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BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN 

 Dalam bab ini, dijelaskan mengenai analisis kebutuhan yang diperlukan 

dalam tugas akhir serta dijelaskan mengenai desain dan nilai entrepreneurship dari 

sistem yang dibuat. 

3.1  Analisis Kebutuhan Sistem 

 Tujuan dari dilakukan analisis sistem adalah untuk mengetahui kebutuhan 

dari pengguna sehingga dapat dihasilkan solusi yang tepat guna bagi pengguna 

aplikasi. Solusi yang didapatkan dapat berupa fitur ataupun informasi apa saja yang 

dibutuhkan oleh pengguna. 

3.1.1 Survey Kebutuhan Data 

Untuk melakukan analisa kebutuhan data, peneliti melakukan survei yang 

bertujuan mengetahui fasilitas apa saja yang diprioritaskan oleh calon pengguna 

aplikasi. Pilihan fasilitas yang disediakan kuisioner adalah berdasarkan pengamatan 

peneliti terhadap fasilitas yang disediakan oleh tempat coworking maupun kafe. 

Responden diperoleh dengan cara menyebarkan Google Form dan tidak ada 

prasyarat mengenai responden yang harus mengisi, dengan opsi-opsi yang ada 

sebagai berikut: 

1. Untuk tempat berjenis kafe, terdapat opsi: 

 Stop kontak agar dapat mengisi baterai atau memberikan daya terhadap 

perangkat elektronik 

 Wifi, ketersediaan dari wifi pada tempat tersebut
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 Sistem payment (cash/credit), mampu membayar dengan uang tunai 

atau kartu kredit 

 AC, terdapat AC 

 Smoking Area, area tersendiri untuk merokok 

 Outdoor Area, memiliki area pada ruang terbuka  

 Halal, memiliki sertifikasi halal untuk makanan/minuman yang tersedia 

 Parking Area, memiliki area parkir 

 Live Music, memiliki hiburan berupa musik yang dibawakan langsung 

oleh musisi (tidak diputar melalui perangkat pemutar musik) 

 Toilet, terdapat toilet 

 24 Jam, buka 24 jam 

 Tempat Ibadah, memiliki tempat ibadah (seperti musholla) 

 CCTV, area kafe tercover oleh jangkauan CCTV 

1. Untuk tempat berjenis coworking, terdapat opsi: 

 Stop kontak agar dapat mengisi baterai atau memberikan daya terhadap 

perangkat elektronik 

 Wifi, ketersediaan dari wifi pada tempat tersebut 

 Toilet, terdapat toilet 

 Printer/scanner, area coworking memiliki printer atau scanner yang 

dapat dimanfaatkan oleh pengguna 

 Meeting room, terdapat ruangan khusus untuk melakukan meeting 

 Projector, memiliki projector yang dapat dipakai/disewa



 

 

19 
 

 Quiet room, terdapat ruangan khusus yang terpisah dari ruang utama dan 

ruangan tersebut diperuntukkan untuk mendapat ketenangan 

 Outdoor area, memiliki area pada ruang terbuka 

 CCTV, area kafe tercover oleh jangkauan CCTV 

 Loker, untuk menyimpan barang bawaan 

 Dispenser, terdapat dispenser 

 Kopi/teh, terdapat kopi/teh  

 Tempat untuk bekerja lesehan 

 Bean bag & bantal, terdapat fasilitas bean bag & bantal yang dapat 

dipakai 

 Event (workshop, seminar, dll), coworking dipakai sebagai tempat event 

seperti seminar dan workshop 

 Tempat ibadah, memiliki tempat ibadah (seperti musholla) 

 Payment (Cash/Credit), mampu membayar dengan uang tunai atau kartu 

kredit 

 Parking area, memiliki area parkir 

Berdasarkan hasil survey, terdapat 57 responden dengan mayoritas 

responden berumur 19-22 tahun dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 26 

responden dan perempuan sebanyak 31 responden. Survey dilakukan pada 20 

Februari 2018, dengan susunan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Prioritaskan lima informasi fasilitas yang perlu anda ketahui ketika anda 

akan melakukan aktivitas bekerja di cafe
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1. Prioritaskan sepuluh informasi fasilitas yang perlu anda ketahui ketika anda 

akan melakukan aktivitas bekerja di coworking space 

Pertanyaan tersebut berjenis closed question, dengan urutan hasil sebagai berikut: 

1. Untuk tempat berjenis kafe, responden memprioritaskan 5 informasi yang 

perlu disajikan dengan urutan 

 Wifi (96.5%) 

 Colokan (77.2%) 

 AC (73.7%) 

 Toilet (64.9%) 

 Tempat ibadah (42.1%) 

2. Untuk tempat berjenis co-working space, responden memprioritaskan 10 

informasi yang perlu disajikan dengan urutan 

 Wifi (96.5%) 

 Toilet (94.7%) 

 Colokan (93%) 

 Printer/scanner (70.2%) 

 Quiet room (66.7%) 

 Tempat parkir (66.7%) 

 Meeting room (50.9%) 

 Dispenser (50.9%) 

 Tempat ibadah ( 47.4%) 

 Menyediakan kopi/teh (45.6%) 
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3.1.2 Perbandingan Aplikasi 

Tujuan dari proses perbandingan aplikasi sejenis ini adalah untuk 

mengetahui kelebihan atau kekurangan dari aplikasi yang ada dan juga untuk 

mengetahui fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Dalam proses 

perbandingan ini, terdapat tiga aplikasi yang akan dikomparasikan yaitu:  

1. Zomato, merupakan aplikasi untuk mencari tempat makan dan pemberi 

informasi mengenai tempat makan. Alasan dari pemilihan aplikasi Zomato 

sebagai perbandingan dikarenakan Zomato berada pada posisi ke empat di 

kategorinya dalam memberikan informasi.  

2. Qraved, merupakan aplikasi untuk mencari tempat makan dan pemberi 

informasi mengenai tempat makan. Alasan dari pemilihan aplikasi Qraved 

sebagai perbandingan dikarenakan Qraved berada pada posisi ke 20 an 

dikategori yang sama dengan Zomato. 

3. Foody, merupakan aplikasi untuk mencari tempat makan dan pemberi 

informasi mengenai tempat makan. Alasan dari pemilihan aplikasi Foody 

dikarenakan rekomendasi aplikasi dari membuka Qraved. 

Ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang memberikan informasi mengenai 

lokasi tempat yang terfokus ke tempat makan, dengan salah satu kategorinya 

membahas mengenai kafe. 

Proses komparasi yang dilakukan, meliputi tiga aspek yaitu user experience 

ketika peneliti menggunakan aplikasi tersebut, informasi mengenai lokasi yang 

tersedia pada tiap aplikasi yang diteliti, dan fitur apa saja yang terdapat pada 
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aplikasi tersebut yang bisa diaplikasikan pada tugas akhir yang sedang 

dibuat. Berikut merupakan hasil perbandingan dari ketiga aspek tersebut: 

1. User Experience (UX) 

Dalam menggunakan aplikasi ini terdapat perbedaan UX yang 

berbeda, terutama dalam hal kemudahan menggunakan aplikasi. Menurut 

peneliti, kemudahan dalam menggunakan aplikasi zomato lebih mudah 

dibandingkan dengan qraved & foody.  

Terutama pada halaman awal ketiga aplikasi ini, yaitu halaman 

Home. Halaman awal yang tampil pada aplikasi zomato lebih tertata rapi 

dikarenakan ketika awal membuka aplikasi langsung tertampil tab yang 

sesuai dengan tipe kategori makanan yang dijual/tipe tempatnya. Berbeda 

dengan aplikasi qraved yang halaman awalnya memuat tiga tab (for you, 

journal, dan guide), dimana ketiga tab tersebut lebih butuh waktu untuk 

memahami maksud dari tiga tab tersebut dikarenakan harus membuka satu-

persatu tab agar mengerti maksudnya. Selain itu di tab awal yang terbuka, 

langsung ditampilkan sangat banyak informasi yang kurang tertata rapi. 

Untuk aplikasi foody, ditemukan kesan minimalis dari aplikasi ini. Akan 

tetapi lebih membutuhkan waktu juga untuk mempelajari tombol-tombol 

yang tersedia dalam aplikasi tersebut, dikarenakan pengkategoriannya yang 

kurang jelas.
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Gambar 3. 1 Halaman home dari aplikasi Zomato, Qraved, dan Foody 

1. Informasi  

Informasi ketiga aplikasi ini penyajian informasinya tidak jauh 

berbeda yang lengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1. Perbedaan informasi 

tempatpun yang berbeda hanya pada bagian makanan populer dari tempat 

tersebut dimana hanya disajikan pada aplikasi zomato. Pada aplikasi foody 

pun, memiliki dua informasi yang tidak dimiliki oleh kedua aplikasi lainnya 

yaitu jarak pengguna ketempat yang dipilih dan juga password wifi yang 

dimiliki oleh tempat tersebut. Selain itu ketiga aplikasi ini menyediakan 

sebuah tempat di aplikasinya yang berisi tempat yang di rekomendasikan 

meskipun disajikan dengan cara yang berbeda. 

 Zomato Qraved Foody 

Informasi yang 

disajikan 

- No telpon 

- Jenis 

makanan 

- Makanan 

populer 

- No telpon 

- Jenis 

makanan 

- Rata-rata 

biaya 

- No telpon 

- Jenis 

makanan 
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- Rata-rata 

biaya 

- Info 

fasilitas 

- Alamat 

- Jam buka 

- Info 

fasilitas 

- Alamat 

- Jam buka 

- Jarak dari 

lokasi 

sekarang 

- Jam buka 

- Info 

fasilitas 

- Tambah 

wifi 

passwod 
Tabel 3. 1 Perbandingan informasi 

1. Fitur 

Terdapat fitur dasar dari ketiga aplikasi ini yaitu bookmark, komen, 

dan rating untuk lokasi yang dipilih, hanya saja untuk aplikasi qraved 

mereka menambahkan tombol untuk mengklaim tempat tersebut. Dan 

foody, dapat melakukan scan voucher yang dimiliki tempat tersebut.  

3.1.3 Analisa Hasil 

Hasil survei dan juga komparasi aplikasi yang telah dilakukan, membantu 

dalam pembuatan aplikasi ini. Dari hasil survey yang telah dilakukan, peneliti 

mendapatkan informasi apa saja yang diprioritaskan oleh pengguna sebelum 

berkunjung ke kafe ataupun co-working space. Dengan hasil sebagai berikut yang 

telah diurutkan mulai dari prioritas yang terbesar: 

1. Prioritas informasi fasilitas kafe : wifi, colokan, AC, toilet, dan tempat 

ibadah 

2. Prioritas informasi fasilitas co-working space : wifi, toilet, colokan, 

printer/scanner, quiet room, tempat parkir, meeting room, dispenser, tempat 

ibadah, menyediakan kopi/teh 



 

 

24 
 

Nantinya daftar informasi yang diprioritaskan oleh pengguna tersebut, akan 

ditampilkan sesuai dengan ketersediaannya ada atau tidak pada lokasi yang akan 

dimasukkan oleh admin. 
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Dari hasil komparasi aplikasi yang telah dilakukan, peneliti akan membagi menjadi 

menjadi empat bagian sesuai dengan aspek yang dikomparasikan yaitu:  

1. User experience, dari komparasi yang telah dilakukan zomato memiliki user 

experience yang terbaik dibandingkan aplikasi yang lainnya terutama pada 

bagian home. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini akan diterapkan konsep 

yang dimiliki oleh Zomato dalam hal penataan informasi tempat yang 

disajikan serta menenai peletakan tombol 

2. Informasi, akan disesuaikan dengan hasil survey mengenai informasi yag 

diprioritaskan pengguna 

3. Fitur, dengan melihat perbandingan dari ketiga aplikasi tersebut.  

Pembuatan aplikasi akan menerapkan tiga fitur dasar yang ada dalam 

perbandingan ketiga aplikasi tersebut yaitu bookmark (dengan nama 

favorit), komen, dan juga rating. 

Selain itu dilakukan analisa mengenai kebutuhan sistem aplikasi, untuk 

menjalankan aplikasi yang nantinya akan dibuat dengan rincian kebutuhan tersebut 

terbagai menjadi yaitu: 

1. Aplikasi Client (Frontend) 

Pada bagian client, aplikasi akan berjalan pada perangkat mobile dengan 

sistem operasi Android yang memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

a. Sistem operasi Android 

b. Terdapat akses ke Internet yang memadai 

2. Aplikasi Server (Backend) 
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Pada bagian server akan memanfaatkan Firebase sebagai tempat 

penyimpanan data dan juga sebagai tempat penyimpanan foto, dimana dapat 

langsung diakses melalui aplikasi dari client. 

3.2 Desain Proses 

Perancangan desain proses untuk VR View dalam aplikasi yang dibuat, 

dirancang dengan dalam bentuk langkah-langkah yang dapat dilihat pada sub bab 

3.2.1. Lalu untuk perancangan aplikasi secara keseluruhan menggunakan Unified 

Modelling Language karena kesesuaiannya untuk membahasakan konsep dari 

Object Oriented.  

3.2.1 Desain Proses VR View 

Dalam pembuatan aplikasi dengan menggunakan VR View 

diperlukannya desain proses untuk menerapkan teknologi ini ke dalam 

aplikasi yang dibuat, yang bertujuan untuk mengetahui alur dari penerapan 

teknologi ini agar dapat ditampilkan kepada pengguna aplikasi. Alur desain 

proses VR View dapat dilihat pada gambar 3.2.
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Gambar 3. 2 Gambar desain proses VR View 

Pada saat membuka halaman yang memuat VR View akan dilakukan 

pengecekan apakah gambar sudah tersedia atau belum di storage pada 

perangkat pengguna. Jika gambar tidak tersedia, maka pengguna akan 

menekan tombol download terlebih dahulu lalu aplikasi akan mengambil 

link download dari gambar. Setelah itu gambar akan didownload dan 

ditampilkan pada VR View. Jika gambar tersedia di storage perangkat maka 

gambar akan langsung ditampilkan. 

3.2.2 Use Case Diagram 

Digunakan untuk menentukan aksi yang dapat dilakukan oleh 

pengguna. Dalam pembuatan aplikasi yang dibuat, terdapat dua tipe 
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pengguna yaitu pengguna aplikasi sendiri yang dapat melakukan 

pencarian tempat dan melihat tempat yang didalamnya dapat melakukan 

komentar, bookmark dan rating sedangkan admin yang berfungsi mengatur 

konten yang ada pada aplikasi. Lalu kedua pengguna tersebut memiliki aksi 

tersendiri yang dapat dipetakan menjadi beberapa aksi seperti pada gambar 

3.3.  

 
Gambar 3. 3 Use case diagram 

3.2.3 Diagram Aktivitas 

Digunakan untuk menggambarkan interaksi aktivitas yang 

dilakukan antara pengguna, aplikasi, dan server. Terdapat enam activity 

diagram, yang mengacu pada use case diagram sebagai berikut: 

1. Mencari Tempat  

Seperti tampak pada Gambar 3.4 aktivitas untuk mencari lokasi 

yang diinginkan oleh pengguna, dimulai dengan pengguna 

menjalankan aplikasi sehingga aplikasi dengan sendirinya 

meminta informasi melalui Firebase. Setelah data ditampilkan, 
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pengguna dapat mencari tempat secara manual dengan cara 

melakukan scroll ataupun dengan cara mengetikkan nama lokasi 

yang dicari. Jika pengguna memilih mengetikkan nama lokasi 

yang dicari, maka aplikasi akan melakukan filter dari data yang 

sudah ditarik diawal. Hasil yang diberikan bisa sesuai dengan 

apa yang dicari oleh pengguna ataupun tidak sesuai dengan yang 

diinginkan pengguna dikarenakan lokasi memang tidak tersedia 

ataupun pengguna salah mengetikkan lokasi yang diinginkan. 

 

Gambar 3. 4 Diagram aktivitas untuk mencari lokasi
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1. Memberikan komen dan memberikan rating (pengguna) 

Proses memberikan rating dan komen adalah dengan 

menjalankan aplikasi, setelah itu aplikasi meminta data dari 

Firebase untuk ditampilkan. Setelah data ditampilkan pengguna 

dapat memilih lokasi sesuai yang diinginkan. Proses selanjutnya 

adalah pengguna melakukan komen dan rating, dilanjutkan 

penangkapan nilai oleh aplikasi dan dilempar menuju Firebase 

untuk dibuatkan node baru. Yang dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Diagram aktivitas untuk memberi komen dan rating 

2. Melakukan favorit (pengguna) 

Favorit berguna sebagai penanda tempat yang diminati oleh 

pengguna. Proses favorit diawali menekan tombol favorit, 

setelah itu aplikasi akan meminta data yang tempat yang sudah 

difavoritkan oleh pengguna. Setelah data tersebut diterima, 
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aplikasi akan melakukan pengecekan kecocokan antara ID dari 

tempat yang difavorit dengan ID tempat yang berada pada 

Firebase Database. Jika ditemukan kecocokan ID, maka node 

yang berisi ID tempat akan dihapus dikarenakan pengguna 

melakukakan proses untuk menghapus favorit. Sedangkan, jika 

tidak ditemukan kecocokan ID, maka data ID akan ditambahkan 

kedalam Firebase Database. Yang dapat dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3. 6 Diagram aktivitas melakukan favorit 

1. Mengedit informasi tempat (admin) 

Tujuan dari mengedit informasi yaitu untuk memperbaiki atau 

menambahkan informasi yang kurang. Proses dari pengeditan 
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informasi dimulai dengan membuka aplikasi hingga 

menampilkan data dari tempat yang ingin diedit setelah itu 

melakukan perbaikan. Aplikasi akan mengecek value yang 

diisikan dan jika benar akan dikirim ke Firebase agar node yang 

lama diubah. Yang dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3. 7 Diagram aktivitas untuk mengedit informasi 

1. Menghapus tempat (admin) 

Proses menghapus lokasi dilakukan dengan memilih informasi 

tempat yang ingin dihapus, setelah itu aplikasi akan menangkap 

dan mengirim pilihan tempat. Proses penghapusan pertama 
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adalah dengan menghapus foto, yang ada pada Firebase Storage. 

Setelah proses selesai, barulah node yang menyimpan informasi 

tempat dihapus. Yang dapat dilihat pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3. 8 Diagram aktivitas untuk menghapus tempat 

1. Menambahkan tempat baru (admin) 

Untuk menambah tempat baru, proses yang harus dilakukan 

adalah dengan menekan tombol tambah. Lalu akan muncul form 

yang harus diisi, setelah itu admin akan mengisikan informasi 

mengenai lokasi tersebut. Setelah mengisi admin akan menekan 

tombol save dan aplikasi akan mengecek dan mengirim value 

yang telah diisi. Firebase akan membuat node baru untuk 

menyimpan hasil dari form yang telah diisi oleh admin. Setelah 

itu aplikasi akan memberikan hasil dari Firebase untuk 

ditampilkan kepada admin. Yang dapat dilihat pada gambar 3.9.
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Gambar 3. 9 Diagram aktivitas untuk menambahkan lokasi 

1. Melihat tempat  

Proses untuk melihat tempat, dimulai dengan menjalankan 

aplikasi, lalu aplikasi akan meminta data ke Firebase. Setelah 

itu, data akan dikirimkan data tempat untuk ditampilkan pada 

aplikasi. Setelah itu barulah pengguna dapat melihat tempat 

yang ditambahkan oleh admin. Yang dapat dilihat pada gambar 

3.10.
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Gambar 3. 10 Diagram aktivitas untuk melihat tempat 

1. Penggunaan VR View 

Proses untuk melihat tampilan VR View pada aplikasi, dimulai 

dari pengguna memilih tempat yang ingin dilihat setelah itu 

aplikasi akan meminta link untuk ditampung pada aplikasi. Data 

link akan diminta melalui Firebase Database dan akan diterima 

lagi kedalam aplikasi. Setelah itu VR View hanya akan 

tertampil jika foto sudah terdownload pada local storage dari 

smartphone pengguna. Jika pengguna belum mendownload foto 

360, maka pengguna diharuskan untuk mendownload dengan 

mengambil data foto pada Firebase Storage. Jika data foto sudah 

ada barulah, foto tersebut dapat ditampilkan pada VR View. 

Yang dapat dilihat pada gambar 3.11.
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Gambar 3. 11 Diagram aktivitas untuk menggunakan VR View 

3.2.4 Class Diagram 

Penggunaan class dan juga object pada aplikasi yang akan dibuat 

dapat digambarkan melalui gambar 3.12. Terdapat sepuluh class yang 

menggambarkan aplikasi yang dibuat. Yaitu: 

1. Class FragmentCafe dan FragmentCoworking, merupakan class 

untuk melakukan load terhadap tempat yang sudah dimasukkan 

oleh admin dalam bentuk ListView
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1. Class Activity_Edit_Hapus merupakan class yang memuat 

aktivitas pengubahan serta penghapusan informasi mengenai 

tempat. Pada class ini terdapat method load() untuk melakukan 

load terhadap data tempat yang tersimpan saat ini pada Firebase. 

Lalu method hapus() yang berfungsi untuk menghapus data pada 

Firebase Storage maupun Firebase Database. Serta method, 

simpanEdit() untuk menyimpan hasil simpanan terhadap 

informasi yang diubah.  

2. Class Activity_Tambah merupakan class untuk menambah 

tempat baru, yang memiliki method simpan() untuk menyimpan 

hasil yang ditambahkan 

3. Class Activity_Detail_Tempat merupakan class untuk melihat 

tempat yang telah ditambahkan oleh admin. Pada class ini 

terdapat object ImageLoaderTask untuk menampilkan gambar 

pada VR View. 

4. Class ImageLoaderTask merupakan class untuk memproses foto 

yang akan ditampilkan pada halaman Activity_Detail_Tempat 

5. Class Fasilitas, Review, Tempat, dan User merupakan class yang 

berisi getter dan setter
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Gambar 3. 12 Class diagram
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3.2.5 Sequence Diagram 

Merupakan aktivitas yang dinamis antara beberapa object yang 

terdapat atau berhubungan dengan aplikasi. Diagram ini menampilkan lajur 

dalam sistem untuk setiap aktivitas yang dapat dilakukan oleh pengguna. 

Terdapat enam sequence diagram sebagai berikut: 

1. Mencari Tempat  

Untuk melakukan proses pencarian pengguna mengetikkan 

nama tempat yang diinginkan dan menekan enter pada halaman 

Fragment. Lalu, ketikan dari pengguna tersebut akan ditangkap 

pada method onQueryTextSubmit. Setelah itu aplikasi akan 

meminta seluruh data tempat yang ada. Selanjutnya adalah 

pengecekan, jika data ditemukan maka pengguna akan menuju 

halaman sesuai nama yang dicari. Jika tidak ditemukan akan 

dimunculkan toast yang berisi tempat tidak ditemukan. 

Sequence diagram dapat dilihat pada gambar 3.13.
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Gambar 3. 13 Sequence diagram untuk mencari tempat 

1. Memberikan komen dan rating (pengguna) 

Untuk memberikan komen dan juga rating, pengguna harus 

mengisi komentar dan rating dahulu pada halaman 

detail_tempat. Setelah itu pengguna dapat memiliki opsi yaitu 

simpan ataupun batalkan. Jika pengguna menekan simpan maka 

hasil dari komen dan juga rating akan diambil oleh method 

onPositiveButtonClicked untuk disimpan dalam Firebase 

Database. Setelah tersimpan, value akan ditampilkan pada 

aplikasi. Jika menekan batalkan maka, halaman untuk 

melakukan rating dan komen akan tertutup. Sequence diagram 

untuk memberikan komen dan rating dapat dilihat pada gambar 

3.14.
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Gambar 3. 14 Sequence diagram untuk memberikan komen dan rating 

1. Melakukan Favorit (pengguna) 

Pengguna dapat melakukan favorit untuk lokasi yang disukai. 

Dimulai dengan pengguna menekan tombol favorit, setelah itu 

method favorit() akan dijalankan dan meminta data dari users 

yang didalamnya terdapat arraylist mengenai tempat yang sudah 

difavoritkan oleh pengguna. Jika setelah data favorit diambil 

didapati ID yang sama dengan ID tempat yang sedang dibuka, 

maka ID akan di hapus dari users. Tetapi jika belum, ID akan 
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ditambahkan. Sequence diagram untuk memberikan komen dan 

rating dapat dilihat pada gambar 3.15. 

 
Gambar 3. 15 Sequence diagram untuk melakukan favorit 

1. Mengedit informasi tempat (admin) 

Untuk melakukan edit informasi, admin akan mengetikkan 

informasi pada kolom yang ingin diedit. Jika sudah selesai, 

admin akan menekan tombol simpan untuk menyimpan 

informasi yang telah di edit. Setelah itu method simpanEdit() 

akan dijalankan untuk menangkap hasilnya. Proses selanjutnya 

adalah meminta data tempat yang lama dan mengganti nya 
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dengan data yang baru. Setelah prosesnya selesai, admin akan 

diarahkan menuju Activity_Main_Admin.java. Sequence 

diagram, dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 

 Gambar 3. 16 Sequence diagram untuk mengedit informasi 

1. Menghapus tempat (admin) 

Admin dapat melakukan penghapusan tempat, dengan cara 

menekan tombol hapus pada halaman untuk mengedit dan 

menghapus sesuai dengan tempat yang ingin dihapus. Setelah 

tombol ditekan, method hapus() akan berjalan dan proses 

pertama yang dilakukan adalah menghapus foto yang ada pada 

tempat tersebut pada Firebase Storage. Selanjutnya akan 

dilakukan penghapusan data pada Firebase Database sesuai 

dengan tempat yang ingin dihapus. Sequence diagram dapat 

dilihat pada gambar 3.17.
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Gambar 3. 17 Sequence diagram untuk menghapus informasi 

1. Menambahkan tempat baru (admin) 

Untuk menambahkan tempat baru, admin harus mengetikkan 

terlebih dahulu informasi tempat yang ingin ditambahkan. 

Setelah itu akan dijalankan method pilihGambar() yang 

berfungsi untuk membuka sumber dari gambar. Jika sudah 

selesai, admin akan menekan tombol simpan dan method 

simpan() akan dijalankan. Setelah itu file akan disimpan pada 

pada Firebase Storage dan informasi tempat akan dimasukkan 

pada node Tempat. Sequence diagram dapat dilihat pada gambar 

3.18. 

 
Gambar 3. 18 Sequence diagram untuk menambahkan informasi
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1. Melihat tempat 

Agar admin ataupun pengguna dapat melihat tempat yang 

pertama kali harus dilakukan adalah memilih tempat yang ingin 

dilihat, selanjutnya ID baik pengguna ataupun admin akan dicek 

untuk melakukan pindah halaman. Dalam proses intent(key), id 

lokasi akan dilempar agar halaman dapat terbuka sesuai key 

yang dilempar pada node tempat. 

 

Gambar 3. 19 Sequence diagram untuk melihat tempat 

3.3 Desain Arsitektur 

Dalam proses pembuatan desain arsitektur, akan di implementasikan 

arsitektur client server. Arsitektur ini memungkinkan agar client dapat mengakses 

server dalam waktu yang bersamaan. Secara garis besar, arsitektur dari client server 

terbagai menjadi dua sisi yaitu: 

1. Sisi client, merupakan sisi dimana aplikasi akan terpasang pada 

perangkat smartphone dari pengguna yang memiliki sistem operasi 

Android. Pengguna sendiri terbagi menjadi dua yaitu, admin yang 
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memiliki tugas utama mengatur konten tempat baik itu menambahkan, 

menghapus, ataupun mengubah konten. Selain itu terdapat pengguna 

aplikasi sendiri yang dapat melihat isi konten dari aplikasi. 
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1. Sisi server, dimana pada penelitian ini akan memakai Firebase yang 

dimiliki oleh Google. Pemanfaatan Firebase pada penelitian ini 

meliputi penyimpanan data teks ataupun file (foto), dengan alur seperti 

gambar 3.20. Pada gambar tersebut sebelum client mengakses server, 

client diharuskan mengakses API yang dimiliki oleh Firebase terlebih 

dahulu. Setelah itu, baru dapat mengakses bagian server untuk bertukar 

informasi. 

 

Gambar 3. 20 Desain arsitektur sistem 

3.4 Desain Database 

Pembuatan aplikasi akan memanfaatkan Firebase Realtime 

Database sebagai sebagai database, dikarenakan beberapa hal:
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1. Data yang disimpan minim akan relasi, sehingga dengan penyimpanan 

berbentuk tree yang dimiliki firebase terjadinya pengulangan data 

(redundan) masih bisa di minimalkan. 

2. Proses pembuatan aplikasi menjadi lebih mudah dikarenakan Firebase 

menggunakan skema NoSQL, dengan menggunakan skema ini 

pembuatan model database tidak perlu membuat tabel yang saling 

terelasi. 

beberapa hal tersebut yang menjadi pertimbangan alasan dalam memilih 

Firebase sabagai tempat penyimpanan data pada aplikasi yang akan dibuat. 

Adapun desain dari database yang akan dibuat sebagai berikut: 

1. Review 

Berguna untuk menampung hasil review dari pengguna, node ini akan 

ditambahkan setelah user mengisi melakukan review. Isi dan keterangan 

dari review dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 idLokasi String ID dari lokasi yang 

dipilih 

2 idPengguna String ID dari pengguna yang 

memberikan review 

3 rating Integer Rating mengenai tempat 

4 review String Penjelasan dari review 

5 waktu  String Tanggal dan jam review 
Tabel 3. 2 Tabel keterangan desain database review 

2. Tempat 

Berguna untuk menampung data tempat dan juga link untuk 

mengakses file foto dari Firebase Storage. Isi dan keterangan tempat 

dapat dilihat pada tabel berikut:
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No Nama Tipe Data Keterangan 

1 alamat String Alamat dari tempat 

2 foto String Link menuju direktori 

foto di Firebase Storage 

3 jam String Waktu buka dari tempat 

4 linkFoto360 String Link menuju direktori 

foto di Firebase Storage 

5 nama String Nama dari tempat 

6 namaFoto String Nama foto ketika di 

download 

7 telp String Nomor telepon dari 

tempat 

8 tipe String Jenis tempat 

(cafe/coworking) 

9 fasilitas ArrayList Daftar fasilitas pada 

tempat 
Tabel 3. 3 Tabel keterangan desain database tempat 

3. Users 

Merupakan tempat untuk menampung data dari pengguna dan 

juga link untuk mengakses file foto dari Firebase Storage. Isi dan 

keterangan dari node dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 email String Email dari pengguna 

2 foto String Link menuju direktori 

foto di Firebase Storage  

3 password String Password dari pengguna 

4 telp String Nomor telepon dari 

pengguna 

5 tipe String Jenis dari pengguna 

6 username String Email dari pengguna 

7 favorit ArrayList Daftar tempat yang di 

favorit oleh pengguna 
Tabel 3. 4 Tabel keterangan desain database users 

3.5 Desain Antar Muka 

Dalam pembuatan aplikasi ini, terdapat antar muka yang berguna sebagai 

tampilan untuk menampilkan data-data yang tersimpan di server. Desain antar 
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muka yang dibuat merupakan bentuk prototype low fidelity, dengan 

tampilan sebagai berikut: 

1. Login 

Halaman login, merupakan halaman bagi pengguna untuk masuk 

kedalam aplikasi dengan mengisikan email dan password yang harus 

sudah terdaftar sebelumnya. Jika pengguna belum mendaftar, terdapat 

tombol register yang berguna untuk membuka form pendaftaran 

anggota baru. 

     

Gambar 3. 21 Desain antar muka halaman login 

2. Register 

Halaman register merupakan sebuah halaman yang berfungsi sebagai 

form pendaftaran bagi pengguna baru. Form tersebut berisi lima text 

field yaitu: 

 Nama 

 Email
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 Telepon 

 Username 

 Password 

Selain berisi text field, halaman ini juga terdapat tombol register untuk 

mendaftar sebagai anggota baru. 

 

Gambar 3. 22 Desain antar muka halaman register 

1. Home  

Halaman utama bagi pengguna, merupakan halaman yang berisi dua 

tab dan juga list dari lokasi yang tersedia. List lokasi yang tersedia 

menampilkan foto, rating, nama, tempat, dan sekilas informasi 

mengenai tempat tersebut. Jika pengguna tertarik pada tempat yang 

tersedia, pengguna dapat menekan salah satu dari list tersebut untuk 

informasi lebih lanjut.
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Gambar 3. 23 Desain antar muka halaman home 

1. Profile  

Halaman ini berfungsi sebagai halaman profile dari pengguna, biodata 

mengenai pengguna akan ditampilkan di text field dan jika ingin diganti 

pengguna dapat langsung mengganti pada tempat tersebut. Setelah itu, 

pengguna diwajibkan untuk menekan tombol save profile untuk 

menyimpan perubahan biodata. 

 

Gambar 3. 24 Desain antar muka halaman profile
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1. Informasi lokasi, komen, & rating 

Halaman ini merupakan versi lengkap dari informasi lokasi. Pada 

halaman ini terdapat gambar panorama lokasi, tombol telepon, tombol 

bookmark, list fasilitas, dan list komen. Selain itu terdapat tombol untuk 

menambah komen. Jika pengguna menekan tombol tersebut, muncul 

pop up yang berisi text area untuk menulist komen, bintang untuk 

memberikan rating dan dua tombol konfirmasi (cancel dan ok) 

     

Gambar 3. 25 Desain antar muka informasi lokasi dan komen rating 

2. Edit & delete lokasi 

Halaman ini berfungsi untuk melakukan proses edit terhadap informasi 

yang sudah ditampilkan. Selain itu terdapat tombol delete untuk 

menghapus lokasi yang sudah ditampilkan di aplikasi.



 

 

53 
 

 

Gambar 3. 26 Desain antar muka halaman edit dan delete lokasi 

1. Tambah lokasi 

Pada halaman ini, admin dapat memasukkan berbagai informasi untuk 

ditampilkan pada aplikasi. Layout dari halaman ini tidak berbeda jauh 

dengan halaman edit, hanya berbeda pada fungsinya dan hanya terdapat 

satu tombol pada bagian bawah aplikasi yaitu tombol untuk 

menyimpan. 

 

Gambar 3. 27 Desain antar muka halaman tambah lokasi
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3.6 Aspek Entrepreneurship 

Aplikasi dalam tugas akhir yang dibuat, memiliki aspek 

entrepreneurship yang dibuat dan dijelaskan melalui Business Model 

Canvas atau BMC. 

3.6.1 Business Model Canvas 

 
Gambar 3. 28 Business Model Canvas 

 Key Partners 

Cafe dan coworking space, dikarenakan kedua tempat ini yang dimuat 

dalam aplikasi yang dibuat. Sehingga membutuhkan kerja sama dengan cafe 

dan juga coworking space sesuai dengan yang dimuat pada aplikasi. 

 Key Activities 

Memarketingkan ruang kerja pada area publik, yaitu ruang kerja berbentuk 

cafe dan juga coworking space 

 Key Resources
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Terdapat dua key resources, yaitu development dari aplikasi sendiri 

dikarenakan aplikasi masih dalam tahap berkembang yang kedua admin 

untuk memasukkan data tempat 

 Value Prosposition 

Value proposition yang ditawarkan terdiri dari dua, yaitu aplikasi dapat 

membantu memberikan gambaran suasana area kerja pada area publik 

dengan menggunakan teknologi yang disebut VR View milik Google VR. 

Selain itu aplikasi dapat memberikan informasi yang dapat menunjang 

aktivitas untuk bekerja pada area publik 

 Customer Relationship 

Dengan melakukan kontak terhadap email, yang ditujukan ke admin jika 

pengguna mengalami keluhan dalam menjalankan aplikasi 

 Channels 

Google Play dan sosial media, agar pengguna dapat memasang aplikasi dan 

mengetahui aplikasi yang sedang dibuat 

 Customer Segments 

Pengguna yang menggunakan cafe ataupun coworking space untuk bekerja 

 Cost Structure 

Biaya operasional dalam mengambil informasi tempat 

 Revenue Streams 

Paid promote dengan tempat (cafe ataupun coworking) yang ingin dimuat 

pada aplikasi 
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3.6.2 Opportunity Creation 

Aplikasi yang ada pada saat ini masih memiliki permasalahan dalam 

memberikan informasi terutama di bagian penampilan foto yang masih satu-

persatu. Sehingga dari permasalahan tersebut didapati celah yang hendak 

diselesaikan melalui aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini. 

3.6.3 Market Sensitivity 

Dikarenakan mulai terbukanya banyak tempat yang mendukung 

aktivitas bekerja, peluang untuk memberikan informasi kepada pengguna 

semakin besar dikarenakan data yang tersedia semakin banyak dengan 

berbagai pilihan untuk mencari informasi bagi para pekerja yang ingin 

bekerja di cafe ataupun coworking space.  

3.6.4 Creativity and Innovation 

Agar aplikasi dapat diterima oleh pengguna maka dibuat sebuah 

inovasi dengan menggunakan teknologi VR View agar dapat memberikan 

suasana yang lebih baik jika dibandingkan dengan foto biasa. 


