
BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

Pada pembahasan analisa dan desain system, penulis melakukan tahapan 

kedua dan ketiga dari SDLC, yaitu requirement, analysis, dan design. 

3.1 Analisa Kebutuhan 

 Untuk mengetahui kebutuhan aplikasi Habeat, maka penulis melakukan 

survei kepada calon pengguna yaitu remaja dan orang dewasa. Selain menanyakan 

hal-hal yang terkait kebutuhan aplikasi, survei ini juga menanyakan demografis 

pengguna. Survei ini dilakukan pada tanggal 1 April 2016 dengan membuat 

kuisioner dan disebarkan secara online melalui dengan target 50 responden. 

3.1.1 Survei 

Aspek pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah : 

1. Umur dan jenis kelamin responden. Penulis menanyakan umur 

responden untuk mengetahui demografis pengguna. 

2. Bagaimana anda memilih makanan. Pada bagian ini penulis ingin 

mengetahui apakah pengguna memperhitungkan makanan yang 

akan dimakan berdasarkan kalori. 

3. Perhitungan kalori makanan. Pada bagian ini penulis ingin 

mengetahui apakah pengguna  merasa sulit untuk menghitung 

kalori suatu makanan. 



4. Kesulitan yang dihadapi pada saat menghitung kalori. Pada bagian 

ini penulis ingin mengetahui apakah pengguna merasa tidak 

mampu menghitung kalori pada suatu makanan. 

5. Memakan makanan yang mengandung banyak kalori. Pada bagian 

ini penulis ingin mengetahui apakah pengguna akan memperbaiki 

pola makan jika mengonsumsi makanan yang mengandung banyak 

kalori. 

Setelah kuesioner tersampaikan dan terisi oleh 50 responden, penulis 

kemudian melakukan analisa terhadap hasil kuesioner tersebut. Dari total 50 

responden, terdapat 30 responden pria dan 20 responden wanita. Hasil tersebut 

terdapat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. Hasil Survei Jenis Kelamin 

 

Responden didominasi oleh responden yang memiliki range umur 18 – 25 

tahun sebanyak 49 responden, sedangkan sisanya adalah responden pada range 

umur 25 – 30 tahun. Karena pada pengambilan data kuisioner, sebagian besar 
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mengambil responden yang berada di kampus, sehingga range usia pada 

responden sektiar 18-25 tahun. Seperti pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2. Hasil Survei Umur 

 

Hal yang paling penting menurut responden terhadap makanan adalah 

kalori dengan total 30 responden, terdapat pada Gambar 3.3. Hal yang lainnya 

antara lain, protein total 8 responden dan karbohidrat total terdapat 12 responden. 

Berdasarkan hasil ini, maka kalori adalah hal yang paling diperhatikan oleh 

responden tentang makanan. Melihat hasil dari kuesioner ini berbanding lurus 

dengan tujuan penulis yaitu ingin mengetahui seberapa besar perhatian responden 

terhadap kalori pada suatu makanan. 

Selain itu menurut hasil kuesioner diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden memperhatikan kalori pada makanan, dan hal ini dapat dijadikan 

patokan untuk aplikasi ini menjadikan perhitungan kalori sebagai fitur utama.  
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Gambar 3.3. Hasil Survei terhadap hal yang diperhatikan pada makanan 

 

Hasil survei berikutnya adalah apakah responden merasa sulit untuk 

menghitung kalori pada makanan. 50 kuesioner yang diberikan, terdapat 48 

responden memilih setuju dan 2 responden memilih tidak setuju, seperti pada 

Gambar 3.4.  

 
Gambar 3.4. Hasil survei terhadap perhitungan kalori makanan 
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Hasil survei berikutnya adalah hal apa yang membuat responden sulit 

menghitung kalori pada makanan. Pada hasil survei ini dari 50 responden yang 

ada, 24 responden tidak bisa menghitung kalori makanan, 19 responden 

responden sulit mengetahui jumlah/kalori pada bahan makanan, 7 responden tidak 

mengetahui apa itu kalori makanan. Seperti pada Gambar 3.5.  

 
Gambar 3.5. Hasil survei apakah responden merasa sulit menghitung kalori 

 

Hasil survei yang terakhir adalah apakah responden perlu memperbaiki 

pola makannya ketika responden terlalu banyak mengasup kalori. Pada pertanyaan 

ini terdapat 48 responden yang memilih setuju dan 2 responden memilih tidak 

setuju dari total 50 responden. Seperti pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6. Hasil survei pola makan 

 

 

3.1.2 Wawancara 

A. Informan A (Bapak Prasetyo) 

Bapak Prasetyo adalah seorang sport attendance dari Ciputra Golf, 

Club and Hotel. Pendidikan terakhir yang diambil adalah S1 Kepelatihan 

Olahraga yang berada di UNESA. Bapak Prasetyo memiliki spesialisasi di 

bidang renang dan bulu tangkis yang menjadikan Bapak Prasetyo menjadi 

Personal Trainee di bidang olahraga yang sama. 

1. Pola Makan Sehat 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 9 April 2016, 

informan A mengatakan bahwa pola makan pada setiap orang 

berbeda. Pada dasarnya pola makan sehat adalah pola makan 4 

sehat 5 sempurna, dan dilakukan secara teratur dan konstan. Jika 

seseorang telah memenuhi 4 sehat 5 sempurna maka secara 

bertahap seseorang itu telah menerapkan pola makan sehat. Karena 
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kesehatan seseorang pasti bergantung pada pola makan itu sendiri, 

bukan bergantung pada orang lain. 

2. Kesulitan Menghitung Kalori 

Informan A mengatakan, untuk orang awam yang tidak 

mengetahui detail kandungan pada makanannya, pasti akan sulit 

untuk mengetahui kalori makanan. Orang awam mungkin hanya 

dapat membedakan apa itu makanan yang mengandung karbohidrat 

atau protein. Informan juga menambahkan, pada satu porsi 

makanan terkadang mengandung sedikit kalori, akan tetapi 

mengandung banyak lemak, begitupun sebaliknya. 

3. Masalah Orang Indonesia Terkait dengan Pola Makan 

Pada umumnya, masyarakat belum begitu memperhatikan 

pola makan sehat itu seperti apa. Kurangnya informasi, serta 

kurangnya pemahaman akan pentingnya pola makan sehat di 

masyarakat, ini membuat masyarakat seolah acuh terhadap 

pemahaman penghitungan kalori pada makanan. Hal ini 

menyebabkan tersebarnya lingkungan yang tidak memperhatikan 

pola makan serta gaya hidup tidak sehat. 

4. Perbaikan Pola Makan 

Informan A menegaskan, perbaikan pola makan seseorang 

yang sudah terlanjur salah harus segera diperbaiki, lebih cepat 

lebih baik. Cara yang tepat menurut informan A untuk 

memperbaiki pola makan adalah memulai pola makan yang sesuai 



terhadap kebutuhan. Memulai untuk mejauhi lingkungan gaya 

hidup tidak sehat, serta rajin mencari informasi akan pentingnya 

pola makan sehat. 

B. Informan B (Bapak Riski) 

Bapak Riski Putra adalah seorang sport attendance dari Ciputra Golf, 

Club and Hotel. Pendidikan terakhir yang diambil adalah S1 Kepelatihan 

Olahraga yang berada di UNESA. Beliau memiliki spesialisasi olahraga 

dibidang tenis lapangan. 

1. Pola Makan Sehat 

Pola makan sehat adalah pola makan teratur yang mengacu 

pada 4 sehat 5 sempurna. Informan B juga menambahkan 

konsumsi vitamin atau suplemen itu perlu jika makanan yang 

dikonsumsi oleh seseorang itu tidak sehat.  

2. Kesulitan Menghitung Kalori 

Menghitung kalori sebuah makanan merupakan hal yang 

luput diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Sulitnya mengetahui 

komposisi pada makanan yang menyebabkan seseorang kesulitan 

untuk menghitung kalori. Informan B juga menambahkan jumlah 

gizi pada satu porsi sangat susah diketahui oleh orang awam. 

3. Masalah Orang Indonesia Terkait dengan Pola Makan 

Masalah utama orang Indonesia terkait dengan pola makan 

adalah gaya hidup yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat 

ini disebabkan oleh banyaknya mengonsumsi makanan cepat saji 



atau fast food. Informan B menegaskan, kurangnya olah raga juga 

menjadi salah satu pengaruh terhadap keinginan seseorang untuk 

menganut pola makan sehat. Hal ini dikarenakan mayoritas orang 

Indonesia adalah pekerja yang menyebabkan orang Indonesia tidak 

dapat meluangkan waktunya untuk berolah raga. 

4. Perbaikan Pola Makan 

Pada umumnya jika seseorang mengetahui jika pola 

makannya salah, lebih baik jika segera memperbaikinya. 

Memperbaiki pola makan sehat, berawal dari gaya hidup yang 

sehat. Karena jika setiap orang mempunyai pola makan yang sehat, 

maka secara langsung individu tersebut akan selektif memilih 

makanan.  

C. Informan C 

Informan C adalah Bapak Matt Blaylock yang berprofesi sebagai 

dosen Univeritas Ciputra. Bapak Matt menjadi dosen di jurusan Culinary 

Business. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi pembicara dan 

konsultan sebagai pakar pola hidup sehat. 

1. Pola Makan Sehat 

Pola makan sehat dapat dilakukan secara sederhana dengan 

cara membeli makanan yang alami dan segar. Lebih banyak 

mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, olahraga dan tidur yang 

cukup. Jika melakukan itu semua tidak perlu khawatir akan kalori 

dan kesehatan dalam tubuh manusia. 



2. Kesulitan Menghitung Kalori 

Masyarakat Indonesia sangat buta akan perhitungan kalori. 

Tidak hanya menghitung kalori, masyarakat Indonesia rata-rata 

tidak mengetahui kalori itu untuk apa dan apa manfaatnya. Jadi 

sangat sulit untuk mengenalkan cara hidup sehat kepada masyakat 

Indonesia yang kurang sekali pengetahuan. 

3. Masalah Orang Indonesia Terkait dengan Pola Makan 

Dilihat dari penelitian bahwa, masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi 75% dari karbohidrat, 10% dari lemak, 5% protein. 

Rata-rata orang Indonesia mengkonsumsi terlalu banyak 

karbohidrat. Namun untuk kalori masyarakat Indonesia 

mendapatkan cukup banyak kalori, yang artinya tidak terlalu 

banyak dan tidak terlalu sedikit.  Selain itu, masyarakat Indonesia 

terlalu banyak menggunakan minyak kedalam makanan yang 

menyebabkan terlalu banyak lemak yang dikonsumsinya setiap 

hari. Namun hal ini tidak banyak disadari oleh masyarakat 

Indonesia. Tidak disadari akan dampak yang didapatkan jika 

memiliki pola makan yang tidak seimbang. 

4. Perbaikan Pola Makan 

Yang perlu diperbaiki adalah ketidak seimbangan antara 

karbohidrat dan lemak. Jika terlalu banyak karbohidrat itu 

membuat “insulen” naik terlalu tinggi yang akan menjadi salah 

satu menyebab diabetes dan bisa merusak kesehatan. 



D. Informan D 

Informan D adalah Bapak Vincentius Bernardus yang berprofesi 

sebagai ahli gizi yang berada di rumah sakit PHC. 

1. Pola Makan Sehat 

Mengikuti pola makan 4 sehat 5 sempurna, dimana pada 

saat satu kali makan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-mayur, dan 

buah-buahan. Akan jauh lebih baik bila ditambah susu sebagai 

pelengkap makan. Lebih banyak mengkonsumsi sayuran dan buah-

buahan, olahraga dan tidur yang cukup. Jika melakukan itu semua 

tidak perlu khawatir akan kalori dan kesehatan dalam tubuh 

manusia. Keteraturan makan dalam sehari adalah kunci bagi setiap 

individu mengalami keseimbangan gizi. 

2. Kesulitan Menghitung Kalori 

Jarang orang memperhatikan kandungan kalori pada satu 

menu makanan. Karena kebiasaan orang terutama orang Indonesia 

adalah kenyang yang utama. Jadi sangat sulit untuk mengenalkan 

cara hidup sehat kepada masyakat Indonesia yang kurang sekali 

pengetahuan. 

3. Masalah Orang Indonesia Terkait dengan Pola Makan 

Kurangnya edukasi dan pengenalan akan apa itu arti dari 

kandungan kalori makanan. Karena pada umumnya orang mungkin 

hanya tau kandungan pada satu menu hanya beberapa vitamin, 

seperti vitamin c, vitamin a yang ada pada buah-buahan. 



4. Perbaikan Pola Makan 

Cukup dengan mengatur pola makan yang teratur dan 

seimbang, maka pola makan seseorang akan secara bertahap akan 

membaik. Keadaan tubuh pasti akan mengikuti pola makan yang 

sudah baik tersebut. 

3.1.3 Analisa Hasil Pengumpulan Data 

 Berdasarkan survei dan wawancara yang telah dilakukan, fitur yang 

dibutuhkan pengguna adalah : 

1. Menghitung kebutuhan kalori pengguna 

2. Menghitung kalori pada makanan 

3.2 Use Case Diagram 

Habeat adalah sebuah aplikasi penghitung kalori makanan. Pengguna dari 

aplikasi Habeat dapat mencatat data demografis pengguna untuk mendapatkan 

kebutuhan kalori pengguna. Pengguna dapat memilih makanan yang telah 

tersedia, mencatat makanan apa yang telah pengguna makan, dan aplikasi dapat 

memberi saran makanan apa yang harus di makan pengguna seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.7.  



 
Gambar 3.7. Use Case Diagram 

 

3.3 Activity Diagram 

Diagram aktivitas (activity diagram) adalah representasi grafis dari seluruh 

tahapan alur kerja. Diagram ini mengandung aktivitas, pilihan tindakan, 

perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Pada pemodelan UML, diagram ini 

dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional 

secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. 

3.3.1 Memilih Makanan 

 Dalam menu makanan, pengguna dapat memilih makanan sesuai dengan 

keinginan pengguna, aplikasi telah menyajikan banyak menu makanan khas 

Indonesia. Tersedia 200 makanan khas Indonesia yang tersedia pada aplikasi ini. 

Pada aplikasi ini pengguna juga dapat melihat bahan, nutrisi, dan kalori pada 

makanan yang tersedia. 



Apabila pengguna telah memilih makanan yang telah tersedia pengguna 

akan mendapatkan informasi kalori pada makanan yang telah terpilih. Proses ini 

didapatkan dari proses perhitungan dari database. Proses memilih makanan dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. Proses perhitungan kalori pada menu makanan sebagai 

berikut : 

1. Ambil data bahan makanan dari database pada aplikasi. 

2. Setelah data bahan makanan terambil, proses berikutnya adalah 

mencocokkan data bahan makanan dengan data DKBM 

3. Aplikasi melakukan perhitungan seperti dibawah ini : 

 

𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 =
𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖

𝐾𝑎𝑙𝑜𝑟𝑖 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐷𝐾𝐵𝑀 (100 𝑔𝑟𝑎𝑚)  𝑥 𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 

  

 
Gambar 3. 8 Pilih Makanan Activity Diagram  



 

3.3.2 Login 

 Dalam fitur login pengguna akan diharuskan membuat akun pada aplikasi, 

seperti pada Gambar 3.9. Sehingga pengguna dapat masuk pada menu utama 

aplikasi. Jika pengguna belum mempunyai akun pada aplikasi, maka pengguna 

diharuskan untuk daftar terlebih dahulu. 

 
Gambar 3. 9 Login Activity Diagram  

 

3.3.3 Mencatat Data Pengguna 

Dalam mencatat data pengguna ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

kalori pengguna. Pertama-tama aplikasi akan menanyakan tujuan pengguna, 

mengisi berat badan tujuan, pilih jenis kelamin, pilih aktifitas dari pengguna, 

mengisi berat badan sekarang, mengisi tinggi badan, dan yang terakhir adalah 

mengisi umur pengguna. Pada aplikasi ini, jika pengguna telah memasukkan data 



yang dibutuhkan oleh aplikasi ini, aplikasi akan menghitung kebutuhan 

berdasarkan rumus Harris-Benedict seperti pada rumus (1) dan (2) yang ada pada 

sub bab 2.1.2.  

 
Gambar 3.10. Data Pengguna Activity Diagram 

 



3.3.4 Mendapatkan Saran Makanan 

 Pada fitur ini ketika pengguna telah mendapatkan kalkulasi kebutuhan 

kalorinya, maka pengguna akan mendapatkan saran makanan yang dapat 

memenuhi kebutuhan kalori dari pengguna. Proses dilihat pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11. Mendapatkan Saran Makanan Activity Diagram 

 

3.3.5 Memberi Penambahan Menu Makanan 

 Meskipun pada aplikasi telah tersedia berbagai macam menu makanan. 

Pada fitur ini setiap pengguna dapat menambahkan menu makanan pada aplikasi. 

Akan tetapi menu makanan yang ditambahkan oleh pengguna belum dapat 

menampilkan jumlah kalori yang terkandung dalam makanan tersebut, jika ingin 

mengetahui kandungan kalori dalam makannnya. Proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.12. 



 
Gambar 3.12. Input Makanan Activity Diagram 

 

3.3.6 Melihat Riwayat Makan 

 Pada fitur ini pengguna dapat melihat makanan apa saja yang pengguna 

makan pada hari itu juga, maupun hari sebelumnya. Proses melihat riwayat dapat 

dilihat pada Gambar 3.13. 

 
Gambar 3.13. Riwayat Makan Activity Diagram 



3.3.7 Melihat Notifikasi 

 Pada fitur ini aplikasi akan memberikan notifikasi waktu makan apabila 

waktu pada perangkat pengguna telah memasuki waktu makan yang telah diatur 

pada aplikasi. Proses yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 3.14. 

 

 
Gambar 3.14. Melihat Notifikasi Activity Diagram 

 

3.3.8 Login Admin 

 Pada fitur ini admin diharuskan untuk melakukan login ketika memasuki 

admin-site. Hal ini penting karena pada admin-site admin dapat mengolah data 

dari pengguna. Dimulai dari data pengguna, memasukkan data menu makanan, 

data bahan makanan, saran yang diberikan pengguna, dan dapat melihat history 

dari pengguna. Proses login admin dapat dilihat pada Gambar 3.15. 



 
Gambar 3. 15. Login Admin Activity Diagram 

 

3.3.9 Input Menu Admin 

Pada fitur ini admin dapat menambah menu pada aplikasi yang sudah 

tersedia. Admin dapat menambah menu makanan jika memang diperlukan 

penambahan menu makanan. Admin dapat menambah berapapun jumlah makanan 

yang dinginkan. Proses input menu yang dilakukan oleh admin dapat dilihat pada 

Gambar 3.16. 

 
Gambar 3. 16. Input Menu Activity Diagram 



 

3.3.10 Input Bahan Admin 

Pada fitur ini admin dapat menambah bahan-bahan dari makanan yang 

telah tersedia pada basis data aplikasi. Seperti pada Gambar 3.17. 

 

 
Gambar 3. 17. Input Bahan Activity Diagram

 
3.3.11 Mengonfirmasi Penambahan Makanan 

Pada fitur ini admin dapat melihat penambahan menu yang diberikan 

pengguna melalui aplikasi. Pada fitur ini admin dapat melihat menu yang 

ditambahkan oleh pengguna, akan tetapi menu tersebut belum dapat menampilkan 

kandungan kalori yang terdapat pada menu tersebut. Menu yang ditambahkan 

oleh pengguna bisa menampilkan kandungan kalori setelah admin mengonfirmasi 

menu tersebut. Hal ini penulis ingin menunjukkan bahwa penulis ingin merasa 

dekat dengan pengguna. Proses yang dilakukan admin untuk mengonfirmasi 

penambahan makanan dapat dilihat pada Gambar 3.18. 



 
Gambar 3. 18. Konfirmasi Penambahan Makanan Acitivity Diagram 

 

3.3.12 Melihat Riwayat Makan Pengguna Oleh Admin 

Pada fitur ini admin dapat melihat riwayat makan pengguna, dimana 

admin dapat melihat jadwal makan pada setiap pengguna yang menggunakan 

aplikasi. Fitur ini dapat dilihat berdasarkan tanggal pengguna makan. Proses ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.19. 

 
Gambar 3. 19. Lihat Riwayat Activity Diagram 



3.4 Class Diagram 

 Pada pengerjaan aplikasi Habeat penulis menggunakan beberapa 2 baha 

pemrograman yakni java dan php. Pada bagian interface aplikasi menggunakan 

Bahasa pemrograman java, sedangkan pada bagian web service menggunakan 

Bahasa pemrograman php. Kelas-kelas tersebut terbagi menjadi 4 bagian, antara 

lain : 

1. Activities, adalah kelas yang berfungsi untuk melakukan inisiasi tampilan 

dan menjalankan logika-logika pemrograman yang berhubungan langsung 

dengan pengguna. 

 
Gambar 3. 20. Cuplikan Class Diagram (Activities) 

 

2. Datalist, adalah kelas yang menampung data dari web service. Web service 

menggunakan Bahasa pemrograman PHP. Pada Gambar 3.20 dibawah 

warna merah menunjukkan datalist pada class. 

3. Custom List Adapter, adalah komponen aplikasi sebagai penyalur dari 

datalist ke listview yang berada di activitiy, data dari datalist di tampung 

menjadi holder yang bekerja dengan itemview.xml, penulis mengantur 



tampilan listview di itemview.xml. Pada Gambar 3.21 dibawah warna biru 

menunjukkan custom list adapter pada class. 

 
Gambar 3. 21. Cuplikan Class Diagram (Datalist dan Custom List Adapter) 

 

4. Dialog, adalah komponen aplikasi yang berfungsi sebagai tampilan pop up 

dialog kepada pengguna. Penulis menggunakan date picker, diterapkan di 

activity tambah makanan. Pada Gambar 3.22 dibawah warna hijau 

menunjukkan dialog pada class.  



 
Gambar 3. 22. Cuplikan Class Diagram (Dialog) 

 

3.5 Sequence Diagram  

 Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event 

untuk menghasilkan output tertentu. 

3.5.1 Sequence Diagram Memilih Makanan 

 Pada diagram ini pengguna dapat memilih makanan yang telah tersedia. 

Pengguna akan memilih makan 3 kategori yang telah tersedia, yakni Breakfast, 

Lunch dan Lunch. Setelah pengguna memilih kategori, pengguna akan memilih 

makanan apa yang akan dimakan nantinya. Seperti pada Gambar 3.23. 



 
Gambar 3. 23 Sequence Diagram Pilih Makanan 

 

3.5.1 Sequence Diagram Login 

 Pada diagram login, pengguna akan memasukkan data username dan 

password yang telah terdaftar. Jika tidak maka pengguna diharapkan untuk 

membuat akun pada aplikasi. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 
Gambar 3. 24 Sequence Diagram Login 



3.5.2 Sequence Diagram Mencatat Data Pengguna 

 Pada diagram ini, pengguna akan melengkapi data yang diperlukan oleh 

aplikasi untuk mendapatkan kebutuhan kalori dari pengguna. Pengguna akan 

mengisi data seperti tujuan pengguna, jenis kelamin pengguna, aktivitas 

pengguna, berat bada pengguna, tinggi badan pengguna, dan umur pengguna. 

Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

Gambar 3. 25. Sequence Diagram Data Pengguna 
 

3.5.4 Sequence Diagram Mendapat Saran Makanan 

 Pada diagram ini pengguna dapat menerima saran dari aplikasi untuk 

kebutuhan kalorinya. Sehingga pengguna akan mendapatkan menu-menu 

makanan yang akan cocok dengan kebutuhan kalori setiap pengguna. Proses ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.26. 



 
Gambar 3. 26. Sequence Diagram Saran Makanan 

 

3.5.5 Sequence Diagram Memberi Penambahan Menu Makanan 

 Pada diagram ini pengguna dapat menambah menu makanan pada aplikasi. 

Pada aplikasi telah tersedia berbagai menu makanan. Proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.27. 

 
Gambar 3. 27. Sequence Diagram Input Makanan 

 



3.5.6 Sequence Diagram Melihat Riwayat Makan 

 Pada diagram ini pengguna dapat melihat makanan apa yang pernah 

dikonsumsi oleh pengguna pada tanggal tertentu. Pengguna memilih tanggal lalu 

mendapatkan informasi makanan yang telah dikonsumsi tanggat tersebut. Seperti 

pada Gambar 3.28. 

 
Gambar 3. 28. Sequence Diagram Riwayat Makan 

 
 
 

3.5.7 Sequence Diagram Melihat Notifikasi 

 Pada diagram ini pengguna akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan 

waktu makan apabila telah memasuki waktu makan yang telah diatur oleh 

aplikasi. Pengaturan makan tersebut meliputi makan pagi, makan siang, dan 

makan malam. Pengguna dapat menerima notifikasi apabila sebelumnya telah 

membuka aplikasi dan telah memasuki menu utama aplikasi. Proses tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 3.29. 



 
Gambar 3. 29. Sequence Diagram Melihat Notifikasi 

 

3.5.8 Sequence Diagram Login Admin 

 Pada diagram ini hanya admin yang dapat memasuki admin site. Pada 

admin site, admin dapat mengubah, menambah, dan menghapus database dari 

aplikasi. Admin mengakses data menu makanan, data pengguna, dan data-data 

yang terkait dengan aplikasi. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

 
Gambar 3. 30. Sequence Diagram Login Admin 

 



3.5.8 Sequence Diagram Input Menu Admin 

 Pada diagram ini admin dapat menambah menu makanan pada basis data 

aplikasi. Fitur ini hanya dapat dilakukan oleh admin. Proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.31. 

 
Gambar 3. 31. Sequence Diagram Input Menu Admin 

 

3.5.9 Sequence Diagram Input Bahan Admin 

 Pada diagram ini admin dapat menambah bahan-bahan pada menu 

makanan yang terdapat pada basis data aplikasi. Fitur ini hanya dapat dilakukan 

oleh admin. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 
Gambar 3. 32. Sequence Diagram Input Bahan Admin  



 

3.5.10 Sequence Diagram Mengonfirmasi Penambahan Makanan 

 Pada diagram ini admin dapat melihat penambahan menu makanan yang 

diberikan oleh pengguna, langkah ini perlu karena penulis ingin pengguna 

berpartisipasi atas berkembangnya aplikasi ini. Menu makanan yang telah 

ditambahkan oleh pengguna, belum dapat menampilkan kandungan kalori yang 

terdapat pada menu makanan tersebut, sehingga admin perlu mengonfirmasi agar 

kandungan kalori pada menu makanan tersebut dapat dihitung. Proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.33. 

 
Gambar 3. 33. Sequence Diagram Mengonfirmasi Penambahan Makanan 

 

3.5.11 Sequence Diagram Melihat History Pengguna 

 Pada diagram ini admin dapat menambah menu makanan pada basis data 

aplikasi. Fitur ini hanya dapat dilakukan oleh admin. Proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.34 



 
Gambar 3. 34. Sequence Diagram Melihat History Pengguna 

 

3.6 Sistem Arsitektur 

 Pengembangan system pada aplikasi Habeat terbagi dua yakni front-end 

dan back-end. Front-end adalah aplikasi pada android yang berhubungan 

langsung dengan pengguna. Sedangkan back-end adalah server yang dapat 

menghubungkan aplikasi dan basis data. Seperti yang tertera pada Gambar 3.35. 

 
Gambar 3. 35. Sistem Arsitektur 

 



3.7 Basis Data 

Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik 

sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk 

memperoleh informasi dari basis data tersebut. 

3.7.1 Entity Relationship Diagram 

Aplikasi Habeat yang akan penulis buat menggunakan MySql sebagai 

basis data dengan model konseptual berupa diagram ER (Entity Relationship 

Diagram) seperti Gambar 3.36. Pada diagram ERD menunjukkan struktur 

keseluruhan kebutuhan data serta hubungan data-data yang digunakan dalam 

system. Dalam ERD, data tersebut digambarkan menggunakan sistem entitas yang 

saling terkait.  

Entitas user digunakan untuk menyimpan segala data pribadi yang dimiliki 

oleh pengguna. Data pribadi dari pengguna tersebut antara lain id_user, email, 

password, nama, umur, berat_awal, berat_tujuan, tujuan, aktifitas, jenis_kelamin, 

tinggi, kalori dan status_delete. 

Entitas menu digunakan untuk menyimpan segala menu makanan yang 

tersedia pada aplikasi. Data menu tersebut terdiri dari id_menu, id_user, nama, 

status_delete,  status_admin, porsi,  kalori_total, fat_total, carb_total, dan 

protein_total. 

Entitas bahan digunakan untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang 

digunakan untuk satu menu makanan seperti pada entitas sebelumnya. Entitas ini 

adalah merge dari dua tabel yang dimiliki pengguna, yakni tabel bahan makanan 

dan tabel dkbm. DKBM berasal dari tabel yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan 



Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP PERSAGI) yang diberi nama Tabel 

Komposisi Bahan Makanan Indonesia. Data menu tersebut terdiri dari id_bahan, 

nama, fat, carb, protein, kalori, dan status_delete. 

Entitas total_bahan digunakan untuk menyimpan data seperti id_menu, 

id_bahan, id_satuan, jumlah, jumlahgram, fat, carb, protein, dan kalori. Entitas ini 

memiliki dua relasi dari 3 entitas yaitu entitas bahan, menu, dan satuan. Entitas 

total_bahan memiliki 2 primary key dan foreign key dari entitas menu dan bahan 

yaitu id_menu dan id_bahan, selain itu entitas total_bahan juga memiliki foreign 

key dari entitas satuan yakni id_satuan. 

Entitas harian_kalori memuat data pengguna seperti id_harian, id_user, 

id_menu, waktu, status_waktu, status_tampil, dan porsi. Entitas ini digunakan 

untuk menyimpan data makan pengguna. 

Entitas report memuat data id_report, id_user, id_menu, dan komen. 

Report bertujuan untuk menampung keluhan pengguna apabila ada 

ketidaksesuaian informasi kalori pada menu makanan yang tersedia pada aplikasi. 

 



 

Gambar 3. 36. Entity Relationship Diagram 
 

Entitas satuan digunakan untuk menyimpan data seperti satuan. Entitas ini 

digunakan untuk menyimpan data menu makanan yang memiliki satuan yang 

formatnya tidak sesuai dengan satuan yang ada pada tabel bahan. 

Entitas konversi digunakan untuk menampung bahan-bahan dari menu 

makanan yang memiliki satuan selain gram, hal ini diperlukan agar penulis dapat 

menghitung kalori dari bahan tersebut. Entitas ini memiliki atribut id_satuan, 

id_bahan, dan konversi. 



3.7.2 Desain Basis Data 

Tabel 3.1 merupakan tabel yang berfungsi menyimpan data menu 

makanan seperti id_menu, id_user, nama, status_delete, kalori_total, fat_total, 

carb_total, protein_total dan porsi. 

 
Tabel 3.1. Tabel Menu 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id_menu (PK) Varchar Digunakan sebagai primary key 
Id_user (FK) Tinyint Digunakan sebagai foreign key 

Nama Varchar Berisi nama makanan dari menu 

Status_delete Tinyint Berisi 0 maka akan tampil, dan 1 tidak 
tampil 

Kalori_total Decimal Berisi nilai kalori pada satu menu 
makanan 

Porsi Tinyint Berisi jumlah porsi pada satu menu 
makanan 

Fat_total Decimal Berisi nilai fat pada satu menu makanan 
Carb_total Decimal Berisi nilai karbohidrat pada satu menu 

makanan 
Protein_total Decimal Berisi nilai protein pada satu menu 

makanan 
 

Tabel 3.2 merupakan tabel bahan dimana tabel ini menyimpan data bahan-

bahan dari menu makanan. Seperti id_bahan, nama, fat, carb, protein, 

status_delete, dan kalori.  

 
Tabel 3.2. Tabel Bahan 

Nama Tipe Data Keterangan 
Id_bahan(PK) Int Digunakan sebagai Primary Key 

Nama Varchar Berisi bahan makanan yang ada pada satu 
menu makanan 

Fat Varchar Berisi nilai lemak pada satu bahan makanan 



Carb Varchar Berisi nilai karbohidrat pada satu bahan 
makanan 

Protein Varchar Berisi nilai protein pada satu bahan 
makanan 

Status_delete Tinyint Berisi 0 maka akan tampil, dan 1 maka tidak 
tampil 

Kalori Decimal Berisi nilai kalori pada satu bahan makanan 
 

Tabel 3.3 merupakan tabel user dimana pada tabel ini menyimpan data 

seperti id_user, email, password, nama, umur, berat_awal, berat_tujuan, tujuan, 

aktifitas, jenis_kelamin, tinggi, kalori, dan status_delete. 

 
Tabel 3.3. Tabel User 

Nama Tipe Data Keterangan 
Id_user (PK) Int Digunakan sebagai Primary Key 

Email Varchar Digunakan sebagai Primary Key 
Password Varchar Berisi password untuk login pengguna 

Nama Varchar Berisi nama pengguna 
Umur Int Berisi umur pengguna 

Berat_awal Decimal Berisi berat badan pengguna 
Berat_tujuan Decimal Berisi perubahan jumlah berat badan yang 

diinginkan pengguna 
Tujuan Tinyint Berisi tujuan pengguna (menjaga berat 

badan, menurukan berat badan, dll) 
Aktifitas Tinyint Berisi aktifitas pengguna (sedentary, active, 

dll) 
Jenis_kelamin Tinyint Berisi jenis kelamin pengguna 

Tinggi Decimal Berisi tinggi badan pengguna 
Kalori Decimal Berisi kebutuhan kalori pada satu hari 

Status_delete Tinyint Berisi 0 maka akan tampil, dan 1 maka 
tidak tampil 

 

Tabel 3.4 adalah tabel yang merupakan relasi dari 2 tabel, yaitu tabel 

menu, dan user. Pada tabel ini berisi id_harian, id_user, id_menu, waktu, 

status_waktu, status_tanpil, dan porsi. 



 
Tabel 3.4. Tabel Harian Kalori 

Nama Tipe Data Keterangan 
Id_harian (PK) Int Digunakan sebagai Primary Key 
Id_user (PK) Int Digunakan sebagai Foreign Key dari table 

user 
Id_menu (FK) Varchar Digunakan sebagai Foreign Key dari table 

menu 
Waktu Datetime Berisi tanggal dan waktu yang menunjukkan 

waktu makan pengguna (2016-04-19 
19:09:00) 

Status_waktu Tinyint Digunakan sebagai penanda waktu makan. 
Berisi 1 maka menunjukkan makan pagi, 2 

makan siang, dan 3 makan malam 
Status_tampil Tinyint Berisi 0 maka akan tampil dan 1 tidak tampil 

Porsi Tinyint Digunakan sebagai penunjuk porsi makan 
pengguna. 

 

Tabel 3.5 adalah tabel yang merupakan relasi dari 3 tabel, yaitu tabel 

menu, satuan, dan bahan. Pada tabel ini berisi id_bahan, id_user, id_menu, 

jumlah, jumlahgram, fat, carb, protein dan kalori. 

 
 

Tabel 3.5. Tabel Total_bahan 
Nama Tipe Data Keterangan 

Id_bahan (FK) Int Digunakan sebagai foreign key dari table 
bahan 

Id_menu (FK) Int Digunakan sebagai foreign key dari table user 

Id_satuan (FK) Int Digunakan sebagai foreign key dari table 
satuan 

Jumlah Int Berisi jumlah pada bahan menu makanan 
Jumlahgram Int Berisi jumlah yang memiliki satuan gram 

pada bahan menu makanan 
Fat Decimal Berisi nilai fat pada bahan menu makanan 



Carb Decimal Berisi nilai karbohidrat pada bahan menu 
makanan 

Protein Decimal Berisi nilai protein pada bahan menu 
makanan 

Kalori Decimal Berisi nilai kalori pada bahan menu makanan 
 

Tabel 3.6 merupakan tabel satuan yang berisi pada id_satuan dan nama. 

 
Tabel 3.6. Tabel Satuan 

Nama Tipe Data Keterangan 
Id_satuan (PK) Int Digunakan sebagai primary_key table satuan 

Nama Varchar Berisi nama dari satuan seperti (biji, butir, 
ikat, dll) 

 

Tabel 3.7 merupakan tabel konversi yang digunakan untuk menghitung 

bahan yang satuannya tidak gram, sehingga membuat penulis tidak bias 

menghitung nilai kalori pada bahan. Tabel konversi ini juga memiliki 2 relasi 

yaitu entitas satuan dan bahan. Pada tabel ini berisi berisi id_satuan, id_bahan, 

dan konversi. 

Tabel 3.7. Tabel Konversi 
Nama Tipe Data Keterangan 

Id_satuan (FK) Int Digunakan sebagai foreign key dari tabel 
satuan 

Id_bahan (FK) Int Diguanakan sebagai foreign key dari tabel 
bahan 

Konversi Int Berisi nilai gram dari bahan yang memiliki 
satuan selain gram. 

 

Tabel 3.8 merupakan tabel report yang digunakan untuk menampung 

keluhan pengguna apabila ada ketidaksesuaian informasi kalori pada menu 

makanan yang tersedia pada aplikasi. 



Tabel 3. 8 Tabel Report 
Nama Tipe Data Keterangan 

Id_report (PK) Int Digunakan sebagai primary key dari tabel 
report 

Id_user (FK) Int Diguanakan sebagai foreign key dari tabel 
report 

Id_menu (FK) Int Diguanakan sebagai foreign key dari tabel 
report 

Komen Text Berisi komen dari pengguna 
 

3.8 Desain Antar Muka 

 Desain antar muka digunakan untuk membuat interaksi pengguna 

sesederhana dan seefisien mungkin, dalam hal mencapai tujuan pengguna. Desain 

Antarmuka yang baik dapat memberikan penyelesaian pekerjaan dengan efisien 

tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. 

3.8.1 Desain Antar Muka Main Menu 

 Pada bagian Main Menu pengguna akan melihat kebutuhan kalori yang 

dibutuhkan. Karena pada sebelumnya pengguna akan mengisi data demografis, 

sehingga aplikasi secara otomatis dapat menghitung kebutuhan kalori pengguna. 

Serta ada dua tombol pada bagian ini, yakni eat food dan add new food. Desain 

dapat dilihat pada Gambar 3.37. 



 
Gambar 3. 37. Desain Antar Muka Main Menu 

 

3.8.2 Desain Antar Muka Eat Food 

 Pada bagian eat food pengguna dapat memilih menu masakan yang telah 

disediakan oleh aplikasi. Makanan yang tersedia dalam aplikasi adalah 200 menu 

masakah khas Indonesia. Hal ini menjadi nilai tambah dengan tersedianya banyak 

sekali macam-macam menu makanan, sehingga pengguna tidak perlu khawatir 

untuk mencari makanan. Selain itu aplikasi ini juga dapat mengetahui bahan apa 

saja yang terkandung pada makanan yang dipilih pengguna, serta pengguna dapat 

mengetahui kandungan kalori.  

Menu list food yang tersedia pada aplikasi berupa scroll view, yakni 

berupa list yang dapat di scroll kebawah hingga batas terakhir menu makanan 

yang tersedia. Sedangkan pada menu detail list food terdapat kombinasi layout 



didalamnya, misalnya linear layout vertical dan linear layout horizontal. Desain 

dapat dilihat pada Gambar 3.38 dan Gambar 3.39. 

 
Gambar 3. 38. Desain Antar Muka Menu Makanan 

 
 

 
Gambar 3. 39. Desain Antar Muka Detail Makanan



 

3.8.3 Desain Antar Muka Add Food 

 Pada bagian ini, pengguna dapat menambahkan menu makanan, meskipun 

pada aplikasi telah tersedia banyak menu makanan. Pada bagian ini pengguna 

akan mengisi bahan makanan yang terkandung dalam masakan tersebut. Menu 

yang ditambah oleh pengguna akan tampil di bagian Menu Makanan, jika 

makanan tersebut telah melalui proses validasi yang dilakukan oleh admin.  

Seperti pada Gambar 3.40. 

   
Gambar 3. 40. Desain Antar Muka Add Food 

 

3.8.4 Food Diary 

 Bagian Food Diary adalah bagian dimana pengguna dapat melihat record 

makanan yang telah dikonsumsi. Fitur ini akan menampilkan tanggal yang 

nantinya bisa dipilih oleh pengguna. Ketika pengguna memilih tanggal, maka 



aplikasi akan menampilkan detail makanan apa saja yang telah dikonsumsi pada 

tanggal itu.  

Pada menu food diary terdapat fitur datePicker pada Android Studio, 

sehingga memudahkan penulis dalam menerapkan fitur memilih tanggal. 

Sedangkan pada bagian detail food diary penulis menerapkan kombinasi linear 

layout horizontal dan linear layout vertical.  Seperti pada Gambar 3.41 dan 

Gambar 3.42. 

 

Gambar 3. 41. Desain Antar Muka Detail Food Diary 



 
Gambar 3. 42. Desain Antar Muka Food Diary 

 

3.9 Nilai Entrepreneurship 

 Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana aplikasi Habeat akan 

beredar dipasaran dan apa yang membuat aplikasi Habeat berbeda dengan aplikasi 

yang sudah ada sebelumnya. 

3.9.1 Opportunity Identification 

Ketersediaan infrastruktur jaringan dan internet saat ini, ditambah dengan 

kecenderungan masyarakat saat ini akan penggunaan gadget atau smartphone 

memungkinkan aplikasi Habeat akan mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini karena 

penulis menghasilkan sebuah program aplikasi android yang dapat menjawab 

kebutuhan seseorang dalam menghitung dan mengatur pola makan.  

3.9.2 Market Sensitivity 

Pada Bab I mengenai latar belakang penulisan, penulis telah mengetahui 

besarnya dampak negatif jika seseorang tidak mengatur pola makannya dengan baik. 

Mengingat banyaknya pertumbuhan penggunaan smartphone di dunia, penulis 

mengaitkan besarnya potensi penggunaan smartphone pada masyarakat dengan 



membawa dampak positif terkait dengan pola makan yang tidak sehat. tugas akhir 

membuat nilai jual pada program yang telah di buat dan nantinya dapat dijual secara 

masal. 

3.9.3 Creative Innovative 

Aplikasi ini dapat mengatur pola makan seseorang dan dapat menghitung 

kalori makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini dapat memberi dampak positif untuk 

masyarakat yang memiliki pola makan tidak sehat, dan memberi pengetahuan kepada 

masyarakat tentang kandungan kalori yang terdapat pada makanan. Ditambah aplikasi 

Habeat memiliki fitur suggest yang dapat memudahkan pengguna untuk mengatur 

pola makannya.	


