web_user : int(11)

-username : varchar(50)
-password: varchar (255)
-nama_lengkap :varchar(50)
-no_identitas : varchar(20)
-email : varchar(50)
-id_kategori :int(11)

tb_lokasi_penting

-id :int (11)

-title : varchar (50)
-streetAddress :varchar(255)
-lat :double
-lng :double
-altitude :int(11)
-deskripsi :varchar(100)
-number:varchar(20)
-image:varchar(255)

 

Gambar 4.2 Class Diagram 

4.3.2 Perancangan Database 

Perancangan database adalah perancangan basis data yang akan digunakan 

pada sistem, didasari oleh data yang didapatkan. Perancangan ini bertujuan agar 

tiap field data yang memiliki relasi dapat terhubung pada tabel database, sehingga 

proses pengaksesan data akan terorganisir dengan baik. Berikut adalah detail 

perancangan serta relasi yang ada pada database Aplikasi pencarian lokasi rumah 

sakit terdekat untuk korban kecelakaan lalulintas. 

1. Tabel User  

Nama Database : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_user 

Field Kunci : id_user 

Tabel 4.4 Tabel user 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. id_user Int 11 

2. Username Varchar 50 

3. Password Varchar 255 

4. Nik Varchar 20 

m 

m 

1 

m 

1 

m 

m 

1 

m 

m 
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Tabel 4.4 Tabel user (Lanjutan) 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

5. Nama_lengkap Varchar 50 

6. Tempat_lahir Varchar 20 

7. Tanggal_lahir Date - 

8. Jenis_kelamin Varchar 1 

9. Alamat Varchar 255 

10. Pekerjaan Varchar 20 

11. Email Varchar 50 

12. Agama Varchar 20 

13. No_hp Varchar 15 

14. Foto Varchar 255 
 

2. Tabel Kecelakaan 

Nama Database : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_kecelakaan 

Field Kunci : id_kecelakaan 

Tabel 4.5 Tabel Kecelakaan 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id_kecelakaan Int 11 

2. Id_user Int 11 

3. Lokasi Varchar 50 

4. Foto Varchar 255 

5. Waktu_pelaporan Datetime - 

6. Detail Text - 

7. Lat Double - 

8. Lng Double - 

9. Deskripsi Text - 

10. Id_kategori Int 11 
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3. Tabel berita 

Nama Database : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_berita 

Field Kunci : id 

Tabel 4.6 Tabel berita 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id Int 11 

2. Judul Varchar 100 

3. Tanggal Datetime - 

4. Isi Text - 

5. Gambar Varchar 50 
 

4. Tabel notifikasi 

Nama Database : smart_lapor 

Nama Table : tb_notifikasi 

Field Kunci : id_kecelakaan 

Tabel 4.7 Tabel notifikasi 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id_kecelakaan Int 11 

2. Sudah_dibaca Int 11 

 

5. Tabel kategori  

Nama Database  : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_kategori 

Field Kunci : id_kategori 

Tabel 4.8 Tabel Kategori  

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id_kategori Int 11 

2. Nama Varchar 50 

3. Keterangan Varchar 50 
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6. Tabel web user 

Nama Database  : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_web_user 

Field Kunci : id_web_user 

Tabel 4.9 Tabel web user 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id_web_user Int 11 

2. Username Varchar 50 

3. Password Varchar 255 

4. Nama_lengkap Varchar 50 

5. No_identitas Varchar 20 

6. Email Varchar 50 

7. Id_kategori Int 11 

 

7. Tabel lokasi penting 

Nama Database  : smart_lapor 

Nama Tabel : tb_lokasi_penting 

Field Kunci : id  

Tabel 4.10 Tabel lokasi penting 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data 

1. Id Int 11 

2. Title Varchar 50 

3. Streetaddress Varchar 255 

4. Lat Double - 

5. Lng Double - 

6.  Altitude Int 11 

7. Deskripsi Varchar 100 

8. Number Varchar 20 

9. Image Varchar 255 
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4.4 Detail Design 

Pada tahap ini, peneliti melakukan perancangan desain tampilan interface 

yang meliputi halaman-halaman apa saja yang ada di dalam sistem. Perancangan 

interface terdiri dari perancangan sistem Web dan aplikasi Android.  

4.4.1 Struktur Menu Sistem First Aid 

Struktur menu dibuat sebagai gambaran mengenai skema program yang 

akan dirancang. Berikut adalah struktur menu perancangan sistem informasi 

lokasi perangkat telkom terlihat pada gambar (a) Gambar Tampilan Menu Web 

dan (b) Gambar Tampilan Menu Android. 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Menu 

4.4.2 Perancangan interface Sistem Web 

Rancangan antarmuka Sistem Web berguna dalam mengawali pembuatan 

tampilan Sistem Web yang akan dibangun. Rancangan antarmuka yang dibangun 

pada Aplikasi First Aid ini adalah: 

Tampilan menu sistem Web First Aid 

Halaman 

menu utama 

Data  

kategori 

Data  

Laporan 

Data Lokasi 

penting 

 

Tambah 

Edit 

Hapus  

Lihat 

Lihat Lihat 

Cetak 

Data Berita 

Terbaru 

 

Data 

Pengguna 

Tambah 

Edit 

Hapus  

Lihat 

Tambah 

Edit 

Hapus  

Tambah 

Edit 

Hapus  

Lihat 

Tampilan menu Android First Aid 

Halaman 

menu utama 
Menu AR Laporan 

Lihat Google Maps 

Lihat AR 

Lihat List View 

Lihat 

P3K 

About 

Tambah 

Lapor 

Lihat Ket 
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1. Antarmuka Halaman Utama login admin 

Antarmuka halaman utama login admin Aplikasi Augemented Reality 

pada situasi kecelakaan lalulintas berbasis android, ketersediaan menu 

yang ada adalah menginputkan username dan password. Tampilan 

perancangan antarmuka halaman login admin dapat dilihat pada gambar 

4.4 dibawah ini : 

 

Gambar 4.4 Halaman Login Admin Web 

   Keterangan Gambar 4.4 tampilan halaman login Admin Web dapat 

dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Keteragan Gambar Tampilan Halaman login Admin Web 

No Nama Komponan Keterangan 

1. Label 
Fungsi untuk menampilkan label 

First Aid 

2. Image 

1. Fungsi untuk menampilkan 

Logo/ Gambar Sistem First Aid 

2. Ukuran gambar 250 x 250 

3. Tulisan First Aid 

3. 
Input (Username 

dan Password) 

1. Fungsi untuk mengimputkan 

username dan password 

4. Botton (Login) 

1. Fungsi untuk memulai 

pengecekan username dan  

password untuk memasukin ke 

halaman utama sistem. 

2. Tulisan Login. 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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2. Antarmuka Halaman Utama Aplikasi First Aid 

Antarmuka halaman utama Aplikasi First Aid Pencarian lokasi rumah 

sakit terdekat untuk korban kecelakaan lalu lintas, ketersediaan menu 

adalah menu Halaman Utama, Data Kategori, Data Laporan, Data Lokasi 

Penting, Data Berita Terbaru, Data Pengguna, Rekap Laporan. Tampilan 

halaman utama aplikasi First Aid untuk korban kecelakaan lalu lintas dapat 

dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini : 

 

Gambar 4.5 Halaman Utama First Aid  

 Keterangan Gambar 4.5 dapat dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4.12 Keterangan Gambar Utama First Aid  

No 
Nama 

Komponan 
Keterangan 

1. Image view Fungsi untuk menampilkan gambar icon 

2. Menu bar 
Fungsi untuk nemanpilkan menu menu 

utama pada sistem web 

3. Title 
Fungsi untuk menampilkan judul dari 

sistem yang dibuat. 

4. Label 
Fungsi untuk menampilkan label total 

pengguna dan total pelapor 

5. Street map 
Fungsi untuk menampilkan peta dimana 

saja yang terjadi kecelakaan. 

1 

2 

3 

4 

5 
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3. Halaman Tambah Data Rumah sakit dan Pos Polisi 

Halaman tambah data rumah sakit dan pos polisi pada menu utama rumah 

sakit merupakan perancangan sistem First Aid  pencarian lokasi rumah 

sakit terdekat untuk korban kecelakaan lalulintas. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini :  

     

Gambar 4.6 Halaman Data Rumah Sakit 

 Keterangan Gambar 4.6 halaman data rumah sakit dapat dilihat 

pada Tabel 4.13 dibawah ini. 

Tabel 4.13 Keterangan Gambar halaman data rumah sakit 

No 
Nama 

Komponan 
Keterangan 

1. Title Fungsi untuk menampilkan judul  

2. Menu bar 
Fungsi untuk nemanpilkan menu menu 

utama pada sistem web 

3. Label 
Fungsi untuk menampilkan Tambah 

Lokasi pada menu bar lokasi penting 

4.  Text Input 
Fungsi untuk menampilkan data untuk 

menambahkan lokasi  

5. Image 
Fungsi untuk menambahkan gambar data 

lokasi yang ingin di input 

6. Button 
Fungsi untuk menyimpan atau 

menghapus data yang sudah diinputkan 

 

1 

3 

4 

6 

2 

5 
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5. Halaman Lihat Data Rumah Sakit dan Pos Polisi 

Halaman lihat data rumah sakit dan pos polisi pada aplikasi Augmented 

Reality pencarian lokasi rumah sakit terdekat untuk korban kecelakaan lalulintas. 

Dimana admin dapat melihat dan mengedit serta menghapus data rumah sakit dan 

pos polisi yang telah terdaftar. Tampilan halaman  lihat data rumah sakit dan pos 

polisi dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.7 Halaman Lihat Data Rumah Sakit dan Pos Polisi  

 Keterangan Gambar 4.7 halaman lihat data rumah sakit dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Keterangan Gambar halaman lihat data rumah sakit  

No Nama Komponan Keterangan 

1. Title 
Fungsi untuk menampilam judul dari 

sistem yang dibuat 

2. Menu bar 
Fungsi untuk nemanpilkan menu menu 

utama pada sistem web 

3. Label Fungsi untuk menampilkan label  

4. Image  
Fungsi untuk menampilkan gambar 

rumah sakit 

5. Button 

Fungsi untuk mengedit, menyimpan 

dan  menghapus data yang sudah 

diinputkan 

6. Input Text 
Fungsi untuk melihat datayang sudah 

di inputkan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4.4.3 Perancangan Interface Sistem Aplikasi Android 

   Rancangan antarmuka aplikasi berguna dalam mengawali pembuatan 

tampilan aplikasi yang akan dibangun. Rancangan antarmuka yang dibangun pada 

Aplikasi First Aid ini adalah: 

1. Antarmuka Utama Registrasi User 

 Antarmuka halaman login user Aplikasi Pencarian lokasi rumah sakit 

terdekat untuk korban kecelakaan lalulintas, ketersediaan menu yang ada pada 

halaman utama registrasi user adalah data diri pengguna aplikasi, lalu tersimpan 

ke database. antarmuka halaman utama registrasi user dapat dilihat pada gambar 

4.8 dibawah ini : 

   

Gambar 4.8 Halaman Utama Registrasi User 

 Keterangan Gambar 4.8 halaman utama registrasi user dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. 

Tabel 4.15 Keterangan Gambar Halaman Utama Registrasi User  

No Nama Komponan Keterangan 

1. Label  
Fungsi untuk menampilkan text 

label  

2. Text Input 
Fungsi untuk menampilkan data 

yang ingin di inputkan 

 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

5 
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Tabel 4.15 Keterangan Gambar Halaman Utama Registrasi User (Lanjutan) 

No Nama Komponan Keterangan 

3. 
Label 

Fungsi untuk menampilkan text 

label 

4. 
Radio Button 

Fungsi untuk memilih Jenis 

Kelamin 

5. 
Button registrasi 

Fungsi untuk menyimpan data 

regitrasi 

 

2. Antarmuka Halaman Login 

Antarmuka halaman Login aplikasi pencarian lokasi Rumah Sakit terdekat 

untuk korban kecelakaan lalu lintas, ketersediaan menu dari login adalah 

user dapat menginputkan username dan password serta masuk langsung 

ke aplikasi. Tampilan perancangan antarmuka halaman login user dapat 

dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini :  

 

Gambar 4.9 Halaman Login 

Keterangan Gambar 4.9 halaman Login dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Keterangan Gambar halaman login  

No Nama Komponan Keterangan 

1. Image logo aplikasi 
Fungsi utama untuk menampilkan 

logo aplikasi 

1 

2 

4 3 

5 
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Tabel 4.16 Keterangan Gambar halaman login (Lanjutan)  

No Nama Komponan Keterangan 

2. Label 
Fungsi untuk menampilkan label 

Login 

3. Text Input 
Fungsi untuk menampilkan data 

yang ingin di inputkan 

4. Label 
Fungsi untuk menampilkan text 

username dan password 

5. Button Login 
Fungsi untuk masuk kedalam 

aplikasi 

 

3. Antarmuka Halaman P3K User 

Antarmuka halaman P3K user aplikasi pencarian lokasi rumah sakit 

terdekat untuk korban kecelakaan lal lintas, ketersedian menu yang ada 

pada aplikasi adalah informasi dan langkah –langkah P3K. Tampilan 

perancangan antarmuka halaman P3K user dapat dilihat pada gambar 4.10 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.10 Halaman P3K 

Keterangan Gambar 4.10 tampilan Antarmuka halaman  dapat dilihat pada  

Tabel 4.17. 

 

 

1 

2 
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Tabel 4.17 Keterangan gambar tampilan halaman P3K 

No Nama Komponan Keterangan 

1. Label 
Fungsi untuk menampilkan label 

langkah p3k 

2. Button p3k 
Fungsi untuk melihat setiap 

informasi pertolongan pertama. 

 

4. Antarmuka Halaman Utama User 

 Antarmuka halaman utama user aplikasi pencarian lokasi rumah sakit 

terdekat untuk korban kecelakaan lalulintas, ketersedian menu yang ada pada 

Header adalah menu Lapor, rumah sakit, pos polisi. Tampilan perancangan 

antarmuka halaman utama user dapat dilihat pada gambar 4.11 dibawah ini : 

 

Gambar 4.11 Halaman Utama User 

 Keterangan Gambar 4.11 halaman utama user lebih jelas dapat dilihat pada 

Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Keterangan Gambar Halaman Utama User  

No Nama Komponan Keterangan 

1. Image  
Fungsi utama untuk menampilkan 

foto pengguna 

2. Label  
Fungsi untuk mengetahui siapa 

pengguna yang masuk. 

3. 
Image logo 

Aplikasi 

Fungsi untuk menampilkan logo 

aplikasi 

1 2 

3 

4 

5 

6 



55 

 

Tabel 4.18 Keterangan Gambar Halaman Utama User (Lanjutan)  

No Nama Komponan Keterangan 

4. 
Button Berita 

Terbaru 

Fungsi untuk melihat informasi 

berita terbaru 

5. Button Lapor 
Fungsi untuk dapat menglaporakan 

kejadian  

6. Button Cari Lokasi 
Fungsi untuk melihat infromasi 

lokasi rumah sakit terdekat. 

 

5. Antarmuka halaman LAPOR 

Antarmuka halaman Lapor aplikasi pencarian lokasi rumah sakit terdekta 

untuk korban kecelakaan lalu lintas, ketersedian menu yang ada User 

dapat menginputkan kejadian kecelakaan lalu lintas dengan mengisi form. 

Tampilan perancangan antarmuka halaman lapor dapat dilihat pada 

gambar 4.12 dibawah ini : 

 

Gambar 4.12 Antarmuka Halaman Lapor 

Keterangan Gambar 4.12 Antarmuka halaman Lapor dapat dilihat pada 

Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Keterangan Gambar Antarmuka Halaman Lapor 

No Nama Komponan Keterangan 

1. Label 
Fungsi untuk menampilkan label 

Lapor 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



56 

 

Tabel 4.19 Keterangan Gambar Antarmuka Halaman Lapor (Lanjutan) 

No Nama Komponan Keterangan 

2. Label  
Fungsi untuk mengetahui jenis 

laporan 

3. Checkbox name 
Fungsi untuk menampilkan nama 

jenis laporan 

4. 
Button Ambil 

Gambar 

Fungsi untuk menginputkan gambar 

5. Text input 
Fungsi untuk menginputkan judul 

kejadian 

6. Text input 
Fungsi untuk menginputkan dimana 

kejadian lokasi 

7. Text input 
Fungsi untuk menginputkan 

deskripsi lokasi terjadinya kejadian 

8. Button  
Fungsi untuk menghapus dan 

mengirimkan data laporan kejadian. 

9. Checkboc Fungsi untuk memilih jenis laporan 

10. Image Fungsi untuk menampilkan gambar 

 

6. Halaman Cari dengan maps view 

Sistem  pencarian lokasi terdekat Aplikasi First Aid Agmented Reality 

untuk pencarian lokasi rumah sakit terdekat untuk korban kecelakaan. 

Ketersediaan tampilan yaitu menampilkan peta rumah sakit dikota 

pekanbaru dari kejadian kecelakaan lalulintas. gambar dibawah ini : 
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Gambar 4.13 Halaman  maps view 

 Keterangan Gambar 4.13 Halaman maps view lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Keterangan Gambar Halaman Maps View 

No Nama Komponan Keterangan 

1. 
Street map 

 

Fungsi utama untuk menampilkan 

peta lokasi rumah sakit 

2. 
Map-marker Fungsi untuk mengetahui titik 

lokasi rumah sakit terdekat. 

7. Halaman Lapor dengan AR (Augmented Reality) 

Halaman Lapor dengan AR dimana pengguna dapat melihat rumah sakit 

terdekat dari kecelakaan laulintas yang terjadi. ketersedian menu tampilan 

objek virtual didalam kamera smartphone untuk melihat dimana lokasi 

anda berada dan melihat lokasi rumah sakit terdekat dari lokasi anda. 

Tampilan perancangan antarmuka halaman utama pencarian lokasi 

terdekat dapat dilihat pada gambar 4.14 dibawah ini: 

1 

2 
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(a) 

(b) 

Gambar 4.14 Halaman Augmented Reality 

(a)  informasi lokasi rumah sakit lengkap  (b) informasi rumah sakit tidak 

lengkap  

Keterangan Gambar 4.14 Halaman Augmented Reality  dapat dilihat pada 

Tabel 4.21. 

Tabel 4.21 Keterangan Gambar Halaman Augmented Reality  

No Nama Komponan Keterangan 

1. 

Image 2D AR 

 

Fungsi utama untuk menampilkan 

gambar AR dengan 2D lokasi terdekat 

rumah sakit 

2. 
Image  Fungsi untuk mengetahui siapa 

pengguna yang masuk. 

3. 
Label Fungsi untuk menampilkan label 

rumah sakit 

4. 
Label Fungsi untuk menampilkan label 

alamat yang ada 

 

1 

2 3 

4 

5 6 
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Tabel 4.21 Keterangan Gambar Halaman Augmented Reality (Lanjutan) 

No Nama Komponan Keterangan 

5. 
Button call place Fungsi untuk langsung telfon rumah 

sakit 

6. Button go to 

here 

Fungsi untuk melihat jarak dengan 

google maps 

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tampilan Markerless Augmented 

Reality.gambar  (a) menunjukkan informasi rumah sakit yang lengkap fasilitas 

dan layanan untuk korban kecelakaan. Sedangkan gambar (b) menunjukkan 

informasi rumah sakit yang tidak lengkap fasilitas dan layanan untuk korban 

kecelakaan. 


