
BAB 4

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Requirements Phase
Requirements phase merupakan proses melakukan pengumpulan bahan atau

data yang sesuai dengan penelitian yang akan dikembangkan. Masukan dari
tahapan ini adalah literatur atau laporan tentang aplikasi yang serupa pada penelitian
sebelumnya, serta penyebaran angket kepada pengendara untuk mengetahui respon
terhadap pengembangan aplikasi tersebut. Hasil dari tahapan ini berupa tugas akhir,
sehingga dalam proses requirements phase akan melakukan pengolahan data dari
hasil wawancara, kuisoner dan observasi yang telah disebarkan.

4.1.1 Analisa Permasalahan
Berkembangnya kota Pekanbaru membuat populasi penduduk semakin

padat. Selain dipadati oleh penduduk kota Pekanbaru juga dipadati oleh banyaknya
jumlah kendaraan terutama sepeda motor. Banyak nya jumlah kendaraan di kota
Pekanbaru juga dapat meningkatkan beberapa kendala dalam berkendara, seperti
kebocoran ban atau kehabisan bahan bakar.

Kendala yang pernah dialami oleh pengendara yaitu sulitnya mencari
lokasi tambal ban apalagi dalam kondisi yang mendesak kerap kali pengendara
hanya mendorong kendaraan tersebut dengan mengikuti arah dari jalan yang di
lewatinya dan bertanya kepada orang sekitar mengenai lokasi tambal ban, berha-
rap akan menjumpai lokasi tambal ban tersebut. dalam keadaan mengalami kendala
kebocoran ban yang terjadi secara tiba-tiba, tidak hanya malu yang dirasakan tetapi
tenaga dan waktu juga terkuras. Masalah lain yang timbul adalah tidak mengetahui
jam operasional dari tambal ban tersebut, hal ini sangatlah penting apalagi jika
terjadi kebocoran ban pada malam hari, yang rata-rata tambal ban sudah tutup.

Kendala lain yang juga pernah di alami pengendara yaitu kehabisan ba-
han bakar atau malas mengantri pada saat melakukan pengisian bahan bakar di
SPBU terutama pada saat yang mendesak adalah salah satu kendala yang pernah
dialami oleh pengendara. Hal pertama yang akan dilakukan jika mengalami kendala
tersebut adalah mencari penjual bensin eceran, dikarenakan tidak disemua lokasi
terdapat SPBU apalagi saat berada di lokasi tepian kota.

4.1.2 Solusi
Solusi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pengendara sepeda

motor, maka peniliti membangun sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan
bensin eceran terdekat. Dengan adanya sistem informasi ini dapat mengatasi perma-



salahan yang ada dan juga mempermudah pengendara dalam melakukan pencarian
lokasi tambal ban dan bensin eceran terdekat walaupun dalam keadaan kondisi yang
mendesak.

4.2 User Design
Proses user design ada 4 tahapan yaitu use case diagram, activity diagram,

sequence diagram, dan class diagram. Hasil output dari tahapan ini berupa
informasi-informasi fitur apa saja yang akan diterapkan serta desain atau gambaran
yang dari sistem informasi tersebut.

4.3 Perancangan Sistem
Perancangan sistem merupakan tahapan setelah dilakukan kegiatan ana-

lisis yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk, dapat berupa
penggambaran, perencanaan, sketsa.

4.3.1 Analisa Sistem Usulan
Analisa sistem usulan yang akan dirancang dapat mempermudah

pengendara dalam menentukan lokasi tambal ban dan bensin eceran terdekat serta
mendapatkan informasi detail seperti harga, jam operasional, dan kontak. Sistem
ini akan digunakan oleh 3 aktor yakni: admin,pengguna dan pemilik usaha.

Sesuai dengan metode yang digunakan analisa dan perancangan sistem
informasi ini menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design dengan
tools Unifild Modelling Language (UML). Adapun diagram UML yang digunakan
adalah:

1. Use case diagram
2. Activity diagram
3. Squence diagram
4. Class diagram

4.3.2 Aktor
Aktor yang terlibat dalam sistem informasi pencarian lokasi tambal ban

dan bensin eceran terdekat adalah admin, pengguna dan pemilik usaha. Berikut
tampilan aktor dapat dilihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Aktor use case admin, pengguna dan pemilik usaha

Adapun penjelasan mengenai aktor pada sistem usulan dapat dilihat pada
Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Deskripsi aktor sistem

No. Aktor Deskripsi
1. Admin a. Melihat data lokasi

b. Menambah data lokasi
c. Mengubah data lokasi
d. Menghapus data lokasi
e. Melihat data laporan pengguna
f. Menyetujui laporan pengguna
g. Menolak laporan pengguna
h. Melihat peta data lokasi
i. Mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik usaha
j. Mengubah password

2. Pengguna a. Mencari lokasi tujuan
b. Melihat daftar lokasi tujuan
c. Melihat informasi detail lokasi tujuan
d. Melihat rute lokasi tujuan
e. Telfon pemilik usaha
f. Mengirim pesan kepemilik usaha
g. Melaporkan data lokasi yang tidak benar
h. Menambah data lokasi
i. Melihat lokasi pengguna
j. Panduan
k. Tentang kami

3. APemilik Usaha a. Registrasi akun
b. Mengelola data lokasi usaha
c. Melihat data lokasi usaha
d. Melihat peta lokasi usaha
e. Ubah password

Gambaran dari kegiatan per aktor dengan menggunakan use case diagram
dibawah ini:
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1. Use case diagram admin
Use case diagram admin dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Use case diagram admin

Deskripsi use case admin dari gambar diatas dijelaskan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Deskripsi use case diagram admin

No. Use case Deskripsi
1 Login Use case ini menggambarkan admin masuk kedalam

sistem.
2 Melihat data lokasi Use case ini menggambarkan admin dapat melihat

data-data lokasi tambal ban dan bensin eceran
3 Menambah data lokasi Use case ini menggambarkan admin dapat

menambahkan data-data lokasi tambal ban dan
bensin eceran
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Tabel 4.2 Deskripsi use case diagram admin (Tabel lanjutan...)

No. Use case Deskripsi
4 Mengubah data lokasi Use case ini menggambarkan admin dapat mengubah

data-data lokasi tambal ban dan bensin eceran
5 Menghapus data lokasi Use case ini menggambarkan admin dapat

menghapus data lokasi tambal ban dan bensin
eceran

6 Melihat data laporan pengguna Use case ini menggambarkan admin dapat melihat
laporan pengguna mengenai lokasi yang tidak benar

7 Menyetujui laporan pengguna Use case ini menggambarkan admin dapat menyetujui
laporan dari pengguna

8 Menolak laporan pengguna Use case ini menggambarkan admin dapat
menghapus atau menolak laporan dari pengguna

9 Melihat data peta lokasi Use case ini menggambarkan admin dapat melihat
peta data lokasi tambal ban dan bensin eceran

10 Mengelola konfirmasi pendaftaran
pemilik usaha

Use case ini menggambarkan admin dapat mengelola
konfirmasi pendaftaran pemilik usaha

11 Mengubah password Use Case ini menggambarkan admin dapat mengubah
password

2. Use case diagram Pengguna
Use case diagram pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Use case diagram pengguna

Deskripsi use case pengguna dari gambar diatas dijelaskan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Deskripsi use case diagram pengguna

No. Use case Deskripsi
1 Login Use case ini menggambarkan pengguna masuk

kedalam sistem.
2 Mencari lokasi tujuan Use case ini menggambarkan pengguna dapat

mencari lokasi tambal ban atau bensin eceran
3 Melihat daftar lokasi tujuan Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat

daftar lokasi tambal ban atau bensin eceran
4 Melihat informasi detail lokasi

tujuan
Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat
detail informasi lokasi tambal ban atau bensin eceran

5 Melihat rute lokasi tujuan Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat
rute lokasi tambal ban atau bensin eceran
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Tabel 4.3 Deskripsi use case diagram pengguna (Tabel lanjutan...)

No. Use case Deskripsi
6 Telfon pemilik usaha Use case ini menggambarkan pengguna dapat mene-

lepon pemilik usaha
7 Mengirim Pesan ke Pemilik Usaha Use case ini menggambarkan pengguna dapat

mengirim pesan ke pemilik usaha
8 Melaporkan data lokasi yang tidak

benar
Use case ini menggambarkan pengguna dapat
melaporkan data lokasi yang tidak benar

9 Menambah data lokasi Use case ini menggambarkan pengguna dapat
menambah data lokasi dengan syarat telah melakukan
login ke sistem

10 Melihat lokasi pengguna Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat
lokasi dari pengguna/user

11 Panduan Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat
panduan penggunaan sistem

12 Tentang kami Use case ini menggambarkan pengguna dapat melihat
profil sistem

3. Use case diagram pemilik usaha
Use case diagram pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4. Use case diagram pemilik usaha

Deskripsi use case pemilik usaha dari gambar diatas dijelaskan dalam
Tabel 4.4.
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Tabel 4.4. Deskripsi use case diagram pemilik usaha

No. Aktor Deskripsi
1 Login Use case ini menggambarkan pemilik usaha masuk

kedalam sistem.
2 Registrasi akun Use case ini menggambarkan pemilik usaha

melakukan pendaftaran akun
3 Mengelola data lokasi usaha Use case ini menggambarkan pemilik usaha dapat

mengelola data lokasi usaha
4 Melihat data lokasi usaha Use case ini menggambarkan pemilik usaha dapat

melihat data lokasi usaha
5 Melihat peta lokasi usaha Use case ini menggambarkan pemilik usaha dapat

melihat peta lokasi pemilik usaha
6 Ubah password Use case ini menggambarkan pemilik usaha dapat

mengubah password

Pada use case diagram terdapat skenario use case, skenario use case yaitu
menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal yang ada pada sistem. Berikut
skenario dari setiap use case dari sistem yang diusulkan.

1. Skenario use case login admin
Skenario Use case login admin dapat dijelaskan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Skenario use case login admin

Use case : Login
Deskripsi : Use case ini menangani akses admin sebelum masuk

kedalam halaman utama dan admin memiliki hak ak-
ses login.

Aktor : Admin
Kondisi awal : Menampilakan form login
Kondisi akhir : Menampilkan menu halaman utama setelah proses

validasi login

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Admin memasukan username dan
password

4.Sistem malakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem mengalihkan halaman ke halaman utama
Kepala Dinas

Skenario Gagal
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Tabel 4.5 Skenario use case login admin (Tabel lanjutan...)

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Admin memasukan username dan
password

4.Sistem melakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem menampilkan pesan gagal dalam
memverifikasi username dan password

2. Skenario use case melihat data lokasi
Skenario use case admin dalam melihat data lokasi dapat di jelaskan pada
Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Skenario use case melihat data lokasi

Use case : Melihat data lokasi
Deskripsi : Use case ini menggambarkan admin dalam melihat

data lokasi
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data lokasi yang di simpan pada

database

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Admin memilih menu data lokasi

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1. Admin memilih menu data lokasi

2. Sistem Gagal menampilkan tabel data lokasi

3. Skenario use case menambah data lokasi
Skenario use case admin dalam menambah data lokasi dapat di jelaskan
pada Tabel 4.7.
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Tabel 4.7. Skenario use case menambah data lokasi

Use case : Menambah data lokasi
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam

menambahkan data lokasi
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data lokasi yang di simpan pada

database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data lokasi

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi tambah data
lokasi

4.Sistem menampilkan form tambah data lokasi
5.Admin mengisi form data lokasi

6.Sistem menyimpan data lokasi kedalam database.

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data lokasi

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi tambah data
lokasi

4.Sistem menampilkan form tambah data lokasi
5.Admin mengisi form data lokasi

6.Sistem menampilkan pesan gagal menambah data
lokasi dan gagal menyimpan data ke dalam database.

4. Skenario use case mengubah data lokasi
Skenario use case admin dalam mengubah data lokasi dapat di jelaskan pada
Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Skenario use case mengubah data lokasi

Use case : Mengubah data lokasi
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam

mengubah data lokasi
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data lokasi yang di simpan pada

database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
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Tabel 4.8 Skenario use case mengubah data lokasi (Tabel lanjutan...)

1.Admin memilih menu data lokasi
2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan

3.Admin memilih opsi ubah data lokasi
4.Sistem menampilkan form ubah data lokasi

5.Admin mengisi form ubah data lokasi
6.Sistem menyimpan data lokasi kedalam database.

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data lokasi

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi ubah data lokasi

4.Sistem menampilkan form ubah data lokasi
5.Admin mengisi form ubah data lokasi

6.Sistem menampilkan pesan gagal mengubah data
lokasi dan gagal menyimpan data ke dalam database.

5. Skenario use case menghapus data lokasi
Skenario use case admin dalam menghapus data lokasi dapat di jelaskan
pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Skenario use case menghapus data lokasi

Use case : Menghapus data lokasi
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam

menghapus data lokasi
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data lokasi yang di simpan pada

database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem

1.Admin memilih menu data lokasi
2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan

3.Admin memilih opsi hapus data
lokasi

4.Sistem menampilkan peringatan hapus pesan
5.Admin memilih hapus data

6.Sistem berhasil menghapus data lokasi.

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data lokasi

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
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Tabel 4.9 Skenario use case menghapus data lokasi (Tabel lanjutan...)

3.Admin memilih opsi hapus data
lokasi

4.Sistem menampilkan peringatan hapus pesan
5.Admin memilih hapus data

6.Sistem menampilkan pesan gagal menghapus data
lokasi.

6. Skenario use case melihat data laporan pengguna
Skenario use case admin melihat data laporan pengguna dapat di jelaskan
pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Skenario use case melihat data laporan pengguna

Use case : Melihat data laporan pengguna
Deskripsi :Use caseini menggambarkan admin dalam melihat

data laporan pengguna
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data laporan pengguna yang di

simpan pada database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem gagal menampilkan tabel data laporan
pengguna

7. Skenario use case menyetujui laporan pengguna
Skenario use case admin dalam menyetujui laporan pengguna dapat di
jelaskan pada Tabel 4.11.
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Tabel 4.11. Skenario use case menyetujui laporan pengguna

Use case : Menyetujui laporan pengguna
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam menyetu-

jui laporan pengguna
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data laporan pengguna yang di

simpan pada database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi menyetujui data
laporan pengguna

4.Sistem menampilkan opsi setujui laporan
5.Admin memilih setujui data

6.Sistem berhasil menghapus data lokasi dan data
laporan pengguna

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi menyetujui data
laporan pengguna

4.Sistem menampilkan opsi setujui laporan
5.Admin memilih setujui data

6.Sistem menampilkan pesan gagal menyetujui
laporan pengguna.

8. Skenario use case menolak laporan pengguna
Skenario Use case admin dalam menolak laporan pengguna dapat dijelaskan
pada Tabel 4.12.
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Tabel 4.12. Skenario use case menolak laporan pengguna

Use case : Menolak laporan pengguna
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam menolak

laporan pengguna
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel data laporan pengguna yang di

simpan pada database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi meyetujui
laporan pengguna

4.Sistem menampilkan opsi tolak
5.Admin memilih tolak data laporan
pengguna

6.Sistem berhasil menolak atau menghapus data
laporan pengguna.

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu data laporan
pengguna

2.Sistem menampilkan tabel dari data yang tersimpan
3.Admin memilih opsi meyetujui
laporan pengguna

4.Sistem menampilkan opsi tolak
5.Admin memilih tolak data laporan
pengguna

6.Sistem menampilkan pesan gagal menolak atau
menghapus data laporan pengguna.

9. Skenario use case melihat data peta lokasi
Skenario use case admin dalam melihat data peta lokasi dapat di jelaskan
pada Tabel 4.13.
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Tabel 4.13. Skenario use case melihat data peta lokasi

Use case : Melihat data lokasi
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam melihat

data peta lokasi
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan peta data lokasi yang data lokasi

tersimpan di database

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu maps

2.Sistem menampilkan peta lokasi

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu maps

2.Sistem menampilkan gagal menampilkan peta
lokasi

10. Skenario use case mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik usaha
Skenario use case admin dalam mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik
usaha dapat di jelaskan pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Skenario use case mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik
usaha

Use case : Mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam mengelo-

la konfirmasi pendaftaran pemilik usaha
Aktor : Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan tabel konfirmasi pendaftaran pemilik

usaha

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu konfirmasi
pendaftaran

2.Sistem menampilkan tabel data konfirmasi
pendaftaran

3.Admin memilih opsi setujui
pendaftaran

4.Sistem menampilkan opsi setujui atau tolak
5.Admin memilih setujui atau tolak
pendaftaran
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Tabel 4.14 Skenario use case mengelola konfirmasi pendaftaran pemilik usaha (Tabel lanjutan...)

6.Sistem berhasil menyetujui atau menolak
pendaftaran pemilik usaha

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu konfirmasi
pendaftaran

2.Sistem menampilkan tabel data konfirmasi
pendaftaran

3.Admin memilih opsi setujui
pendaftaran

4.Sistem menampilkan opsi setujui atau tolak
5.Admin memilih setujui atau tolak
pendaftaran

6.Sistem gagal menyetujui atau menolak pendaftaran
pemilik usaha

11. Skenario use case mengubah password
Skenario use case admin dalam mengubah password dapat di jelaskan pada
Tabel 4.15.

Tabel 4.15. Skenario use case mengubah password

Use case : Mengubah password
Deskripsi :Use case ini menggambarkan admin dalam

mengubah password
Aktor :Admin
Kondisi awal : Admin sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan form ubah password

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu ubah password

2.Sistem menampilkan form ubah password
3.Admin mengisi form ubah password

4.Password berhasil di perbaharui dan tersimpan di
database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Admin memilih menu ubah password

2.Sistem menampilkan form ubah password
3.Admin mengisi form ubah password

4.Password gagal di perbaharui dan data tidak
tersimpan di database
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12. Skenario use case login pengguna
Skenario use case login pengguna dapat di jelaskan pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Skenario use case login pengguna

Use case : Login
Deskripsi :Use case ini menangani akses pengguna sebelum

masuk kedalam halaman utama dan pengguna
memiliki hak akses login.

Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Menampilkan pilihan login menggunakan email
Kondisi akhir : Menampilkan menu halaman utama setelah proses

validasi login

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Pengguna memilih login
menggunakan email login

4.Sistem malakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem mengalihkan halaman ke halaman utama
pengguna

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Pengguna memilih login
menggunakan email login

4.Sistem malakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem menampilkan pesan gagal dalam
memverifikasi akun email

13. Skenario use case mencari lokasi tujuan
Skenario use case pengguna dalam mencari lokasi tujuan dapat di jelaskan
pada Tabel 4.17.
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Tabel 4.17. Skenario use case mencari lokasi tujuan

Use case : Mencari lokasi tujuan
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

mencari lokasi tujuan
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan data lokasi yang di simpan pada

database

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem gagal menampilkan data lokasi dari
database

14. Skenario use case melihat daftar lokasi tujuan
Skenario use case pengguna dalam melihat daftar lokasi tujuan dapat di
jelaskan pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Skenario use case melihat daftar lokasi tujuan

Use case : Melihat daftar lokasi tujuan
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melihat daftar lokasi tujuan
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan data lokasi yang di simpan pada

database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna melihat daftar lokasi
tujuan
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Tabel 4.18 Skenario use case melihat daftar lokasi tujuan (Tabel lanjutan...)

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.User gagal melihat daftar lokasi
tujuan

15. Skenario use case melihat informasi detail lokasi tujuan
Skenario use case pengguna dalam melihat Informasi detail lokasi tujuan
dapat di jelaskan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Skenario use case melihat informasi detail lokasi tujuan

Use case : Melihat informasi detail lokasi tujuan
Deskripsi :Use case ini menggambarkan user dalam melihat

informasi detail lokasi tujuan
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan detail data lokasi yang di simpan pada

database.

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem gagal menampilkan informasi detail lokasi
tujuan
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16. Skenario use case melihat rute lokasi tujuan
Skenario use case pengguna dalam melihat rute lokasi tujuan dapat di
jelaskan pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20. Skenario use case melihat rute lokasi tujuan

Use case : Melihat rute lokasi tujuan
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melihat rute lokasi tujuan
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan data lokasi dan rute lokasi berupa

google maps

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu rute
perjalanan

6.Sistem menampilan rute perjalanan lokasi tujuan
berupa google maps

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu rute
perjalanan

6.Sistem gagal menampilan rute perjalanan lokasi
tujuan berupa google maps

17. Skenario use case telfon pemilik usaha
Skenario use case pengguna dalam melihat telfon pemilik usaha dapat di
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jelaskan pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21. Skenario use case telfon pemilik usaha

Use case : Telfon pemilik usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pemilik dapat menele-

pon pemilik usaha
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan dan mengalihkan ke menu telepon

pengguna

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2. Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu call
6.Sistem menampilan nomor handphone pemilik
usaha dan mengalihkan ke menu telepon

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2. Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu call
6.Sistem gagal menampilan pesan pemilik usaha tidak
memiliki nomor handphone

18. Skenario use case mengirim pesan kepemilik usaha
Skenario use case pengguna dalam mengirim pesan kepemilik usaha dapat
di jelaskan pada Tabel 4.22.
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Tabel 4.22. Skenario use case mengirim pesan kepemilik usaha

Use case : Mengirim pesan kepemilik usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dapat

mengirim pesan kepemilik usaha
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Sistem mengalihkan ke aplikasi whatsapp

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu whatsapp
6.Sistem mengalihkan ke aplikasi whatsapp

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih menu whatsapp
6.Sistem gagal mengalihkan ke aplikasi whatsapp

19. Skenario use case melaporkan data lokasi yang tidak benar
Skenario use case pengguna dalam melaporkan data lokasi yang tidak benar
dapat di jelaskan pada Tabel 4.23.
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Tabel 4.23. Skenario use case melaporkan data lokasi yang tidak benar

Use case : Melaporkan data lokasi yang tidak benar
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melaporkan data lokasi yang tidak benar
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan form laporkan lokasi

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih dan mengisi pilih-
an laporkan lokasi

6.Sistem menampilkan pesan laporan telah dikirim

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih tombol pilihan
pencarian lokasi

2.Sistem menampilkan data lokasi dari database
3.Pengguna memilih informasi detail
lokasi tujuan

4.Sistem menampilkan informasi detail lokasi tujuan
dari database

5.Pengguna memilih dan mengisi pilih-
an laporkan lokasi

6.Sistem menampilkan pesan terjadi kesalahan, dan
laporan gagal dikirim

20. Skenario use case menambah data lokasi
Skenario use case pengguna dalam menambah data lokasi dapat di jelaskan
pada Tabel 4.24.
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Tabel 4.24. Skenario use case menambah data lokasi

Use case : Menambah data lokasi
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

Menambah Data Lokasi
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan form tambah data lokasi

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu tambah data
lokasi

2.Sistem menampilkan form tambah data lokasi
3.Pengguna mengisi form tambah data
lokasi

4.Data lokasi berhasil disimpan didatabase

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu tambah data
lokasi

2.Sistem menampilkan form tambah data lokasi
3.Pengguna mengisi form tambah data
lokasi

4.Data lokasi gagal disimpan didatabase

21. Skenario use case melihat lokasi pengguna
Skenario use case pengguna dalam melihat lokasi pengguna dapat di
jelaskan pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25. Skenario use case melihat lokasi pengguna

Use case : Melihat lokasi pengguna
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melihat lokasi pengguna
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan data lokasi pengguna berupa google

maps

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu lokasi saya

2.Sistem menampilkan data lokasi pengguna berupa
google maps

Skenario Gagal
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Tabel 4.25 Skenario use case melihat lokasi pengguna (Tabel lanjutan...)

Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu lokasi saya

2.Sistem gagal menampilkan data lokasi pengguna
berupa google maps

22. Skenario use case panduan
Skenario use case pengguna panduan dapat di jelaskan pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26. Skenario use case panduan

Use case : Panduan
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melihat panduan penggunaan sistem
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan panduan penggunaan sistem

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu panuan

2.Sistem menampilkan panduan penggunaan sistem

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu panuan

2.Sistem gagal menampilkan panduan penggunaan
sistem

23. Skenario use case tentang kami
Skenario use case pengguna tentang kami pengguna dapat di jelaskan pa-
daTabel 4.27.

Tabel 4.27. Skenario use case tentang kami

Use case : Tentang kami
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pengguna dalam

melihat profil sistem
Aktor : Pengguna
Kondisi awal : Pengguna tidak melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan profil sistem

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu tentang ka-
mi
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Tabel 4.27 Skenario use case tentang kami (Tabel lanjutan...)

2.Sistem menampilkan profil sistem

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pengguna memilih menu tentang ka-
mi

2.Sistem gagal menampilkan profil sistem

24. Skenario use case pemilik usaha
Skenario use case login pemilik usaha dapat dijelaskan pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28. Skenario use case pemilik usaha

Use case : Pemilik usaha
Deskripsi :Use case ini menangani akses pemilik usaha sebelum

masuk kedalam halaman utama dan pemilik usaha
memiliki hak akses login.

Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Menampilkan form login
Kondisi akhir : Menampilkan menu halaman utama setelah proses

validasi login

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Pemilik usaha memasukan username
dan password

4.Sistem malakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem mengalihkan halaman ke halaman utama
pemilik usaha

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu login

2.Sistem menampilkan menu login
3.Pemilik usaha memasukan username
dan password

4.Sistem malakukan verifikasi dan hak akses dari
akun
5.Sistem menampilkan pesan gagal dalam
memverifikasi username dan password
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25. Skenario use case registrasi akun
Skenario use case pemilik usaha dalam registrasi akun dapat di jelaskan
pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29. Skenario use case registrasi akun

Use case : Registrasi akun
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pemilik usaha dalam

melakukan pendaftaran akun
Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Menampilkan form registrasi akun
Kondisi akhir : Menampilkan halaman login

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu regis-
trasi

2.Sistem menampilkan form registrasi
3.Pemilik usaha mengisi form registrasi

4.Registrasi berhasil dan data berhasil disimpan ke
dalam database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu regis-
trasi

2.Sistem menampilkan form registrasi
3.Pemilik usaha mengisi form registrasi

4.Registrasi gagal dan data gagal disimpan ke dalam
database

26. Skenario use case mengelola data lokasi usaha
Skenario use case pemilik usaha dalam mengelola data lokasi usaha dapat
di jelaskan pada Tabel 4.30.

Tabel 4.30. Skenario use case mengelola data lokasi usaha

Use case : Mengelola data lokasi usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pemilik usaha dalam

mengelola data lokasi usaha
Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Pemilik usaha sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan form kelola data lokasi usaha

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
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Tabel 4.30 Skenario use case mengelola data lokasi usaha (Tabel lanjutan...)

1.Pemilik usaha memilih menu kelola
lokasi usaha

2.Sistem menampilkan form kelola lokasi usaha
3.Pemilik usaha memilih kelola tambah
data, ubah dan hapus

4.Data berhasil dikelola dan berhasil disimpan ke
dalam database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu kelola
lokasi usaha

2.Sistem menampilkan form kelola lokasi usaha
3.Pemilik usaha memilih kelola tambah
data, ubah dan hapus

4.Data gagal dikelola dan gagal disimpan ke dalam
database

27. Skenario use case melihat data lokasi usaha
Skenario use case pemilik usaha dalam melihat data lokasi usaha di jelaskan
pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31. Skenario use case melihat data lokasi usaha

Use case : Melihat data lokasi usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pemilik usaha dalam

melihat lokasi usaha
Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Pemilik usaha sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan data lokasi usaha

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu data
lokasi usaha

2.Sistem menampilkan data lokasi usaha dari
database

3.Pemilik usaha melihat data lokasi
usaha

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu data
lokasi usaha
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Tabel 4.31 Skenario use case melihat data lokasi usaha (Tabel lanjutan...)

2.Sistem Gagal menampilkan data lokasi usaha dari
database

28. Skenario use case melihat peta lokasi usaha
Skenario use case pemilik usaha dalam melihat peta lokasi usaha di jelaskan
pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32. Skenario use case melihat peta lokasi usaha

Use case : Melihat peta lokasi usaha
Deskripsi :Use case ini menggambarkan pemilik usaha dalam

melihat peta lokasi usaha
Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Pemilik usaha sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan peta lokasi usaha

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu lokasi
saya

2.Sistem menampilkan peta lokasi pemilik usaha
berupa google maps

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu lokasi
saya

2.Sistem gagal menampilkan peta lokasi pemilik
usaha berupa google maps

29. Skenario use case ubah password
Skenario use case pemilik usaha dalam mengubah password di jelaskan
pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33. Skenario use case ubah password

Use case : Ubah password
Deskripsi :Use case menggambarkan pemilik usaha dalam

mengubah password
Aktor : Pemilik usaha
Kondisi awal : Pemilik usaha sudah melakukan login
Kondisi akhir : Menampilkan form ubah password

Skenario Normal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
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Tabel 4.33 Skenario use case ubah password (Tabel lanjutan...)

1.Pemilik usaha memilih menu ubah
password

2.Sistem menampilkan form ubah password
3.Pemilik usaha mengisi form ubah
password

4.Password berhasil di perbaharui dan tersimpan di
database

Skenario Gagal
Aksi Aktor Reaksi Sistem
1.Pemilik usaha memilih menu ubah
password

2.Sistem menampilkan form ubah password
3.Pemilik usaha mengisi form ubah
password

4.Password gagal di perbaharui dan gagal disimpan di
database

4.3.3 Activity Diagram
1. Activity diagram tombol tambal ban halaman utama

Activity diagram tombol tambal ban halaman utama dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
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Gambar 4.5. Activity diagram tombol tambal ban halaman utama
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2. Activity diagram tombol bensin eceran halaman utama
Activity diagram tombol bensin eceran halaman utama dapat dilihat pada
Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Activity diagram tombol bensin eceran halaman utama
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3. Activity diagram lokasi saya
Activity diagram lokasi saya dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Activity diagram lokasi saya

4. Activity diagram halaman login
Activity diagram halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8. Activity diagram halaman login
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5. Activity diagram tambah lokasi
Activity diagram tambah lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9. Activity diagram tambah lokasi

6. Activity diagram panduan
Activity diagram panduan dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10. Activity diagram panduan
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7. Activity diagram tentang kami
Activity diagram tentang kami dapat dilihat pada Gambar 4.11.

Gambar 4.11. Activity diagram tentang kami

8. Activity diagram login admin
Activity diagram login admin dapat dilihat pada Gambar 4.12.

Gambar 4.12. Activity diagram login admin
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9. Activity diagram halaman data tambal ban
Activity diagram halaman data tambal ban dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13. Activity diagram halaman data tambal ban

10. Activity diagram halaman data bensin eceran
Activity diagram halaman data bensin eceran dapat dilihat pada
Gambar 4.14.

Gambar 4.14. Activity diagram halaman data bensin eceran
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11. Activity diagram halaman laporan tambal ban
Activity diagram halaman laporan tambal ban dapat dilihat pada
Gambar 4.15.

Gambar 4.15. Activity diagram halaman laporan tambal ban

12. Activity diagram halaman laporan bensin eceran
Activity diagram halaman laporan bensin eceran dapat dilihat pada
Gambar 4.16.

Gambar 4.16. Activity diagram halaman laporan bensin eceran
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13. Activity diagram konfrimasi pendaftaran pemilik usaha
Activity diagram konfrimasi pendaftaran pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Activity diagram konfrimasi pendaftaran pemilik usaha

14. Activity diagram halaman maps
Activity diagram halaman maps dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18. Activity diagram halaman maps

59



15. Activity diagram halaman ubah password
Activity diagram halaman ubah password dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19. Activity diagram halaman ubah password
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16. Activity diagram halaman logout
Activity diagram halaman logout dapat dilihat pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20. Activity diagram halaman logout

17. Activity diagram halaman registrasi akun pemilik usaha
Activity diagram halaman registrasi akun pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.21.

Gambar 4.21. Activity diagram halaman registrasi akun pemilik usaha
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18. Activity diagram kelola data lokasi pemilik usaha
Activity diagram kelola data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.22.

Gambar 4.22. Activity diagram kelola data lokasi pemilik usaha
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19. Activity diagram halaman data lokasi usaha
Activity diagram halaman data lokasi usaha dapat dilihat pada Gambar 4.23.

Gambar 4.23. Activity diagram halaman data lokasi usaha

20. Activity diagram halaman lokasi saya pemilik usaha
Activity diagram halaman lokasi saya pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.24.

Gambar 4.24. Activity diagram halaman lokasi saya pemilik usaha
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4.3.4 Sequence Diagram
1. Sequence diagram tombol tambal ban halaman utama

Sequence diagram tombol tambal ban halaman utama dapat dilihat pada
Gambar 4.25.

Gambar 4.25. Sequence diagram tombol tambal ban halaman utama
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2. Sequence diagram tombol bensin eceran halaman utama
Sequence diagram tombol bensin eceran halaman utama dapat dilihat pada
Gambar 4.26.

Gambar 4.26. Sequence diagram tombol bensin eceran halaman utama
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3. Sequence diagram halaman tambah lokasi
Sequence diagram halaman tambah lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.27.

Gambar 4.27. Sequence diagram halaman tambah lokasi

4. Sequence diagram halaman lokasi saya
Sequence diagram halaman lokasi saya dapat dilihat pada Gambar 4.28.

Gambar 4.28. Sequence diagram halaman lokasi saya
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5. Sequence diagram halaman masuk
Sequence diagram halaman masuk dapat dilihat pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29. Sequence diagram halaman masuk

6. Sequence diagram halaman panduan
Sequence diagram halaman panduan dapat dilihat pada Gambar 4.30.

Gambar 4.30. Sequence diagram halaman panduan
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7. Sequence diagram halaman tentang kami
Sequence diagram halaman tentang kami dapat dilihat pada Gambar 4.31.

Gambar 4.31. Sequence diagram halaman tentang kami

8. Sequence diagram halaman login admin
Sequence diagram halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 4.32.

Gambar 4.32. Sequence diagram halaman login admin
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9. Sequence diagram halaman data tambal ban
Sequence diagram halaman data tambal ban dapat dilihat pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33. Sequence diagram halaman data tambal ban
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10. Sequence diagram halaman data bensin eceran
Sequence diagram halaman data bensin eceran dapat dilihat pada
Gambar 4.34.

Gambar 4.34. Sequence diagram halaman data bensin eceran
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11. Sequence diagram halaman laporan tambal ban
Sequence diagram halaman laporan tambal ban dapat dilihat pada
Gambar 4.35.

Gambar 4.35. Sequence diagram halaman laporan tambal ban

12. Sequence diagram halaman laporan bensin eceran
Sequence diagram halaman laporan bensin eceran dapat dilihat pada
Gambar 4.36.

Gambar 4.36. Sequence diagram halaman laporan bensin eceran
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13. Sequence diagram halaman konfirmasi pendaftaran
Sequence diagram halaman konfirmasi pendaftaran dapat dilihat pada
Gambar 4.37.

Gambar 4.37. Sequence diagram halaman konfirmasi pendaftaran

14. Sequence diagram halaman maps
Sequence diagram halaman maps dapat dilihat pada Gambar 4.38.

Gambar 4.38. Sequence diagram halaman maps
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15. Sequence diagram halaman ubah password
Sequence diagram halaman ubah password dapat dilihat pada Gambar 4.39.

Gambar 4.39. Sequence diagram halaman ubah password

16. Sequence diagram halaman logout
Sequence diagram halaman logout dapat dilihat pada Gambar 4.40.

Gambar 4.40. Sequence diagram halaman logout
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17. Sequence diagram halaman registrasi akun pemilik usaha
Sequence diagram halaman registrasi akun pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.41.

Gambar 4.41. Sequence diagram halaman registrasi akun pemilik usaha

18. Sequence diagram halaman tambah data lokasi pemilik usaha
Sequence diagram halaman tambah data lokasi pemilik usaha dapat dilihat
pada Gambar 4.42.

Gambar 4.42. Sequence diagram halaman tambah data lokasi pemilik usaha

74



19. Sequence diagram halaman data lokasi pemilik usaha
Sequence diagram halaman data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.43.

Gambar 4.43. Sequence diagram halaman data lokasi pemilik usaha

20. Sequence diagram halaman lokasi saya pemilik usaha
Sequence diagram halaman lokasi saya pemilik usaha dapat dilihat pada
Gambar 4.44.

Gambar 4.44. Sequence diagram halaman lokasi saya pemilik usaha
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4.3.5 Class diagram
Keterkaitan database pada sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan

bensin eceran dapat dilihat pada Gambar 4.45.

Gambar 4.45. Class diagram
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4.4 Perancangan Interface
Perancangan interface digunakan sebagai acuan dalam membangun

interface pada pencarian tambal ban dan bensin eceran, Perancangan interface
ini digunakan untuk lebih menggambarkan bagaimana sistem tersebut kepada
pengguna sistem sebelum dilakukan tahap pembuatan sistem.

1. Halaman splashscreen
Halaman splashscreen dapat dilihat pada Gambar 4.46.

Gambar 4.46. Halaman splashscreen

Keterangan:
Logo
(a) Gambar ban dan kunci inggris melambangkan tambal ban.
(b) Gambar gagang selang spbu melambangkan bensin. eceran
Halaman splashscreen ini menampilkan logo dan nama dari sistem yaitu
“Me-Nambal” yang singkatan dari minyak eceran dan tambal ban. Dan
juga background dari splashscreen yang melambangkan titik lokasi-lokasi
dari tambal ban dan besin eceran.
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2. Halaman slide drawer
Halamanslide drawer dapat dilihat pada Gambar 4.47.

Gambar 4.47. Halaman slide drawer

Terdapat 5 menu dari sitem pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran
yaitu:
(a) Menu beranda berguna untuk menampilkan halaman awal pada sistem.
(b) Menu lokasi saya berguna untuk menampilkan lokasi dari pengguna

(user) berupa google maps.
(c) Menu masuk berguna untuk memberikan hak akses kepada pengguna

untuk menambahkan langsung lokasi tambal ban maupun bensin
eceran.

(d) Menu panduan berguna untuk menampilkan panduan-panduan dalam
menggunakan sistem.

(e) Menu tentang kami berguna untuk menampilkan informasi mengenai
sistem pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran.

78



3. Menu utama
Halaman menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.48.

Gambar 4.48. Menu utama

Keterangan:
Tombol
(a) Gambar ban melambangkan tombol pencarian lokasi tambal ban.
(b) Gambar gagang selang spbu melambangkan tombol pencarian lokasi

bensin eceran.
Halaman ini memiliki 2 buah tombol pencarian, yaitu tombol pencarian
tambal ban dan minyak eceran. Setiap tombol memiliki fungsi masing-
masing, dan juga terdapat tulisan yang berisikan “ayo cari!” dan “temukan
tambal ban dan bensin ecerant disekitar mu” yang di deskripsikan sebagai
seruan untuk mencari lokasi tambal ban maupun bensin eceran.
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4. Halaman daftar pencarian
Halaman daftar pencarian dapat dilihat pada Gambar 4.49.

Gambar 4.49. Halaman daftar pencarian

Halaman ini menampilkan gambar, nama lokasi, alamat, jam operasional
dan juga jarak lokasi tambal ban atau bensin eceran dari lokasi pengguna.
Seluruh data tambal ban atau bensin eceran yang ada didalam database akan
ditampilkan pada daftar pencarian yang ditampilkan pada listview. Pada
halaman ini hanya menampilkan sekilas tentang lokasi tujuan.

5. Halaman detail lokasi
Halaman detail lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.50.
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Gambar 4.50. Halaman detail lokasi

Terdapat 4 menu sistem yang ada pada halaman detail lokasi yaitu:
(a) Menu panggil berguna untuk melakukan panggilan kepemilik usaha

yang otomatis akan dialihkan ke menu telepon pada gadget.
(b) Menu whatsapp berguna untuk mengirim pesan kepemilik usaha

dengan mengalihkan keaplikasi whatsapp.
(c) Menu rute berguna untuk berguna untuk menampilkan informasi detail

jarak dan petunjuk arah ke lokasi tujuan dengan menggunakan google
maps direction.

(d) Menu laporkan berguna untuk melakukan pengaduan/laporan terhadap
lokasi tambal ban atau bensin eceran yang tidak valid/tidak benar.

Halaman detail lokasi dideskripsikan halaman ini menampilkan seluruh
detail informasi dari lokasi tujuan, seperti gambar, nama lokasi, jenis usaha,
alamat, jam operasional, harga dan deskripsi.
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6. menu panggil
Halaman menu panggil dapat dilihat pada Gambar 4.51.

Gambar 4.51. Halaman menu panggil

Menu panggil sama fungsinya dengan menu telepon yang biasa digunakan
pada gadget. Pada menu ini bisa dilakukan jika pemilik usaha tersebut
memiliki nomor handphone dan akan langsung dialihkan ke menu tele-
pon yang biasa digunakan pada gadget. Jika pemilik usaha tersebut tidak
memiliki nomor handphone maka akan muncul pemberitahuan “tidak ada
nomor hp”.

7. menu whatsapp
Halaman menu whatsapp dapat dilihat pada Gambar 4.52.
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Gambar 4.52. Halaman menu whatsapp

Menu whatsapp ini sistem akan mengalihkan ke aplikasi whatsapp dan
akan membuat pesan otomatis yang bertuliskan “masih buka bang??” yang
dideskripsikan sebagai pertanyaan umum yang akan dikirim kepemilik
usaha. Menu whatsapp bisa digunakan jika tersedianya nomor handphone
si pemilik usaha.

8. menu rute
Halaman menu rute dapat dilihat pada Gambar 4.53.
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Gambar 4.53. Halaman menu rute

Menu rute dideskripsikan halaman ini menampilkan peta rute perjalanan
atau petunjuk arah dari lokasi pengguna menuju lokasi tujuan. Rute
perjalanan atau petunjuk arah ini akan ditampilkan menggunakan google
maps direction.

9. Menu laporkan
Menu laporkan pada Gambar 4.54.
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Gambar 4.54. Menu laporkan

Menu laporkan dideskripsikan halaman ini menampilkan informasi
mengenai lokasi yang akan dilaporkan. Pada menu ini menampilkan foto,
nama, jenis usaha, dan alamat. Halaman ini terdapat satu menu yaitu lapor
disini yang berfungsi sebagai tombol yang akan menampilkan form laporan
lokasi yang tidak benar.

10. Menu form lapor
Menu form lapor dapat dilihat pada Gambar 4.55.
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Gambar 4.55. Menu form

Menu form lapor menampilkan form yang akan disii oleh pengguna untuk
melaporkan lokasi yang tidak benar. Halaman ini terdapat 2 aksi yaitu:
(a) Batal yang merupakan aksi untuk membatalkan laporkan lokasi.
(b) Kirim yang merupakan aksi untuk mengirim laporan lokasi yang tidak

benar.
11. Menu lokasi saya

Menu lokasi saya pada Gambar 4.56.
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Gambar 4.56. Menu lokasi saya

Menu lokasi saya dideskripsikan halaman ini menampilkan lokasi
pengguna, lokasi tambal ban dan bensin eceran. Lokasi pengguna
ditampilkan pada google maps. Halaman ini terdapat 3 menu bawaan yang
sudah tersedia pada google maps yaitu:
(a) Zoom in merupakan tombol yang berfungsi untuk perbesar tampilan

peta.
(b) Zoom out merupakan tombol yang berfungsi untuk perkecil tampilan

peta.
(c) Position merupakan tombol yang berfungsi untuk menentukan posisi

dari lokasi pengguna.
12. Menu masuk

Menu masuk dapat dilihat pada Gambar 4.57.
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Gambar 4.57. Menu masuk

Menu masuk dideskripsikan halaman ini menampilkan menu masuk dengan
menggunakan gmail, pada halaman ini hanya memiliki tombol masuk
dengan akun google yang username dan password akan menggunakan g-
mail. Menu masuk ini menggunakan google sign-in.

13. Menu panduan
Menu panduan dapat dilihat pada Gambar 4.58.
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Gambar 4.58. Menu panduan

Menu panduan terdapat 4 tombol yaitu:
(a) Temukan lokasi merupakan tombol yang berfungsi untuk

menampilkan panduan dalam mencari lokasi tambal ban atau
bensin eceran.

(b) Simbol lokasi merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan
panduan mengenai informasi dari icon tambal ban dan bensin eceran.

(c) Masuk merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan pandu-
an mengenai cara melakukan masuk menggunakan akun gmail.

(d) Tambah lokasi merupakan tombol yang berfungsi untuk menampilkan
panduan mengenai tata cara menambahkan lokasi tambal ban atau
bensin eceran.

14. Menu tentang kami
Menu tentang kami dapat dilihat pada Gambar 4.59.
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Gambar 4.59. Menu tentang kami

Menu tentang kami dideskripsikan halaman ini menampilkan informasi
detail mengenai sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin
eceran terdekat. Pada halaman ini terdapat logo, nama sistem, versi sistem,
deskripsi detail, dan social media.

15. Menu slide drawer pengguna
Menu slide drawer pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.60.
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Gambar 4.60. Menu slide drawer pengguna

Terdapat 5 menu dari sitem pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran
yaitu:
(a) Menu beranda berguna untuk menampilkan halaman awal pada sistem.
(b) Menu tambah lokasi berguna untuk menambahkan lokasi tambal ban

atau bensin eceran.
(c) Menu panduan berguna untuk menampilkan panduan-panduan dalam

menggunakan sistem.
(d) Menu tentang kami berguna untuk menampilkan informasi mengenai

sistem pencarian lokasi tambal ban dan bensin eceran.
(e) Menu keluar berguna untuk mengakhiri hak akses pengguna dan kem-

bali ke menu utama.
Menu slide drawer pengguna menampilkan foto, nama dan email dari
pengguna setelah melakukan masuk.

16. Menu tambah lokasi
Menu tambah lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.61.
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Gambar 4.61. Menu tambah lokasi

Menu tambah lokasi dideskripsikan halaman ini memiliki 2 bagian yaitu:
(a) Maps menampilkan peta dari lokasi pengguna dan lokasi tambal ban

dan bensin eceran.
(b) Form tambah lokasi yang terdiri dari nama usaha, jenis usaha, alamat,

jam operasional, harga, nomor handphone, deskripsi tambahan usaha,
latitude dan longitude.

Menu tambah lokasi memiliki 3 menu sistem yaitu:
(a) Ambil gambar berguna untuk mengambil foto lokasi tambal ban atau

bensin eceran.
(b) Set koordinat berguna untuk menentukan latitude dan longitude

pengguna dan menampilkannya pada form tambah lokasi.
(c) Simpan berguna untuk menyimpan data lokasi yang telah dimasukan

pada form tambah lokasi.
17. Menu keluar

Menu keluar pada Gambar 4.62.
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Gambar 4.62. Menu keluar

Menu keluar dideskripsikan halaman ini menampilkan tombol keluar yang
berguna mengakhiri hak akses pengguna dan kembali kemenu utama sistem.
Halaman ini terdapat background sistem berupa gambar dan kalimat pem-
beritahuan akan keluar dari sistem.

18. Halaman login admin
Halaman login admin dapat dilihat pada Gambar 4.63.
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Gambar 4.63. Halaman login admin

Halaman menu login admin dideskripsikan halaman ini terdapat 2 buah text
box yang nantinya akan diisi dengan username dan password. Sistem ini
dinamakan Me-Admin dikarenakan sistem ini dikhususkan untuk admin
dalam mengelola data lokasi, laporan pengguna dan konfirmasi pendaftaran.
Sistem ini diimplementasikan menggunakan android webview. Halaman ini
terdapat 3 menu yaitu:
(a) Home merupakan menu awal pada sistem.
(b) Tutorial merupakan panduan dari penggunaan sistem.
(c) About Us merupakan menu yang menampilkan informasi mengenai

aplikasi admin me-nambal.
19. Halaman home

Halaman home dapat dilihat pada Gambar 4.64.
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Gambar 4.64. Halaman home

Halaman home dideskripsikan halaman ini menampilkan jumlah total data
dari lokasi tambal ban, bensin eceran, laporan pengguna, grafik laporan
lokasi yang tidak benar oleh pengguna dan profil Me-Nambal. Halaman
ini terdapat 2 logo yaitu:
(a) Logo globe melambangkan peta dunia yang mengisyaratkan lokasi-

lokasi dari tambal ban dan bensin eceran.
(b) Logo alert melambangkan peringatan yang mengisyaratkan laporan

oleh pengguna terhadap lokasi yang tidak benar.
20. Halaman menu admin

Halaman menu admin dapat dilihat pada Gambar 4.65.
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Gambar 4.65. Halaman menu admin

Menu admin dideskripsikan halaman ini menampilan 7 menu utama yaitu:
(a) Menu home merupakan menu awal pada sistem yang menampilkan

informasi grafik laporan pengguna dan profil.
(b) Menu data master terdiri dari data tambal ban dan data bensin eceran

untuk mengelola data lokasi.
(c) Menu laporan user terdiri dari laporan tambal ban dan laporan bensin

eceran yang berguna untuk mengelola laporan pengguna mengenai
lokasi yang tidak benar.

(d) Menu konfirmasi pendaftaran merupakan menu yang berfungsi untuk
mengelola data pendaftar pemilik usaha.

(e) Menu maps merupakan menu yang berfungsi menampilkan data lokasi
tambal ban dan bensin eceran dalam bentuk peta.

(f) Menu ubah password merupakan menu yang berfungsi untuk
mengubah password admin.

(g) Menu logout merupakan menu yang berfungsi untuk mengakhiri hak
akses admin dan kembali ke menu login.
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21. Halaman data lokasi
Halaman data lokasi dilihat pada Gambar 4.66.

Gambar 4.66. Halaman data lokasi

Halaman data lokasi dideskripsikan halaman ini menampilkan data-data
lokasi yang terdapat pada sistem dalam bentuk tabel. Dan memiliki 4 aksi
yaitu:
(a) Edit berguna untuk mengubah data lokasi.
(b) Detail berguna untuk melihat data yang lebih lengkap.
(c) Hapus berguna untuk menghapus data lokasi.
(d) Tambah data berguna untuk menambahkan data lokasi baru pada

sistem.
22. Halaman data laporan user

Halaman data laporan user dapat dilihat pada Gambar 4.67.
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Gambar 4.67. Halaman data laporan user

Halaman data laporan user dideskripsikan halaman ini menampilkan data-
data dari setiap laporan oleh pengguna dalam bentuk tabel. Halaman ini
memiliki 2 aksi yaitu:
(a) Approve merupakan aksi yang berguna untuk menyetujui atau menolak

laporan pengguna.
(b) Detail merupakan aksi yang berguna untuk melihat data laporan

pengguna lebih lengkap.
23. Halaman konfirmasi pendaftaran

Halaman konfirmasi pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.68.
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Gambar 4.68. Halaman konfirmasi pendaftaran

Halaman konfirmasi data dideskripsikan halaman ini menampilkan data-
data dari setiap pemilik usaha yang mendaftar. dalam bentuk tabel. Ha-
laman ini memiliki 2 aksi yaitu:
(a) Approve merupakan aksi yang berguna untuk mengkonfirmasi data

pemilik usaha yang mendaftar.
(b) Detail merupakan aksi yang berguna untuk melihat data pemilik usaha

yang mendaftar lebih lengkap.
24. Halaman form tambah lokasi

Halaman form tambah lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.69.
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Gambar 4.69. Halaman form tambah lokasi

Keterangan:
(a) Maps berguna untuk menampilkan lokasi pengguna.
(b) Choose file berguna unyuk memilih foto atau gambar.
(c) Image preview berguna untuk menampilkan foto yang telah pilih.
(d) Text box berguna untuk mengisi data-data lokasi.
(e) Tombol cek lokasi berguna untuk mendapatkan koordinat latitude dan

longitude admin.
(f) Tombol reset berguna untuk mengatur ulang koordinat latitude dan

longitude.
(g) Tombol simpan berguna untuk menyimpan data yang telah diisi pada

form kedalam database.
(h) Tombol kembali berguna untuk kembali kemenu data lokasi.

25. Halaman form edit lokasi
Halaman form edit lokasi dapat dilihat pada Gambar 4.70.
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Gambar 4.70. Halaman form edit lokasi

Halaman form edit lokasi dideskripsikan halaman ini hampir sama dengan
halaman form tambah lokasi hanya saja pada halaman ini isi dari text box
sudah terisi sesuai dari data lokasi yang ingin diubah dan terdapat tombol
tampilkan peta yang berfungsi untuk menampilkan peta sesuai latitude dan
longitude admin.

26. Halaman detail data
Halaman detail data dapat diihat pada Gambar 4.71.
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Gambar 4.71. Halaman detail data

Halaman detail data dideskripsikan halaman ini menampilkan data lengkap
dari data lokasi yang terdiri dari foto lokasi, nama, jenis usaha, alamat, jam
operasional, harga, nomor handphone, deskripsi, latitude, dan longitude.

27. Halaman hapus data
Halaman hapus data dapat dilihat pada Gambar 4.72.
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Gambar 4.72. Halaman hapus data

Halaman hapus lokasi dideskripsikan halaman ini menampilkan data-data
lokasi dalam bentuk tabel. Pada halaman ini terdapat aksi hapus yang
bergambar tong sampah. Aksi ini akan memunculkan pop up setelah ak-
si hapus diklik dan berguna untuk menghapus data lokasi.

28. Halaman terima laporan user
Halaman terima laporan user dapat dilihat pada Gambar 4.73.
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Gambar 4.73. Halaman terima laporan user

Halaman terima laporan user dideskripsikan halaman ini berisikan
informasi singkat mengenai laporan yang dikirim oleh pengguna. Halaman
ini terdapat 3 aksi yaitu:
(a) Konfirmasi merupakan aksi yang berfungsi untuk menyetujui laporan

pengguna dan menghapus data lokasi yang dilaporkan dari database.
(b) Tolak merupakan aksi yang berfungsi untuk menolak laporan

pengguna dan menghapus data laporan pengguna dari database.
(c) Kembali merupakan aksi yang berfungsi untuk kembali ke menu

laporan user.
29. Halaman konfirmasi pendaftaran

Halaman konfirmasi pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.74.
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Gambar 4.74. Halaman konfirmasi pendaftaran

Halaman konfirmasi pendaftaran dideskripsikan halaman ini berisikan
informasi singkat mengenai data pemilik usaha yang mendaftar. Halaman
ini terdapat 3 aksi yaitu:
(a) Konfirmasi merupakan aksi yang berfungsi untuk menyetujui

pendaftaran pemilik usaha, mengirimkan pesan email otomatis ke
pemilik usaha dan menambahkan data pendaftaran pemilik usaha ke
database.

(b) Tolak merupakan aksi yang berfungsi untuk menolak pendaftaran
pemilik usaha dan mengirimkan kan pesan email konfirmasi tolak
pendaftaran.

(c) Kembali merupakan aksi yang berfungsi untuk kembali ke menu
konfirmasi pendaftaran.

30. Halaman detail konfirmasi pendaftaran
Halaman detail konfirmasi pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.75.
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Gambar 4.75. Halaman detail konfirmasi pendaftaran

Halaman detail konfirmasi pendaftaran dideskripsikan halaman ini
menampilkan deskripsi lengkap dari data perndaftaran pemilik usaha dan
memiliki satu tombol kembali yang berfungsi untuk kembali ke halaman
sebelumnya.

31. Halaman maps
Halaman maps dapat dilihat pada Gambar 4.76.
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Gambar 4.76. Halaman maps

Halaman maps dideskripsikan halaman ini menampilkan marker lokasi
tambal ban dan bensin eceran. Peta lokasi menggunakan leaflet dan terdapat
menu zoom in yang berguna untuk memperbesar tampilkan peta dan zoom
out yang berguna untuk memperkecil tampilan peta. Halaman ini terdapat 2
marker yaitu:
(a) Tambal ban yang berlambangkan icon marker berwarna hijau.
(b) Bensin Eceran yang berlambangkan icon marker berwarna orange.

32. Halaman ubah password
Halaman ubah password pada Gambar 4.77.

107



Gambar 4.77. Halaman ubah password

Halaman ubah password dideskripsikan halaman ini terdiri 2 text box yang
akan diisi saat ingin melakukan ubah password dan 2 aksi yaitu:
(a) Simpan merupakan aksi yang berfungsi untuk menyimpan atau

mengubah password.
(b) Kembali merupakan aksi yang berfungsi untuk kembali ke menu home.

33. Halaman masuk pemilik usaha
Halaman masuk pemilik usaha pada Gambar 4.78.
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Gambar 4.78. Halaman masuk pemilik usaha

Halaman masuk pemilik usaha dideskripsikan halaman ini menampilkan
masuk sistem dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi, pada
halaman ini memiliki 2 tombol yaitu masuk dan daftar. Tombol masuk
bewarna biru dan tombol daftar bewarna putih.

34. Menu daftar
Halaman menu daftar dapat dilihat pada Gambar 4.79.
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Gambar 4.79. Halaman menu daftar

Halaman daftar dideskripsikan halaman ini menampilkan form registrasi
sistem yang terdiri dari 13 kolom registrasi yaitu nik, nomor kartu ke-
luarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat
sekarang, nama pengguna, kata sandi, ulangi kata sandi, email aktif, nomor
handphone, dan kota sekarang. Pada halaman ini juga terdapat 2 tombol
yaitu daftar bewarna biru dan masuk bewarna putih, dan juga tombol ambil
gambar dan preview foto.

35. Halaman slide drawer pemilik usaha
Halaman slide drawer pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.80.
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Gambar 4.80. Halaman slide drawer pemilik usaha

Terdapat 6 menu dari sitem pemilik usaha yaitu:
(a) Menu beranda berguna untuk menampilkan halaman awal pada sistem.
(b) Menu data lokasi berguna untuk menampilka data lokasi dari

pengguna
(c) Tambah lokasi berguna untuk menambahkan lokasi tambal ban atau

bensin eceran.
(d) Menu lokasi saya berguna untuk menampilkan lokasi pengguna berupa

google maps.
(e) Menu profil berguna untuk menampilkan informasi mengenai profil

pemilik usaha.
(f) Menu Keluar berguna untuk mengakhiri hak akses pemilik usaha dan

keluar dari sistem.
36. Menu utama pemilik usaha

Halaman menu utama pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.81.
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Gambar 4.81. Halaman menu utama pemilik usaha

Halaman ini memiliki terdapat tulisan yang berisikan “Selamat Registra-
si Anda Berhasil” dan “tambahkan lokasi usaha tambal ban atau bensin
eceran anda di me-owner” yang di deskripsikan sebagai seruan untuk
menambahkan lokasi usaha di aplikasi me-owner.

37. Menu data lokasi pemilik usaha
Halaman menu data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.82.
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Gambar 4.82. Halaman menu data lokasi pemilik usaha

Keterangan: Tombol
(a) Gambar ban melambangkan tombol data lokasi tambal ban.
(b) Gambar gagang selang spbu melambangkan tombol data lokasi bensin

eceran.
Halaman ini memiliki 2 buah tombol, yaitu tombol data tambal ban dan
minyak eceran. Setiap tombol memiliki fungsi untuk melihat data lokasi,
dan juga terdapat tulisan yang berisikan “data lokasi” dan “cek data lokasi
usahamu disini!” yang di deskripsikan sebagai seruan untuk mengecek
lokasi tambal ban maupun bensin eceran.

38. Halaman data lokasi pemilik usaha
Halaman data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.83.
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Gambar 4.83. Halaman data lokasi pemilik usaha

Halaman ini menampilkan gambar, nama lokasi, alamat, jam operasional
dan juga jenis usaha tambal ban atau bensin eceran dari lokasi pengguna.
Seluruh data tambal ban atau bensin eceran yang ada didalam database akan
ditampilkan pada daftar pencarian yang ditampilkan pada listview. Pada
halaman ini hanya menampilkan sekilas tentang data lokasi.

39. Halaman detail data lokasi pemilik usaha
Halaman detail data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.84
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Gambar 4.84. Halaman detail data lokasi pemilik usaha

Terdapat 2 menu sistem yang ada pada halaman detail lokasi yaitu:
(a) Menu ubah berguna untuk mengubah data lokasi tambal ban atau besin

eceran.
(b) Menu hapus berguna untuk menghapus data lokasi tambal ban atau

bensin eceran.
Halaman detail data lokasi pemilik usaha dideskripsikan halaman ini
menampilkan seluruh detail informasi dari lokasi tujuan, seperti Gambar,
nama lokasi, jenis usaha, alamat, jam operasional, harga, nomor handphone
dan deskripsi usaha.

40. Menu ubah data lokasi pemilik usaha
Halaman ubah data lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.85.

115



Gambar 4.85. Halaman ubah data lokasi pemilik usaha

Menu ubah data lokasi pemilik usaha berfungsi untuk mengubah data lokasi
tambal ban atau bensin eceran. Pada halaman ini menampilkan peta lokasi
pengguna dan menampilkan juga lokasi tambal ban dan bensin eceran serta
terdapat 2 tombol yaitu set koordinat yang berfungsi untuk mencari atau
menentukan titik koordinat dan juga tombol simpan yang berfungsi untuk
menyimpan perubahan data.

41. Menu ubah gambar pemilik usaha
Halaman menu ubah gambar pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.86.
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Gambar 4.86. Halaman menu ubah gambar pemilik usaha

Halaman menu ubah gambar pemilik usaha menampilkan gambar yang
ingin diubah dan juga terdapat 2 tombol yaitu ambil gambar yang berfungsi
untuk mengambil gambar lokasi usaha dan juga tombol simpan yang
berfungsi untuk menyimpan perubahan gambar.

42. Menu hapus data pemilik usaha
Halaman menu hapus data pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.87.
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Gambar 4.87. Halaman menu hapus data pemilik usaha

Menu hapus data pemilik usaha berfungsi untuk menghapus data lokasi
tambal ban atau bensin eceran. Pada halaman ini terdapat pesan pemberita-
huan “Apakah anda yakin ingin menghapus data ini?” dan terdapat 2 tombol
yaitu “tidak” yang berfungsi untuk melakukan pembatalan hapus data dan
“ya” berfungsi melakukan penghapusan data.

43. Menu tambah lokasi pemilik usaha
Menu tambah lokasi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.88.
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Gambar 4.88. Menu tambah lokasi pemilik usaha

Menu tambah lokasi pemilik usaha dideskripsikan halaman ini memiliki 2
bagian yaitu:
(a) Maps menampilkan peta dari lokasi pengguna dan lokasi tambal ban

dan bensin eceran.
(b) Form tambah lokasi yang terdiri dari nama usaha, jenis usaha, alamat,

jam operasional, harga, nomor handphone, deskripsi tambahan usaha,
latitude dan longitude.

Menu tambah lokasi memiliki 3 menu sistem yaitu:
(a) Ambil gambar berguna untuk mengambil foto lokasi tambal ban atau

bensin eceran.
(b) Set Koordinat berguna untuk menentukan latitude dan longitude

pengguna dan menampilkannya pada form tambah lokasi.
(c) Simpan berguna untuk menyimpan data lokasi yang telah dimasukan

pada form tambah lokasi.
44. Menu lokasi saya pemilik usaha

Menu lokasi saya pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.89.
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Gambar 4.89. Menu lokasi saya pemilik usaha

Menu lokasi saya pemilik usaha dideskripsikan halaman ini menampilkan
lokasi pengguna, lokasi tambal ban dan bensin eceran berdasarkan data
lokasi pemilik usaha. Lokasi pengguna ditampilkan pada google maps. Ha-
laman ini terdapat 3 menu bawaan yang sudah tersedia pada google maps
yaitu:
(a) Zoom in merupakan tombol yang berfungsi untuk perbesar tampilan

peta.
(b) Zoom out merupakan tombol yang berfungsi untuk perkecil tampilan

peta.
(c) Position merupakan tombol yang berfungsi untuk menentukan posisi

dari lokasi pengguna.
45. Menu profil pemilik usaha

Menu profil pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.90.
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Gambar 4.90. Menu profil pemilik usaha

Halaman menu profil pemilik usaha dideskripsikan menampilkan foto profil
dan informasi detail pemilik usaha dan juga terdapat 2 menu yaitu ubah
profil yang berfungsi untuk mengubah data profil pemilik usaha dan menu
ubah kata sandi yang berfungsi untuk mengubah kata sandi pemilik usaha.

46. Menu ubah profil pemilik usaha
Menu ubah profil pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.91.
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Gambar 4.91. Menu ubah profil pemilik usaha

Halaman menu ubah profil pemilik usaha dideskripsikan menampilkan form
pengisian ubah data pemilik usaha dan menampilkan data dari pemilik
usaha. Pada halaman ini terdapat menu simpan yang berfungsi untuk me-
nyimpan perubahan data yang telah dilakukan.

47. Menu ubah gambar pemilik usaha
Halaman menu ubah gambar pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.92.
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Gambar 4.92. Halaman menu ubah gambar pemilik usaha

Halaman menu ubah gambar profil pemilik usaha menampilkan gambar
yang ingin diubah dan juga terdapat 2 tombol yaitu ambil gambar yang
berfungsi untuk mengambil gambar lokasi usaha dan juga tombol simpan
yang berfungsi untuk menyimpan perubahan gambar.

48. Menu ubah kata sandi pemilik usaha
Menu ubah kata sandi pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.93.
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Gambar 4.93. Menu ubah kata sandi pemilik usaha

Halaman ubah kata sandi pemilik usaha dideskripsikan menampilkan 2 form
yatu form kata sandi baru dan juga form ulangi sandi. Pada form ini dapat
diisi dengan minimal karakter adalah 6 jika karakter kurang dari 6 akan
merubah warna form menjadi merah dan perubahan kata sandi tidak dapat
dilakukan.

49. Menu keluar pemilik usaha
Menu keluar pemilik usaha dapat dilihat pada Gambar 4.94.
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Gambar 4.94. Menu keluar pemilik usaha

Menu keluar pemilik usaha dideskripsikan halaman ini menampilkan
tombol keluar yang berguna mengakhiri hak akses pemilik usaha dan kem-
bali kemenu masuk sistem. Halaman ini terdapat background sistem berupa
gambar dan kalimat pemberitahuan akan keluar dari sistem.

4.5 Contruction Phase
Contruction Phase merupakan tahapan proses membangun aplikasi dengan

mengimplementasikan hasil dari tahapan user design kedalam bahasa pemograman
yang dipakai. Membangun sistem informasi pencarian lokasi tambal ban dan bensin
eceran dapat dirancangan dengan komponen hardware dan software.

1. Komponen Hardware
Komponen hardware perancangan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34. Komponen hardware

Hardware Spesifikasi
Laptop a. HP Pavillion g4 Notebook PC

b. Processor Intel R© CoreTM i5-3210M CPU
@2.50GHz (4 CPUs), 2.5GHz
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Tabel 4.34 Komponen hardware (Tabel lanjutan...)

Hardware Spesifikasi
c. RAM 4GB
d. Operating System Windows 8.1 Pro 64-bit

Smartphone a. Zenfone 2 Laser (5 inch)
b. Model Number ASUS ZE00ED
c. Android Version 6.0.1
d. Chipset Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
e. CPU Quad-core 1.2Ghz Cirtex-A53

2. Komponen Software
Komponen software pada perancangan sistem dapat dilihat pada Tabel 4.35.

Tabel 4.35. Komponen software

Software Spesifikasi
Android Studio a. Version 2.3.3

b. Minimum SDK 14
c. Target SDK Version 28 (Android Oreo)

XAMPP a. XAMPP Version 5.5.37
b. Server Type MySQL
c. Server Version 10.1.13-MariaDB
d. Apache Version 2.4.17
e. PHP Extension mysqli
f. PHP Version 5.5.37
g. PhpMyAdmin Version 4.5.1

Notepad++ a. Version v7.5.8

126


	4 Analisa dan Perancangan
	4.1 Requirements Phase
	4.1.1 Analisa Permasalahan
	4.1.2 Solusi

	4.2 User Design
	4.3 Perancangan Sistem
	4.3.1 Analisa Sistem Usulan
	4.3.2 Aktor
	4.3.3 Activity Diagram
	4.3.4 Sequence Diagram
	4.3.5 Class diagram

	4.4 Perancangan Interface
	4.5 Contruction Phase


