
BAB III   

ANALISIS DAN DESAIN 

 

3.1 Analisa Kebutuhan 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pemilik travel agent, kendala yang 

ditemui pada usernya yaitu tidak mengetahui lokasi dari kendaraan yang akan menjemput 

mereka karena tidak ada nya media yang dapat menampilkan lokasi dari kendaraan tersebut, 

terus pemantauan dari kendaraan itu sendiri tidak diketahui, sehingga pemilik dari travel agent 

ini bernama pak Osiyo menerapkan sistem GPS tracking pada kendaraannya, tetapi dalam 

pengerapannya masih terdapat kelemahan berupa pengecekan lokasi dari kendaraannya hanya 

dapat dilakukan ketika mobil telah kembali ke pusat untuk diambil data log GPSnya. Sehingga 

saya mengembangkan sebuah sistem yang bernama smiver dimana dapat melakukan 

pemantauan kendaraan secara online berbasis website yang dapat membantu para travel agent 

maupun usernya untuk dapat mengetahui lokasi dari kendaraan tersebut dengan perubahan 

secara real time. 

 

3.2 Model Pengembangan 

 Sistem yang dibangun ini diharapkan dapat membantu travel agent dalam melakukan 

pelacakan kendaraan miliknya. Informasi yang bisa didapatkan dari sistem yang dirancang 

yaitu melacak lokasi kendaraan masing-masing driver, rute dari kendaraan yang dilalui serta 

kecepatan dari kendaraan pada saat itu. Informasi tersebut dapat ditampilkan melalui website 

www.smiver.com. Gambaran sistem pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

http://www.smiver.com/


 

Gambar 3.1 Gambaran umum sistem 

 

Penjelasan dari Gambaran umum sistem dari Gambar 3.1 sebagai berikut:  

1. GPS tracking yang diletakkan pada mobil melakukan pemetaan lokasi mobil 

berdasarkan GPS yang ada, untuk dapat melakukan pemetaan posisi pada mobil 

dibutuhkan beberapa stelit GPS 

2. Setelah lokasi mobil telah didapatkan, data dari lokasi mobil pada waktu pengambilan 

data akan dikirim menggunakan modul GSM  ke database pada website smiver.com. 

untuk dapat mengirimkan data device  pada GPS dan GSM module telah dilengkapi 

dengan perangkat lunak pada Arduino IDE. Data yang dikirim berupa waktu, data 

tanggal, kecepatan perpindahan lokasi a ke b , serta data lokasi (latitude dan longitude)  

3. Kemudian data x&y pada peta tersebut akan diproses oleh sistem, kemudian disimpan 

ke dalam database. Hal ini bertujuan untuk menyimpan history rute kendaraan, karena 

data yang telah diperoleh sebelumnya akan hilang jika tidak disimpan akibat 

pengupdatetan lokasi secara terus menerus. Dari data yang ada dapat diketahui lokasi 



maupun kecepatannya yang ditampilkan pada website smiver.com menggunakan 

Google Map API. 

 

3.3 Desain Perangkat Keras 

 Desain perangkat keras pada penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Rancangan sistem tracking 

 

Dalam perancangan sistem ini dikhusus kan dalam penggunakan pelacakan sehari- hari untuk 

kendaraan travel agent perlengkapan yang digunakan berupa: 

1. Uno Board 

Merupakan head structure pada sistem ini berfungsi dalam instalasi perangkat lunak 

2. Antena GSM 

Module yang disambungkan pada Board sim808 untuk mengirimkan data lokasi 

kendaraan 

3. Antena GPS 

Module yang disambungkan pada Board sim808 untuk menangkap lokasi kendaraan 



4. Sim808 Board 

Board GSM/GPRS beserta GPS untuk mengetahui lokasi dari kendaraan 

5. Power Supply 1 Cell (3.7 V – 4.2 V)   Sim 808 Board 

Penggunaan 1 Cell ini dikarenakan voltase yang dapat digunakan untuk board pada 

SIM808 tidak dapat melebihi dari 3,7V jika menggunakan baterai dengan voltase 5V 

maka dapat menyebabkan ketidakstabilan yang dapat menyebabkan kerusakan 

6. Power Supply 2 Cell (5 V – 7.4 V)  Uno Board 

Penggunaan 2 Cell ini dikarenakan voltase pada Board Uno membutuhkan arus 5v 

untuk dapat mengaktifkan kinerja board secara maksimal jika menggunakan 1 Cell 

maka daya untuk mengaktifkan board kurang  

 

 

 

3.4 Desain Flowchart  

 

 



  

Gambar 3.3 Flowchart kerja sistem 

 

 

Tahapan proses pada flowchart diatas yaitu: 

 

1. Proses kerja pada Arduino diawali dengan setup yang dijalankan pertama kali saat 

Arduino Uno beserta Sim808 Board dinyalakan 

2. Proses selanjutnya GPS mencari lokasi dari antenna yang terhubung dengan sim808 



A. Lokasi GPS ditemukan 

- Proses selanjutkan mengambil sample data dari GPS berupa Timestamp pada 

waktu pengambilan data , latitude dan longitude (lokasi x & y pada peta) , 

beserta knot yang diconvert dalam bentuk km (dapat dilihat pada bab 2.2) 

dimana seberapa cepat perpindahan gps dari satu lokasi ke lokasi berikutnya 

B. Lokasi GPS tidak ditemukan 

- Saat Board pertama kali dinyalakan untuk menemukan lokasi dari GPS 

membutuhkan waktu beberapa menit sampai menemukan lokasi dari GPS yang 

digunakan, 

3. Sistem akan terus mengambil sample data sampai dengan power pada salah satu board 

dimatikan  

 

3.5 Entity Relationship Diagram (ERD) 

 Entity Relationship Diagram digunakan untuk mendokumentasikan kebutuhan-

kebutuhan untuk sistem pengelolahan database. ERD menyediakan bentuk untuk menunjukkan 

struktur keseluruhan kebutuhan data. Dalam ERD, data tersebut digambarkan dengan 

menggunakan simbol entitas. ERD merupakan permodelan awal pada data yang kemudian 

dikembangkan dengan menggunakan teori himpunan dalam bidang matematika yang 

diaplikasikan pada basis data relasional. (Sukamto ,2013) 

 Dalam perancangan sistem ini terdapat 2 jenis table yang berkaitan antara kendaraan 

yang dipakai serta lokasinya seperti Gambar 3.4 

 

 



 

 

Gambar 3.4 ERD Design 

Tabel gpsa pada di atas melambangkan masing- masing alat yang sedang digunakan serta 

data yang nantinya akan masuk ke dalam database, setiap alat memiliki data table nya 

masing- masing jika terdapat penambahan alat selanjutnya maka akan di namakanya gpsa1, 

gpsa2, gpsa3, dan seterusnya sebagai penanda alat keberapa yang telah dibuat dan 

dipasangkan. 

 

 

3.6 Struktur Database 

 Berikut ini merupakan struktur tabel rancang bangun berkendara berbasis Arduino 

yang digunakan dalam melakukan penyimpanan data untuk dapat berfungsi secara maksimal. 

 

1. Tabel driver 

Primary Key  : id 



Foreign Key  : tidak ada 

Fungsi   : Menyimpan data  driver yang terdaftar dalam   

    travel agent 

 

 

Tabel 3.1 driver 

Nama Field Tipe Data Size Keterangan 

id Init 11 Primary id driver 

nama varchar 11 Nama Driver 

usia varchar 4 Usia Driver 

  

 

 

 

2. Tabel gpsa 

Primary Key  : id 

Foreign Key  : driver_id , kendaraan_id 

Fungsi   : Menyimpan data lokasi kendaraan & driver 

 

Tabel 3.2 gpsa 

Nama Field Tipe Data Size Keterangan 



id init 11 Primary id lokasi 

tanggal varchar 17 Record tanggal pengambilan 

waktu varchar 17 Record waktu pengambilan 

valat varchar 255 Data latitude 

valon varchar 8 Data longitude 

vanot varchar 6 Data kecepatan kendaraan 

driver_id varchar 255 Foreign key driver 

kendaraan_id varchar 255 Foreign key kendaraan 

 

 

3. Tabel kendaraan 

Primary Key  : id 

Foreign Key  : tidak ada 

Fungsi   : Menyimpan data kendaraan yang dimiliki 

 

 

Tabel 3.3 kendaraan 

Nama Field Tipe Data Size Keterangan 

id init 11 Primary id kendaraan 

nama varchar 11 Nama kendaraan  

tahun int 6 Tahun kendaraan diproduksi 



usia int 5 Usia kendaraan pada travel 

agent 

plat varchar 11 Nomor polisi kendaraan 

 

3.7 Use Case  

 Use Case merupakan bagian dari UML (Unified Modeling Language) yang digunakan 

sebagai pendeskripsian interaksi antara user dengan sebuah sistem melalui sebuah cerita 

bagaimana sistem tersebut dapat digunakan, dalam pengembangan yang dikerjakan oleh 

peneliti dapat dilihat pada Gambar 3.5. Untuk User yang merupakan bagian dari travel agent 

dapat mengakses data yang telah disimpan dalam database melalui sim808, kemudian 

menambahkan sendiri karyawan serta kendaraan jika ada yang baru. Jika ingin merubah data 

table maka harus menghubungi operator bagian mana yang ingin dihapus atau diganti agar 

tidak merusak struktur dari database yang telah dibuat. Bagi para user baik travel agent maupun 

traveler mereka dapat mengakses informasi lokasi dari kendaraan melalui website. 

 



 

Gambar 3.5 Use case diagram 

 

3.8 Activity Diagram 

 Activity Diagram merupakan alur kerja dari sebuah proses sistem maupun bisnis. 

Diagram yang dibuat mirip dengan flowchart  karena dapat menampilkan sebuah alur kerja dari 

suatu proses ke proses lainnya, pada activity diagram ini lebih berfungsi dalam memahami 

proses secara keseluruhan tentang bagaimana kerja dari sistem ini sendiri, kerja dari sistem ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.6 Activity diagram 



 

Gambar 3.6 Activity diagram 



3.9 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram berfungsi dalam menjelaskan interaksi antara objek yang disusun 

berdasarkan urutan waktu untuk dapat memahami bagaimana cara kerja dari sebuah sistem 

yang digunakan, untuk perancangan dari sistem ini sequence diagram dapat dilihat pada 

Gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 Sequence diagram 

Pada Sequence ini bekerja dengan menggunakan sim808 sebagai main board dimana alat 

mendapatkan data berupa lokasi serta kecepatan dari kendaraan kemudian sistem mengirimkan 

data tersebut ke dalam database yang kemudian akan diolah untuk ditampilkan kedalam 

website yang nantinya dapat diakses oleh user, informasi yang dapat di tampilkan juga beragam 

mulai dari data lokasi sampai dengan rute apa saja yang digunakan oleh driver. 

 



3.10 Mockup Design 

 Dalam perancangan sistem informasi ini berbasis website supaya mudah diakses 

pengguna nya berikut merupakan tampilan dari hasil data yang telah diparsing menggunakan 

Arduino IDE. Setiap GPS yang dipasang pada masing- masing mobil ditampilkan pada website 

smiver.com pada bagian kanan atas terdapat menu drop dimana menampilkan menu website 

secara keseluruhan. Terdapat peta yang menggunakan Google Map API untuk menampilkan 

data yang terdapat pada database berupa latitude beserta longitude. 

 Tombol Refresh Location merupakan tombol dimana untuk mengupdate lokasi pada 

kendaraan secara manual untuk mengetahui posisi terakhir dari kendaraan tersebut. Untuk 

dapat mengetahui koordinat dari kendaraan tersebut terdapat list data dari kendaraan yang 

didapatkan melalui Sim808 yaitu, latidue,longitude, kecepatan , beserta rata-rata kecepatan 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.8 

 



 

 

Gambar 3.8 Website Mockup 

 

 



3.11 Nilai Entrepreneurship 

 Dengan adanya travel agent darat yang menggunakan mobil sebagai transportasi, 

pastinya setiap travel agent mempunyai banyak pengemudi serta kendaraan yang 

dimanfaatkan. Hal ini dapat membuka lapangan bisnis baru bagi perusahaan alat keamanan 

mobil. Perusahaan dapat mengambil peluang membuat inovasi perangkat pelacak kendaraan. 

Alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengecekan lokasi kendaraan serta dapat 

mengetahui bagaimana cara dari driver tersebut mengemudi apakah membahayakan 

penumpang. Alat tersebut dapat menginfokan penumpangnya untuk mengetahui lokasi driver 

apakah sudah dekat pada lokasi penjemputannya.  Alat yang diciptakan dapat menjadi salah 

satu alternatif pengguna untuk keamanan dan kenyamanan. Peluang dalam bisnis ini di 

Surabaya masih terbuka lebar meskipun sudah ada perusahaan yang bergerak dalam bidang 

yang sama. 

 

3.11.1 Business Model Canvas (BMC) 

BMC yang dibuat tertuju pada pemilik bisnis travel agent yang menggunakan kendaraan roda 

empat sebagai transportasinya pada bagian Key Partners di butuhkan adanya kerja sama 

dengan travel agent agar pengembangan serta pengujian dapat dilakukan karena sering 

melakukan perjalanan jarak jauh serta meminta feedback mengenai pengembangan yang 

dilakukan, pada bagian Key Activities  yang dilakukan berupa maintenance alat yang telah di 

buat oleh peneliti karena masih dalam tahap prototipe dan belum di ketahui secara penuh jika 

belum digunakan secara berkala, tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk memberikan 

Value Proposition pemantauan kendaraan secara berkala yang dapat dipantau selama 24 jam 

penuh, kemudian dapat mengetahui kecepatan dari kendaraan tersebut, pada penelitian ini juga 

memberikan keuntungan bagi pengguna jasa travel agent ini, mereka dapat mengetahui posisi 

dari kendaraan yang melakukan penjemputan. Sistem ini dapat direalisasikan dengan adanya 



research menggunakan Arduino IDE sebagai source code dari papa arduino yang menjalankan 

GPS serta mengirimkan datanya ke  dalam database yang kemudian ditampilkan pada website 

dengan menggunakan source code yang berbahasa html, php, java, serta sql. Dalam 

pengembangan ini memakan biaya pada perangkat arduino uno, SIM EVB 808 v 3.2 kemudian 

1 baterai yang memiliki tegangan 3.7 serta 1 baterai yang memiliki tegangan 5v. Untuk 

pendapatannya didapatkan melalui penjualan perangkat ini maupun dilakukan dengan 

memberikan penyewaan perangkat tersebut.  

 

 

Gambar 3.9 BMC Smiver 

  

3.11.1.1 Key Partners 

 Key Partners pada BMC berperan sebagai pendukung apa yang terdapat pada bisnis 

tanpa adanya pihak tersebut maka product yang telah dibuat tidak akan dapat terlaksanakan, 

dalam penelitian ini membutuhkan travel agent untuk memahami struktur dari travel agent serta 



meminta pendapat mengenai bagaimana perkembangan serta tindak lanjut jika terjadi skenario 

tertentu. 

3.11.1.2 Key Activities 

 Pada bagian ini merupakan kunci dari apa saja operasional yang dibutuhkan agar sistem 

atau bisnis dapat terus berjalan, terdapat maintenance dimana pemeriksaan secara berkala 

bagaimana respond dari source code maupun alat yang telah di buat apakah terdapat bug atau 

kendala yang dapat merusak sistem, kemudian terus mengembangkan product yang telah 

dibuat untuk kedepannya, adanya marketing yang menargetkan orang-orang dari agent traveler 

untuk mengetahui adanya produk terkait, serta kontrak dengan agent traveler jika ada yang 

ingin menggunakan layanan minimal 1 tahun. 

3.11.1.3  Key Resource 

 Key Resource merupakan bagian dimana perlengkapan apa aja saya yang dibutuhkan 

dalam pembuatan maupun perancangan sistem ini, untuk pembuatan source code pada alat nya 

mencakup Arduino IDE, kemudian data yang didapatkan di tampilkan pada website dengan 

menggunakan html,php,java script serta sql. 

3.11.1.4  Cost Structure 

 Untuk biaya pada bisnis ini mengarah ke hostingan serta biaya dalam pembuatan alat 

yang digunakan untuk melacak lokasi. 

3.11.1.5  Value Proposition 

 Kelebihan dari sistem yang dibuat ini berupa, pelacakan kendaraan secara 24 jam online 

yang dapat mengetahui lokasi dari kendaraan yang ingin dipantau, kecepatan dari kendaraan 

yang di lacak serta rute yang di gunakan. Sedangkan bagi para client dari travel agent dapat 

mengetahui posisi dari kendaraan yang menjemput mereka.  



3.11.1.6  Customer Relationships 

 Pada bagian ini merupakan bagaimana cara berelasi antara customer dengan sisi 

pembisnis dari sistem ini, para customer dapat terus mendapatkan update serta notifikasi 

melalui email jika di inginkan serta, adanya informasi maupun event melalui web platform 

yang dapat diakses siapa saja  

3.11.1.7  Channels 

 Channels merupakan bagaimana cara pembisnis melalui marketing untuk menyebarkan 

tentang informasi dari bisnis ini sendiri yaitu dengan menggunakan website yang telah di buat 

dengan meningkatkan SEO, kemudian dengan melalui pembuatan sosial media dan melalui 

para agent travel. 

3.11.1.8 Customer Segments 

 Pembuatan bisnis ini tertuju kepada pemilik travel agent yang ingin membeli ataupun 

berlangganan produk pelacakan kendaraan ini, dan kemudian di sampaikan kepada customer 

dari travel agent bahwa mereka juga dapat melihat lokasi dari kendaran penjemputan mereka 

3.11.1.9  Revenue Streams 

 Pendapatan dari pembuatan sistem ini datang dari penjualan produk serta berlangganan 

produk yang dijual serta maintenance perbaikan alat jiak ingin adanya kustom. 

 

3.11.2 Market Sensitivity 

 Perkembangan GPS pada masa kini sangat beragam tetapi memilki fungsi yang sama 

yaitu berupa pelacakan, tetapi berdasarkan hasil interview dengan salah satu pemilik travel 

agent mengatakan bahwa GPS yang di pasang pada kendaraan tersebut hanya dapat diketahui 

data perjalanan saat kendaraan kembali ke pusat untuk diambil memory card dan di ambil 



datanya, selain dari itu juga adanya client dari travel agent tersebut yang relatif sering dalam 

menanyakan kendaraan penjemputan telah berada dimana, kemudian dalam pengembangan ini 

baik dari segi pemilik kendaraan, client juga dapat melihat kendaraan yang menjemput mereka 

telah sampai dimana dengan begini juga meringankan pihak travel agent yang menanggapi 

kendaraan telah berada dimana . 

3.11.3 Creative –Innovative 

 Dalam perancangan bisnis ini memanfaatkan GPS yang telah dirancangkan pada 

penelitian ini dengan menampilkan informasi-informasi yang dapat digunakan oleh pemilik 

usaha untuk mengambil tindakan berikutnya tentang kinerja dari masing-masing driver, dan 

jika terjadi sesuatu dengan kendaraannya seperti dicuri oleh seseorang maka akan dapat dilacak 

keberadaannya secara online kapan saja dan dimana saja 

3.11.4 Opportunity Identification 

 Pada masa ekonomi digital dapat ditandai dengan maraknya perkembangan bisnis yang 

memanfaatkan interset sebagai media komunikasi, perkembangan ekonomi digital juga dapat 

dilihat dengan perusahaan baru serta perusahaan lama yang beralih dari jenis konvensional 

menjadi elektronik e-business dan e-commerce. Berdasarkan kata yang di dapat pada tiket.com 

terdapatnya peningkatan bisnis Online Travel Agent (OTA) naik 20%, untuk pengembangan 

bisnis travel agent yang menggunakan kendaraan roda empat untuk transportasi dapat 

membuka usaha jenis baru yang menggunakan jenis binis e-business , yaitu dapat membuka 

ruang usaha yang baru bagi keamaan kendaraan yang menggunakan GPS dalam membantu 

pemantauan bagi kendaraan yang dipercayakan bagi pemilik bisnis dengan pengemudinya 

contohnya dengan membuatkan sebuah alat dimana alat tersebut marupakan bagian dari IOT 

yang dapat di pantau secara online kapan saja dan dimana saja, tentu ini dapat dimanfaatkan 



dalam guna pelacakan serta pemantauan berkala dari pemilik kendaraan kepada pengemudi 

yang menggunakan kendaraan tersebut. 

 


