
20 
 

BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan analisa kebutuhan sistem dan desain atau 

rancangan sistem. Analisa kebutuhan sistem dilakukan demi untuk memperoleh 

data mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada sistem gamifikasi ini. 

3.1.  Analisa Kebutuhan Sistem 

Pada subbab ini, penulis berusaha untuk mencari tau aspek-aspek 

pendekatan gamifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan 

menggunakan metode wawancara secara langsung kepada Narasumber X. Analisa 

kebutuhan sistem dilakukan untuk menentukan sistem gamifikasi yang sesuai 

dengan perilaku komunitas dan permasalahan yang timbul ketika beraktivitas 

mengunjungi ke tempat-tempat bangunan cagar budaya atau yang sering komunitas 

sebut dengan kegiatan “blusukan”. Khusus untuk kegiatan blusukan  ini, menurut 

penuturan narasumber X, bahwa masih sangat jarang dan masih sedikit sekali 

anggota yang memiliki wawasan tentang keadaan nyata mengenai bangunan-

bangunan kuno di kota Surabaya. Selain itu metode pengumpulan data dilakukan 

dengan kegiatan observasi dimana penulis berusaha menggali informasi tentang 

pengalaman didalam komunitas secara lebih spesifik.  

Untuk wawancara dengan narasumber pertama itu sendiri, dilakukan 

sebanyak 4 kali dari rentang waktu bulan Desember 2017 sampai pada bulan Maret 

2018 dan bertempat di ruang kerja narasumber yang ada di Perpustakaan 

Universitas Ciputra. Dalam beberapa pertemuan tersebut, bertujuan untuk 

memperoleh informasi dari pengalaman pribadi narasumber secara lebih spesifik. 
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Aspek-aspek pertanyaan yang ditentukan dalam wawancara ini adalah 

sebagai berikut : 

• Pengalaman nyata narasumber di lapangan 

• Kegiatan apa saja yang dilakukan selama mengunjungi bangunan kuno 

• Dengan siapa narasumber melakukan kegiatan tersebut 

• Kapan dan seberapa sering kegiatan ini dilakukan 

• Berapa lama waktu yang digunakan untuk satu kali kegiatan  

• Serta berbagai permasalahan yang dihadapi selama proses kegiatan 

berlangsung maupun dalam proses persiapannya. 

Sehingga dari wawancara tersebut, didapatkan beberapa hasil berdasarkan 

aspek pertanyaan diatas, yaitu sebagai berikut : 

• Pengalaman nyata narasumber berpusat pada pengetahuan beliau 

terhadap tempat-tempat bangunan cagar budaya, dan biasanya lewat riset 

sebelumnya. 

• Kegiatan ketika melakukan kunjungan adalah melihat dari sisi sejarah 

yang sudah ada sebelumnya, dan kemudian dicocokkan dengan keadaan 

di lapangan. Melakukan dokumentasi terhadap keadaan di lapangan, dan 

juga mencari informasi atau cerita yang menarik mengenai bangunan 

cagar budaya tersebut. 

• Narasumber melakukan kegiatan mengunjungi bangunan kuno tersebut, 

bersama dengan beberapa anggota dari komunitas, tergantung tempat dan 

situasi yang akan dihadapi. Atau bisa juga dilakukan seorang diri. 
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• Kegiatan ini sering dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dengan 

estimasi sekali sebulan. Atau sesuai dengan momennya, dimana ada hari 

raya dan sebagainya. 

• Lama waktu yang dibutuhkan dalam satu kali kegiatan juga tergantung 

dari jumlah bangunan cagar budaya yang mau dikunjungi, dan jauhnya 

lokasi, serta persiapan sebelumnya. 

• Permasalahan yang paling sering dihadapi ada ketika persiapan, yaitu 

menentukan waktu, dan titik kumpul. Serta beberapa kali kesulitan 

dilokasi untuk mencari tempat makan terdekat, tempat beristirahat dan 

lain lainnya. 

Disamping itu, narasumber juga menuturkan bahwa beberapa komunitas 

terkadang memiliki ketertarikan yang berbeda terhadap sebuah bangunan cagar 

budaya. Ada yang memiliki ketertarikan terhadap cerita dan sejarah di balik 

bangunan cagar budaya tersebut, dan ada yang meminatinya karena menarik secara 

estetika atau untuk fotografi. Narasumber juga mengutarakan bahwa akan lebih 

baik lagi ketika kegiatan-kegiatan komunitas yang menggunakan aplikasi ini, 

nantinya bisa dipublikasikan lewat berbagai media sosial agar informasi-informasi 

mengenai kegiatan komunitas, aplikasi ini, ataupun yang terpenting seperti cerita 

dari berbagai bangunan cagar budaya di Kota Surabaya ini dapat tersebar luas di 

kalangan masyarakat umum, yang juga bisa menjadi alat bantu pendidikan bagi 

masyarakat umum mengenai bangunan cagar budaya. Selanjutnya, narasumber juga 

menyampaikan tentang pentingnya informasi yang benar dan valid yang disediakan 

di dalam aplikasi ini, karena mengingat ini adalah media informasi yang akan 
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sangat membantu masyarakat umum dalam belajar dan memperoleh informasi 

seputar bangunan cagar budaya serta menjadi alat bantu komunitas agar dapat lebih 

berkembang lagi. Kemudian dari pada itu, sudah melakukan observasi sekali 

dengan mencoba ikut terlibat didalam kegiatan mengunjungi bangunan-bangunan 

kuno yang bertempat di Kawasan Eropa Darmo pada hari Minggu tanggal 18 Maret 

2018. Hal ini dilakukan demi mengetahui seperti apa gambaran kegiatan tersebut 

dari segi orang awam didalam kegiatan suatu komunitas pemerhati bangunan cagar 

budaya. 

Aspek-aspek penilaian yang ditentukan dalam observasi ini adalah sebagai 

berikut : 

• Sistematika kegiatan ini dari awal hingga akhir, 

• Oleh siapa kegiatan ini dilakukan, dan siapa saja pesertanya, 

• Apakah kegiatan ini sudah cukup dikemas dengan cara yang menarik, 

• Seberapa menarik informasi yang disampaikan,  

• Dan berapa lama kegiatan ini dilakukan, serta permasalahan yang ditemui 

selama proses kegiatan ini 

Dari observasi tersebut, didapatkan beberapa hasil berdasarkan aspek 

pertanyaan diatas, yaitu sebagai berikut : 

• Acara sudah dikoordinasikan oleh beberapa panitia dari komunitas yang 

menyelenggarakan 

• Kegiatan ini dilakukan oleh salah satu komunitas pemerhati bangunan 

cagar budaya, dan pesertanya adalah masyarakat awam maupun dari 

komunitas lain yang diwajibkan untuk mendaftar sebelumnya. 
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• Kegiatan cukup menarik, karena dijadwalkan untuk berkunjung ke 

beberapa tempat sekaligus dan juga dipandu oleh panitia. Tetapi akhirnya 

malah terkesan monoton karena hanya ada interaksi satu arah dan lainnya 

mendengarkan dari cerita narasumber. 

• Sehingga semakin lama, peserta gampang kehilangan ketertarikan 

terhadap topik yang dibahas dan malah sibuk sendiri  

• Kegiatan dilakukan selama kurang lebih 4 jam dikarenakan ada 7 tempat 

bersejarah yang dikunjungi. Dan permasalahan yang ditemui selama 

proses observasi adalah penyampaian informasi yang tidak menarik dan 

terkesan monoton sehingga peserta gampang untuk kehilangan 

perhatiannya. Informasi juga disampaikan dengan cara yang sangat biasa 

dan datar sehingga tidak dapat menumbuhkan antusiasme berarti dari 

peserta acara. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dan juga berdasarkan pengalaman 

pribadi ketika ikut mengunjungi bangunan kuno, maka diperoleh beberapa 

informasi yang dapat diterapkan dalam aplikasi sebagai solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya yaitu : 

• Aplikasi akan memiliki fitur  “Challenges” yang bisa diselesaikan oleh 

pengguna 

• Admin akan dapat menyelenggarakan Event yang dapat diikuti pengguna 

• Sistem akan memberikan Point secara manual setiap kali pengguna 

menyelesaikan  Challenges, atau event. 
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• Dan juga akan ada beberapa fitur-fitur tambahan seperti Badges, dan 

Navigation yang memanfaatkan Maps Google . 

• Informasi yang valid mengenai bangunan cagar budaya akan disediakan 

oleh sistem disetiap section dari Main Page. 

3.2 Desain Arsitektur  

Aplikasi yang dibangun kali ini memiliki desain arsitektur yang 

memanfaatkan metode pendistribusian client-server. Dimana client adalah 

perangkat yang akan berperan sebagai media penerima data, yang akan 

menampilkan dan menjalankan aplikasi. Tentu saja dalam hal ini adalah 

smartphone yang telah dipasang dengan aplikasi ini, yang kemudian digunakan 

oleh pemiliknya untuk memperoleh informasi seputar bangunan cagar budaya. 

Sementara server merupakan perangkat yang bertindak sebagai pengelola 

aplikasi, data serta keamanannya. Tipe server yang akan digunakan pada penulisan 

ini adalah Firebase dari Google yang merupakan tempat penyimpanan data-data 

yang ada pada aplikasi serta file-file lainnya yang dikemudian hari akan dikirim 

oleh pengguna, dalam hal ini adalah client, dan proses ini digambarkan pada 

gambar 3.1. 

Proses interaksi dan juga proses memperoleh informasi yang menarik 

mengenai bangunan cagar budaya dari kedua belah pihak akan berjalan dengan 

lancar dan melibatkan kedua sisi, dikarenakan fitur yang telah disediakan dari 

Firebase itu sendiri yaitu fitur realtime. 



26 
 

 

Gambar 3.1 Desain Arsitektur Sistem 

 

3.3 Desain Gamifikasi 

Gamifikasi; merupakan unsur terpenting yang harus ada didalam aplikasi 

ini, demi menunjang keberhasilan dalam penulisan yang sedang dilakukan. Disini 

dijelaskan seperti apa elemen dari gamifikasi akan mempengaruhi ciri khas dari 

aplikasi ini sehingga akan memunculkan unsur fun atau lebih menyenangkan, 

dalam proses penggunaan aplikasi secara berkelanjutan. Adapun elemen-elemen 

gamifikasi yang digunakan dalam aplikasi ini adalah Challenges, Badges, Event, 

Point, Reward, dan Leaderboard. Untuk menjelaskan gamifikasi yang terdapat 

didalam sistem, maka akan dijelaskan lewat flowchart pada gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Desain Alur Gamifikasi 
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• Dari awal di main menu, user sebenarnya sudah bisa memilih, 

apakah mau memulai challenges, mengikuti event, atau hanya 

sekedar melihat informasi bangunan cagar budaya. 

• Pada menu Challenges ME!, ada list dari challenges-challenges 

yang dapat diselesaikan kapanpun, tanpa batas waktu untuk 

melakukannya. Didalam setiap challenges, akan ada permintaan 

untuk menjawab pertanyaan seputar sejarah dan cerita yang 

berhubungan dengan bangunan cagar budaya, dan juga challenges 

untuk mengambil foto serta menyelesaikan riddle di beberapa 

challenges yang semakin sulit dan tinggi levelnya. 

• Challenges ini berupa pertanyaan yang berbentuk pilihan ganda dan 

juga beberapa tantangan berupa suruhan untuk mengambil foto 

dilapangan sebagai bukti bahwa pengguna memang benar 

mengunjungi bangunan kuno. 

• Jika pengguna bisa menyelesaikan challenges, maka akan 

memperoleh point  dan badges baru untuk setiap challengesnya. 

Setiap point untuk setiap challenges itu berbeda-beda tergantung 

dari banyaknya pertanyaan dan tingkat kesulitannya. Total point dari 

setiap pengguna dapat dilihat di dalam menu profile.   

• Point pada nominal tertentu akan dapat ditukarkan dengan reward 

tertentu pada menu Redeem Point . Jika sebaliknya, pengguna tidak 

mau melakukan challenges maka tidak akan berpengaruh terhadap 



29 
 

apapun dari sisi sistem. Pengguna masih bisa memperoleh informasi 

seputar bangunan cagar budaya pada menu Dashboard (Main Page).  

• Pada aplikasi juga memiliki Leaderboard yang dapat menampilkan 

perolehan point setiap pengguna dari yang paling banyak ke yang 

paling sedikit. 

3.4 Desain User Interface 

Untuk menjelaskan secara lebih detail dalam gambaran aplikasi dan tatap 

mukanya, penulis akan menggunakan desain prototype low fidelity. User interface 

yang ada pada aplikasi ini meliputi :  

3.4.1 Halaman Splash 

Halaman splash berguna untuk menunjukan tampilan awal dari 

aplikasi saat pengguna (client) membuka aplikasi. Halaman ini berguna 

untuk menginisialisasi data aplikasi ketika aplikasi bar pertama kali 

dijalankan.  Seperti yang terlihat pada gambar 3.3 dimana halaman splash 

yang tampil adalah nama aplikasi, logo, dan progress bar. 
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Gambar 3.3 Desain Halaman Splash 

 

3.4.2  Sign-In dan Sign-Up 

Setelah halaman splash selesai menginisialisasi semua data awal 

yang dibutuhkan, kemudian akan dibawa ke halaman Sign-In dengan 

menggunakan email dan lengkapi dengan memasukan Password seperti 

pada gambar 3.4. Tetapi bagi user baru bisa langsung mendaftar, dengan 

menggunakan email dari Google Account seperti di gambar 3.5. 
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Gambar 3.4 Desain Halaman Sign-In                                           
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Gambar 3.5 Halaman Sign-Up untuk pengguna baru 

 

3.4.3 Halaman Utama (Dashboard / Main Page) 

Ketika user selesai melakukan Sign-In atau Sign-Up, maka 

tampilan akan langsung menunjukan ke Main Page, dimana akan ada 

tombol ke Main Menu, beberapa Spot dari bangunan cagar budaya 

berbentuk list, serta side menu. Untuk bagian ini, akan ada 

perbedaan antara user dengan admin, dimana seperti pada gambar 

3.5 adalah mainpage untuk user dan gambar 3.6 untuk mainpage 

admin yang ditambahkan satu tombol agar admin bisa masuk 

kedalam admin panel. 
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Gambar 3.6 Desain Main Page User 
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Gambar 3.7 Desain Main Page Admin 

 

3.4.4 Admin Panel 

Fitur ini hanya akan dikhususkan untuk admin saja dimana 

dari panel ini, admin dapat melakukan beberapa kegiatan seperti 

menambah tempat, yang nantinya masuk ke halaman main page, 

menambahkan event yang bisa diikuti oleh user lain, dan juga 

menerima siapa saja yang bisa ikut event tersebut. 
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Gambar 3.8 Desain Admin Panel 

 

3.4.5 Main Menu 

Dari Main Page, user dan admin bisa mengakses Main Menu 

yang ada di sudut kiri atas, dimana isi dari Main Menu tersebut 

adalah : Kembali ke Home (Main Page), Challenges ME! , Event 

and News, Redeem Point, Profile, Share dan Logout seperti pada 

gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Desain Main Menu 

3.4.6 Side Menu 

Menu ini terdapat di pojok kanan atas dari Main Page dimana 

didalam side menu hanya terdiri dari dua pilihan yaitu fitur untuk 

Rate dan juga fitur Info untuk melihat tentang aplikasi ini, serta 

penjelasan-penjelasan tentang fitur lainnya. 
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Gambar 3.10 Desain Side Menu (Rate dan Info) 

 

3.4.7 Event and News 

Event, adalah salah satu fitur penting didalam aplikasi ini, 

dimana lewat fitur ini penulis berusaha untuk menyajikan interaksi 

yang menarik dengan reward yang menarik pula agar dapat 

menghasilkan suatu pengalaman berbeda yang lebih menyenangkan. 

Dalam hal ini adalah pencarian informasi tentang bangunan cagar 

budaya. Di dalam fitur ini juga pengguna dapat memperoleh 

informasi berita seputar bangunan cagar budaya beserta kegiatan 

lain yang berhubungan dengan kebudayaan di komunitas. Event 
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hanya bisa di buat oleh admin, dan user bisa melakukan checkin di 

event sebagai bentuk pendaftaran. 

    

Gambar 3.11  Desain Event and News 

3.4.8 Profile Page 

Pada fitur ini, seperti yang ada di gambar 3.10 berisi data 

pengguna yang dibutuhkan oleh sistem. Seperti nama pengguna, 

pekerjaan, point. Agar lebih menarik dan memanfaatkan salah satu 

unsur gamifikasi, maka pada profile ini akan diketahui Gelar 

(Badges) apa yang dimiliki oleh penguna tersebut.  
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Gambar 3.12 Desain Profile Page 

3.4.9 Redeem Point 

Redeem Point, merupakan fitur yang berupa form seperti 

pada gambar 3.11 dimana user dapat menginputkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menukarkan poinnya dengan reward yang 

disediakan dengan nominal minimum tertentu. Hal ini dilakukan 

agar menambah motivasi dari pengguna dalam menggunakan 

aplikasi ini, dan membuatnya menjadi lebih menarik lagi. 
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Gambar 3.13 Desain halaman Redeem Point 

3.4.10 Detail Page 

Halaman ini merupakan halaman yang berisi informasi detail 

dari sebuah tempat bangunan cagar budaya. Informasi-informasi 

yang tersedia disini meliputi, seperti pada gambar 3.12 adalah : 

Nama tempat, lokasi, dan nomor telepon jika ada. Di halaman ini 

pengguna juga dapat memperoleh informasi dari peta yang ada 

beserta deskripsi berupa narasi singkat, sebuah cerita dibalik tempat 

tersebut. 
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Gambar 3.14 Desain halaman detail tempat 

 

3.4.11 Challenges Me! 

Fitur Challenges Me! yang bisa langsung diakses dari menu 

utama merupakan fitur yang sangat penting didalam aplikasi ini, 

dimana fitur inilah yang akan memberikan pengalaman berbeda 

kepada penggunanya tentang bangunan cagar budaya. Seperti pada 

gambar 3.13 adalah menu dan daftar dari challenges-challenges 

yang sudah disediakan dari awal oleh sistem. Untuk memperoleh 

point dan badges maka pengguna wajib melakukan challenges dan 

juga menyelesaikannya.  
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Gambar 3.15 Desain halaman Challenges Me! 

Jika masuk ke salah satu dari daftar challenges yang ada seperti pada 

gambar 3.14, disini pengguna akan dihadapkan kepada deskripsi lengkap 

dari challenges tersebut dan apa saja challengesnya seperti menjawab 

pertanyaan atau melakukan pengambilan foto dilokasi yang kemudian 

diupload dan setelah itu di submit. Proses verifikasi apakah jawaban dan 

foto dari user sesuai dengan kunci jawabannya akan dilakukan secara 

manual dari firebase. 

 

 

 



43 
 

3.5 Desain Proses 

Pada aplikasi ini, ada beberapa proses utama yang ditentukan berdasarkan 

analisa sebelumnya. Untuk penjelasan dari perancangan proses-proses tersebut, 

penulis memutuskan untuk menggunakan Unified Model Language atau UML 

dengan diagram yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan. Macam-macam 

diagram yang dipakai oleh penulis adalah Use Case Diagram, kemudian Activity 

Diagram, dan setelah itu menggunakan Class Diagram. 

3.5.1 Use Case Diagram 

Uses Case Diagram adalah sebuah diagram untuk memberikan 

gambaran tentang peran dari beberapa jenis pengguna dan juga interaksinya 

dengan penggunaan fitur-fitur didalam sistem yang dibangun (Satzinger, 

Jackson, & Burd, 2009). Didalam aplikasi yang akan dikembangkan, 

terdapat beberapa fitur yang tingkatan aksesnya dibedakan antara registered 

user dan admin . Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah 

proses pengembangan dan pengaturan pada sistem yang ada didalam 

aplikasi itu sendiri. Kedua jenis pengguna ini dapat melakukan beberapa 

aksi-aksi sesuai dengan yang digambarkan pada gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Use Case Diagram 
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3.5.2 Activity Diagram 

Jenis diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja 

sistem, yang melibatkan aktor dalam hal ini admin atau user dengan system 

dan database, yang terjadi pada beberapa fitur penting. Berdasarkan use 

case diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 8 aktivitas 

penting yang akan ada pada aplikasi ini. 8 aktivitas tersebut akan dijelaskan 

satu-persatu sesuai dengan alur kerja sistemnya sebagai berikut : 

3.5.2.1  Admin menambahkan tempat 

Ini adalah salah satu aktivitas yang hanya bisa 

dilakukan oleh Admin saja, dimana pada aktivitas ini admin 

dapat melakukan penambahan pada database lewat system 

mengenai tempat-tempat baru. 

 

Gambar 3.17 Activity Diagram admin add places 
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Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai berikut: 

• admin mengakses menu admin panel 

• admin mengakses pilihan “Add Places” 

• menambahkan tempat dengan mengisi semua data 

yang dibutuhkan 

• mengupload data tersebut kedalam database 

• kemudian sistem akan mengambil data tersebut dan 

akan ditampilkan kedalam daftar tempat yang ada di 

main page. 
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3.5.2.2  Admin membuat Event 

Aktivitas membuat dan mengatur event adalah 

aktivitas penting yang dapat menambah keseruan dalam 

penggunaan aplikasi ini tetapi aktivitas ini hanya dapat 

dilakukan oleh admin agar lebih aman dan terkendali. 

Berikut merupakan alur kerja dari aktivitas tersebut : 

 

Gambar 3.18 Activity Diagram admin add event 

Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai berikut: 

• admin mengakses menu admin panel 

• admin mengakses pilihan “Add Event” 

• menambahkan Event dengan mengisi semua data 

yang dibutuhkan 

• mengupload data tersebut kedalam database 
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• kemudian sistem akan mengambil data tersebut dan 

akan ditampilkan kedalam daftar Event yang ada di 

Menu Event 

 

3.5.2.3  Admin approve peserta Event 

Ini adalah activity yang hanya bisa dilakukan oleh 

admin dimana admin memiliki wewenang untuk memilih 

user mana yang sebelumnya sudah mendaftar di Event untuk 

ikut bisa mengikuti event tersebut bersama dengan admin 

dan user terpilih lainnya. 

 

Gambar 3.19 Activity Diagram admin mengatur peserta event 
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Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai berikut: 

• admin mengakses menu admin panel 

• admin masuk activity waiting list 

• admin memilih user mana yang diterima ikut event 

• sistem akan mengambil data user, dan akan 

memindahkan dari waiting list ke participant list 

 

3.5.2.4  User akses informasi di main page 

Didalam aplikasi ini, selain konsep gamifikasi yang 

menarik user juga dapat memperoleh informasi mendetail 

tentang bangunan cagar budaya dari dalam sistem. Informasi 

yang tersedia tersebut dirangkum dan dibuat oleh admin 

sebelumnya. Dari aktivitas ini juga user dapat melakukan 

navigate ke tempat memanfaatkan peta yang sudah 

terkoneksi dengan Google Maps. Berikut alur kerja sistem : 
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Gambar 3.20 Activity Diagram User akses detail tempat 

Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai 

berikut:  

• user memilih bangunan mana yang mau dilihat pada main 

page 

• sistem akan mengambil data dari database sesuai dengan id 

tempat tersebut 

• user memperoleh informasi yang dibutuhkan beserta bisa 

melakukan navigasi  
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3.5.2.5  User mengikuti Event 

Aktivitas yang dapat melakukan oleh user adalah 

mengikuti event, yang sudah diatur oleh admin sebelumnya 

dan tidak dapat membuat event baru. Berikut alur sistem 

kerja yang terjadi jika user mengikuti event : 

 

Gambar 3.21 Activity Diagram User mengikuti Event 



52 
 

Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai 

berikut:  

• user mengakses menu Event and News 

• user memilih event dari listnya 

• sistem akan mengirim data event untuk ditampilkan  

• user memperoleh data rincian dari challenges tersebut 

• selanjutnya user dapat melakukan checkin untuk mendaftar 

didalam event yang ada  

• jika kemudian diterima oleh admin, maka user wajib untuk 

ikut kegiatan secara offline, yang nantinya diberikan hadiah 

berupa point untuk user tersebut. 

 

3.5.2.6  User mengikuti Challenges 

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh user adalah 

melakukan Challenges, yang sudah diatur dari awal 

sebelumnya. Berikut alur sistem kerja yang terjadi jika user 

melakukan Challenges : 
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Gambar 3.22 Activity Diagram User mengikuti Challenges 

Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai 

berikut:  

• user memilih challenges mana yang mau dilihat pada 

Challenges Menu 

• sistem akan menampilkan details dari challenges 

bersangkutan 

• user menyelesaikan challenges dan mengumpulkan semua 

jawaban 
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• jawaban akan ditampung kedalam database dan poin 

ditambahkan secara otomatis 

3.5.2.7  User melihat profile 

Aktivitas ini bisa dilakukan oleh user untuk melihat 

data tentang dirinya yang sesuai dengan yang diisi ketika 

Sign-Up. Berikut alur kerja aktivitas ini : 

 

Gambar 3.23 Activity Diagram User melihat profile page 
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Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai 

berikut:  

• user memilih menu Profile yang ada pada Main menu 

• sistem akan mengirim data user  

• user dapat melihat informasi dari halaman profile 

page 

3.5.2.8  User redeem point 

Aktivitas ini hanya dapat dilakukan oleh user yang 

sudah melakukan challenges, dengan nantinya verifikasi 

secara manual lewat firebase. Aktivitas ini juga mencakup 

alur kerja sistem yang berhubungan dengan daftar reward 

yang sudah dibuat sebelumnya. Berikut adalah alur kerja 

sistem tersebut : 
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Gambar 3.24 Activity Diagram User melakukan redeem point 

Langkah-langkah yang ada pada activity ini adalah sebagai 

berikut:  

• user mengakses menu Redeem point 

• sistem mengirim point yang dimiliki user saat ini 

• user memasukan data-data yang diperlukan untuk 

Redeem Point 
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• data-data tersebut akan disimpan oleh sistem 

kedalam database dan kemudian hadiah akan 

diberikan secara manual 

3.5.3 Class Diagram 

Penggunaan class diagram dipakai untuk menjelaskan gambaran 

struktur class yang ada pada proses pengembangan aplikasi ini. Detail dari 

class diagram yang dibuat adalah seperti pada gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Class Diagram   
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3.5 Desain Database 

Database yang akan digunakan dalam pengembangan aplikasi ini 

menggunakan model perancangan JSON Tree. Konsep tree ini, wajib memiliki root 

yang paling pertama diakses, dimana didalam root itu sendiri terdapat node-node 

yang berperan sebagai child dari root tersebut dan masing-masing memiliki key dan 

value, dimana key tersebut bisa dibuat secara otomatis atau manual, dan bersifat 

unik. Kemudian jika ada node yang memiliki child lagi makan node tersebut 

merupakan parent dari child tadi. Pada aplikasi ini, untuk basis datanya memiliki 

lima buah node utama yang adalah child dari root. Kelima node utama ini adalah : 

node user, node tempat, node event, node challenges , dan node redeem. 

3.5.1 Node User 

 Node ini menyimpan semua data user,  mulai dari username, badges, 

dan lainnya. Tetapi untuk id dari setiap pengguna, didapatkan secara 

otomatis dari Firebase Authentication. 

 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 username String Nama pengguna 

2 badges String Gelar pengguna 

(untuk awal masih Newbie) 

3 emailUser String Email dari pengguna 

4 passUser String Password pengguna 

5 poin String Perolehan poin pengguna 
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6 status String Status pengguna, bekerja 

atau sekolah/kuliah 

7 profPic String Foto pengguna 

Tabel 3.1 Keterangan Node User 

3.5.2 Node Tempat 

Node ini menyimpan semua data tempat, mulai dari nama, alamat, 

deskripsi dan lainnya. Tetapi untuk id dari setiap tempat tersebut, 

didapatkan secara otomatis dari Firebase itu sendiri. 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 alamat String Alamat dari tempat 

2 desc String Deskripsi berupa sejarah dan cerita 

dibalik bangunan tersebut 

3 foto String Foto tempat 

4 lati String Latitude dari lokasi 

5 longi String Longitude dari lokasi 

6 nama String Nama tempat tersebut 

7 notelpon String Nomor telepon jika ada 

 Tabel 3.2 Keterangan Node Tempat 
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3.5.3 Node Event 

  Node ini menyimpan semua data event yang dibuat oleh admin 

sebelumnya, mulai dari dateEvent, descEvent, foto, joinId, waitingId, dan 

namaEvent. Tetapi untuk id dari setiap event, didapatkan secara otomatis 

dari Firebase itu sendiri. 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 dateEvent String Tanggal event 

2 descEvent String Deskripsi singkat tentang event 

3 foto String Foto Event 

4 joinId String Node dari idUser yang sudah di accept 

oleh admin 

5 waitingId String Node dari idUser yang belum di accept 

oleh admin 

6 namaEvent String Nama event tersebut 

Tabel 3.3 Keterangan Node Event 

3.5.4 Node Challenges 

Khusus untuk node ini, yang disimpan adalah jawaban-jawaban dan 

hasil dari challenges yang dilakukan user. Hal ini dikarenakan, bentuk 

pertanyaan dan kunci jawaban dari challenges-challenges yang ada masih 

manual sehingga yang perlu ditampung adalah jawabannya saja. Sistem 

hanya perlu untuk memperoleh siapa yang telah melakukan challenges 

tersebut dan kemudian akan dinilai secara manual. Tetapi untuk id dari 

setiap jawaban user ini, didapatkan secara otomatis dari Firebase itu sendiri. 
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No Nama Tipe Data Keterangan 

1 foto1 String Path file foto dari hasil challenges 1 

2 foto2 String Path file foto dari hasil challenges 2 

3 foto3 String Path file foto dari hasil challenges 3 

4 jawaban1 String Jawaban dari Question 1 

5 jawaban2 String Jawaban dari Question 2 

6 jawaban3 String Jawaban dari Question 3 

Tabel 3.4 Keterangan Node Challenges 

3.5.5 Node Redeem 

 Node ini menyimpan semua data redeem yang masuk sebelumnya, 

mulai dari idUser siapa yang melakukan redeem, jenisHadiah, namaUser, 

email, status , dan noHandphone. Hal ini diperlukan karena proses 

pemberian hadiah pun masih manual. Tetapi untuk id dari setiap 

redeemForm, didapatkan secara otomatis dari Firebase itu sendiri. 

No Nama Tipe Data Keterangan 

1 idUser String ID dari user yang akan menukarkan 

point 

2 jenisHadiah String Jenis hadiah apa yang mau ditukar 

3 namaRedeem String Nama yang akan menerima hadiah 

4 emailRedeem String Email yang akan menerima hadiah 

5 noHpRedeem String No handphone tujuan hadiah 

6 statusUser String Status dari penerima hadiah 

Tabel 3.5 Keterangan Node Redeem Point 
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3.6 Nilai Entrepreneurship 

 Pada proses pengembangannya, aplikasi ini juga harus memiliki dasar-dasar 

dan modal yang cukup baik untuk dapat berjalan sebagai suatu bisnis yang bisa 

bertahan terus menerus dimasa depan. Aspek-aspek kewirausahaan seperti target 

pasar, penghasilan yang diperoleh, pengeluaran yang memungkinkan, kelebihan 

dibanding produk sejenis, ataupun hubungan yang dibangun antara pengembang 

dengan calon pengguna dan calon mitra kerja adalah nilai-nilai yang perlu untuk 

dirancang sedari awal. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk menggunakan 

alat bantu dalam proses perancangan nya yaitu Business Model Canvas atau BMC 

untuk menjelaskannya. 

 3.6.1 Business Model Canvas 

BMC adalah business plan yang formatnya telah diinovasi menjadi 

hanya satu halaman dan dibagi menjadi 9 blok, dimana 9 blok ini mewakili 

9 elemen paling penting untuk merencakan atau membangun sebuah start 

up maupun business development . Sembilan building blocks atau elemen 

dasar dalam mendesain bisnis model dan pengembangan bisnis ini meliputi: 

value propositions, customer segments, customer relationships, channels, 

key resources, key partnerships, key activities, cost structure dan revenue 

streams (Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Gambar 3.26 Business Model Canvas 

3.6.1.1 Value Propositions 

Yang unik dari aplikasi ini adalah konsep gamifikasi yang 

dikembangkan, agar diharapkan dapat memberikan suatu 

pengalaman berbeda kepada komunitas pemerhati bangunan cagar 

budaya. Dengan adanya fitur-fitur seperti challenges , event, point 

dan reward, maka bisa lebih menggiatkan lagi aktivitas dari 

komunitas bersangkutan. 

3.6.1.2 Costumer Segments 

Segmentasi dari para pengguna aplikasi ini sangat 

terfokuskan kepada para anggota komunitas-komunitas pemerhati 

bangunan cagar budaya yang ada dikota Surabaya, sehingga 

Niche Market : 
Para pemerhati 
bangunan 
Cagar budaya 
di Kota 
Surabaya, serta 
orang di luar 
itu yang 
tertarik dengan 
bangunan 
cagar budaya 
di Kota 
Surabaya 

Newness : 
Para pemerhati 
bisa melakukan 
kegiatan 
blusukan dengan 
pengalaman yang 
lebih fun lewat 
challenges dan 
reward-reward. 

 -Social Media 
-Event Komunitas 
 

-Communities 
-Reward 
-Costumer 
Service 

- Advertising Fee 
- Event Creator 
- Premium User 
 
 

-Development 
Apps 
-Pengumpulan 
data tempat 
baru 

-Intellectual 
(programmer, 
dan admin 
komunitas) 
-Dukungan 
komunitas 

Komunitas 
Pemerhati 
Bangunan 
Cagar Budaya 

Variable Cost : 
-Biaya pengembangan dan 
data storage 
-Observasi lapangan 
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merupakan niche market (sejumlah kecil orang dengan kebutuhan 

yang sangat spesifik). Karena fitur yang dikembangkan juga 

bertujuan untuk memberikan pengalaman yang berbeda dan lebih 

menyenangkan dari biasanya. Tetapi disamping itu, tidak menutup 

kemungkinan juga bahwa orang diluar komunitas juga dapat 

menggunakannya karena tertarik. 

  3.6.1.3 Channels 

Ini adalah proses dimana aplikasi ini sampai kepada 

penggunanya atau seperti apa proses yang diperlukan agar tersebar 

luas kepada segmentasi pengguna yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Untuk sekarang, cara yang dipakai adalah lewat social 

media dan event komunitas yang bersangkutan, dimana hal ini 

merupakan tahap awal. Pada proses perkembangannya, penulis akan 

berupaya agar aplikasi ini bisa didapatkan secara mudah lewat 

Google Play Store. 

3.6.1.4 Costumer Relationships 

Demi menjaga hubungan yang baik dengan para pengguna 

aplikasi ini, maka para pengguna bisa mendapatkan kelebihan 

lainnya yaitu pengembangan komunitas bisa lebih besar lagi serta 

berbagai reward yang tersedia didalam aplikasi. Selain itu juga, 

disediakannya costumer service lewat email yang bisa dijangkau 

oleh pengguna kapanpun demi proses pengembangan. 
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3.6.1.5 Key Activities 

Aktivitas utama pada bisnis ini adalah pada proses 

development atau sisi teknologi dimana aplikasi masih perlu untuk 

dikembangkan agar bisa lebih memuaskan para penggunanya dan 

menyesuaikan dengan trend saat ini. Disamping itu, proses 

pengumpulan data tempat baru juga sangat penting karena bisa 

memberikan informasi yang up-to date dan fresh kepada para 

penggunanya. 

3.6.1.6 Key Resources 

Terdapat beberapa sumber daya yang dimiliki agar bisnis ini 

bisa tetap bertahan dan berkembang. Faktor-faktor tersebut adalah 

adanya bekal berupa kemampuan / human resources yaitu 

programmer atau developer untuk bagian proses pengembangan 

disisi teknologinya. Sementara untuk memberikan informasi yang 

up-to date dan demi menunjang kegiatan komunitas, dukungan dan 

kerjasama dari admin serta komunitas merupakan sumber daya yang 

sangat penting. 

3.6.1.7 Key Partners 

Didalam bisnis ini, perlu adanya dukungan dari partner yang 

juga memiliki minat serta concern yang sama terhadap Bangunan 

Cagar Budaya yang ada di Kota Surabaya. Sehingga untuk sekarang, 

komunitas pemerhati bangunan cagar budaya di kota surabaya yang 

telah ikut berpartisipasi sudah menjadi rekan kerja yang sangat 
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penting. Kedepannya, untuk bisa lebih memperluas jaringan dan 

memperbanyak pengguna, maka perlu adanya kerjasama dengan 

Pemkot Surabaya. 

3.6.1.8 Cost Structure 

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses 

pengembangan aplikasi ini dari sekarang sampai seterusnya meliputi 

biaya pengembangan aplikasi dan juga biaya untuk memiliki data 

storage. Disamping itu, demi untuk menambahkan informasi baru 

berupa tempat-tempat bangunan cagar budaya lainnya, maka 

diperlukannya pengeluaran untuk melakukan observasi kelapangan, 

dan mengumpulkan informasi baru bangunan cagar budaya. 

3.6.1.9 Revenue Streams 

Pendapatan yang bisa diperoleh dari bisnis ini dibagi 

menjadi beberapa cara. Yang pertama dan yang paling 

memungkinkan adalah membuka jasa atau lowongan untuk iklan 

didalam aplikasi ini, seputar bangunan cagar budaya juga sehingga 

bisa meningkatkan awareness masyarakat terhadap bangunan cagar 

budaya. Yang kedua, adalah cara yang dapat ditempuh melalui 

kerjasama dengan beberapa pihak salah satunya adalah komunitas 

dimana bertujuan untuk membuat event-event berbayar yang 

berhubungan dengan bangunan cagar budaya. Dan yang terakhir dan 

paling memungkinkan untuk diterapkan di masa depan adalah 
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premium user dimana para pengguna yang mau membayar lebih 

untuk penggunaan aplikasi ini. 

3.6.2 Opportunity Creation 

Dari segi kelangkaan, bisnis dengan model seperti ini masih dirasa 

sangat jarang sehingga bisnis ini memiliki kesempatan yang sangat besar 

untuk dikembangkan lagi kedepannya. Kebanyakan informasi-informasi 

yang berhubungan dengan bangunan cagar budaya yang ada di Kota 

Surabaya, kebanyakan tersebar didalam internet tetapi tidak terfokuskan 

dan belum memiliki alat bantu yang baik untuk mempublikasikan nya, 

sehingga dengan hadir nya aplikasi ini, sangat memungkinkan untuk 

membantu proses penyebaran informasi ini, apalagi di tambahkan dengan 

aspek-aspek gamifikasi agar teresan lebih menarik. 

3.6.3 Creativity and Innovation 

Faktor lain yang menjadi kunci utama dalam membuat sebuah bisnis 

agar diterima pada segmentasinya adalah faktor kreativitas dan inovasi. 

Sehingga pada proses pengembangan aplikasi ini, sangat diperhatikan 

aspek-aspek tersebut agar dapat diterima didalam masyarakat nantinya. 

Maka dari itu, dikembangkanlah fitur-fitur yang unik seperti : challenges 

me, event, point dan reward agar menambah kesan fun atau menyenangkan 

dalam kegiatan komunitas yang menjadi penggunanya. Hal ini belum 

pernah ada sebelumnya di bidang seperti mengunjungi bangunan cagar 

budaya di wilayah Kota Surabaya, sehingga dengan hadirnya aplikasi 

memberi warna dan pengalaman baru. 


