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BAB III  

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan desain sistem dari aplikasi 

yang dikembangkan. Analisa sistem menjelaskan tentang kebutuhan dari aplikasi 

dan desain sistem menjelaskan tentang arsitektur dan fitur-fitur dari aplikasi yang 

dirancang berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan. Selain itu pada bab ini 

juga menjelaskan tentang nilai yang terdapat dalam aspek entrepreneurship yang 

dapat dikembangkan dalam aplikasi ini. 

3.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Untuk menentukan desain aplikasi, perlu dilakukan analisa sistem terlebih 

dahulu. Analisa sistem memiliki tujuan untuk mencari fitur-fitur aplikasi yang 

digunakan sesuai dengan kebutuhan user. Peneliti melakukan suatu analisa melalui 

data dari survei yang berupa kuisioner yang diberikan kepada orang yang butuh / 

pernah memakai jasa servis rumah dan juga mewawancarai tukang renovasi. 

3.1.1 Survei Kebutuhan User 

Dalam mencari kebutuhan pengguna aplikasi, diperlukan suatu aspek 

menentukan bagaimana jalannya suatu aplikasi dan apa saja yang perlu dalam 

pembuatan aplikasi. Peneliti mencari kebutuhan pengguna agar dapat mengenal 

lebih dalam mengenai kebutuhan aplikasi. Oleh karena itu peneliti melakukan suatu 

survei tentang jasa servis rumah . 

3.1.1.1 Aspek Pertanyaan 

Kuisioner dibagikan kepada orang yang butuh / pernah memakai jasa servis 

rumah dengan pertanyaan yang terdiri sebagai berikut. 



 

13 

 

1. “Jasa servis rumah apakah yang penting menurut responden?”, Pertanyaan ini 

dibuat agar dapat mengetahui apakah jasa servis yang disediakan di survei 

cukup penting untuk digunakan di aplikasi atau tidak. Kemudian pertanyaan 

berikutnya adalah “Selain tukang yang ada, apakah ada jasa servis rumah yang 

menurut anda juga penting?”, Pertanyaan ini dibuat dengan tujuan mengetahui 

apakah ada jasa servis rumah yang bisa menjadi konsiderasi untuk dimasukan 

ke dalam aplikasi. 

2. “Anda ingin memesan jasa servis rumah melalui aplikasi, Informasi apa saja 

yang menurut anda perlu ada di aplikasi ketika memesan pemasangan cctv / 

tukang ac / tukang kunci / tukang las / tukang renovasi?”. Pertanyaan ini dibuat 

dengan tujuan mengetahui informasi tambahan yang menurut user perlu 

ditambahkan ketika memesan jasa servis rumah . 

3. Memberikan suatu skala sistem rating untuk mengetahui apakah sangat 

mempengaruhi keputusan user dalam memilih tukang. 

3.1.1.2 Responden 

Dari 33 responden yang telah mengisi survei, berikut merupakan daftar 

tabel yang berisikan responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan pekerjaan. 

Tabel responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 3.1, tabel 

responden berdasarka umur dapat dilihat di tabel 3.2, dan tabel responden 

berdasarkan pekerjaan dapat dilihat di tabel 3.3. 
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Tabel 3. 1 Tabel Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

                                          Jenis Kelamin 

Jumlah Orang 

Laki-laki Perempuan 

Jumlah Orang yang mengisi responden 23 10 

 

Tabel 3. 2 Tabel Jumlah Responden Berdasarkan Umur 

                             Umur 

Jumlah Orang 

18 s/d 25 tahun 26 s/d 35 tahun Lebih dari 35 tahun 

Jumlah Orang yang mengisi 

responden 

8 9 16 

 

Tabel 3. 3 Tabel Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah Orang Yang Mengisi Responden 

Desainer 1 

Freelancer 1 

Pekerja 1 

Wiraswasta 1 

Karyawan 2 

Dosen 5 

Ibu Rumah Tangga 7 

Mahasiswa 7 

Pengusaha 8 
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3.1.1.3 Hasil Survei 

Berdasarkan pertanyaan “Menurut anda, seberapa penting jasa servis rumah 

seperti pemasangan cctv, tukang ac, tukang kunci, tukang las, dan tukang 

renovasi?”, Berikut merupakan hasil survei tersebut : 

 

 

Berdasarkan hasil dari tabel 3.4, dapat disimpulkan dari perhitungan secara 

skala likert bahwa nilai akhir pada pemasangan cctv adalah 61.4, tukang ac adalah 

65, tukang kunci adalah 41, tukang las adalah 37, dan tukang renovasi adalah 75. 

Kemudian mengenai pertanyaan “Selain pilihan yang tersedia diatas, 

apakah ada tukang yang menurut anda penting?”, satu orang menjawab tukang 

perbaikan atap, dua orang menjawab tukang bersih-bersih, empat orang menjawab 

tukang air. 

Pertanyaan berikutnya “Anda ingin memesan jasa servis rumah melalui 

aplikasi, Informasi apa saja yang menurut anda perlu ada di aplikasi ketika 

memesan pemasangan cctv / tukang ac / tukang kunci / tukang las / tukang 

renovasi?”. Berikut merupakan hasil jawabannya : 

 

 

Tabel 3. 4 Jumlah Orang Mengisi Survei Tentang Jasa Servis Rumah 

Jasa 

Skala 

Pemasangan 

CCTV 

Tukang 

AC 

Tukang 

Kunci 

Tukang 

Las 

Tukang 

Renovasi 

Sangat tidak penting 2 0 18 20 0 

Tidak penting 16 17 10 10 3 

Penting 13 12 4 3 27 

Sangat penting 2 4 1 0 3 
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 Pemasangan CCTV 

 

 

 Tukang AC 

 

 

 Tukang Kunci 

 

Gambar 3. 1 Grafik Informasi Mengenai Pemasangan CCTV 

Gambar 3. 2 Grafik Informasi Mengenai Tukang AC 

Gambar 3. 3 Grafik Informasi Mengenai Tukang Kunci 
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 Tukang Las 

 

 

 Tukang Renovasi 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 3.1 sampai dengan gambar 3.5, dapat 

disimpulkan bahwa nama penyedia dan jasa merupakan informasi yang paling 

penting dalam memesan jasa. 

Berikutnya pertanyaan yang memberikan suatu skala sistem rating untuk 

mengetahui apakah sangat mempengaruhi keputusan user dalam memilih tukang 

dijawab melalui grafik berikut :  

Gambar 3. 4 Grafik Informasi Mengenai Tukang Las 

Gambar 3. 5 Grafik Informasi Mengenai Tukang Renovasi 
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3.1.1.4 Analisa 

Dari survei yang diberikan, bisa diambil bahwa jasa servis yang tidak 

seberapa dibutuhkan ialah tukang las dan tukang kunci dengan skala nilai likert 

yang dibawah 50. Kemudian dalam memesan jasa servis rumah informasi yang 

paling penting ialah nama penyedia jasa dan ratingnya maka informasi tersebut 

ditampilkan dalam aplikasi. Setelah itu, hasil survei juga menunjukan bahwa skala 

rating tergolong sangat penting untuk digunakan dalam suatu aplikasi.  

3.1.2 Wawancara Ahli 

Wawancara dilakukan kepada tukang renovasi untuk menyesuaikan 

kebutuhan yang diterapkan dalam suatu aplikasi karena berbeda dengan penyedia 

jasa lainnya, para mandor bangunan yang merupakan tukang renovasi perlu 

mengunjungi lokasi agar mengetahui jelas harga yang diterapkan. 

3.1.2.1 Aspek Pertanyaan 

Dalam melakukan suatu wawancara, terdapat terdapat pertanyaan yang 

terdiri sebagai berikut: 

1. “Informasi apa saja yang biasa ditanyakan ketika menerima suatu kerjaan?”, 

Pertanyaan bertujuan untuk mengenal apa saja pembahasan yang di bahas 

ketika menerima suatu kerjaan. 

Gambar 3. 6 Grafik Informasi Mengenai Skala Sistem Rating 



 

19 

 

2. “Apa yang menjadi konsiderasi mereka untuk menerima kerjaan?”, Pertanyaan 

ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan mandor ketika 

menerima kerjaan yang ditawarkan. 

3. “Bagaimana sistem pembayaran ketika menerima kerjaan?”, Pertanyaan ini 

bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran yang masing-masing mandor 

terima ketika menerima kerjaan. 

3.1.2.2 Narasumber 

Berikut merupakan narasumber yang tergolong sebagai mandor bangunan : 

Bapak Warto, Bapak Ponidi, Bapak Tjandra, dan Bapak ‘X’. 

3.1.2.3 Hasil 

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, berikut merupakan 

hasil dari wawancara yang telah dilakukan. 

1. “Informasi apa saja yang biasa ditanyakan ketika menerima suatu kerja beserta 

tahapannya?“, Berdasarkan jawaban dari Bapak Warto, Bapak Ponidi, Bapak 

Tjandra, dan Bapak ‘X’ dapat dideskripsikan bahwa ketika menerima suatu 

kerja informasi yang ditanyakan ialah lokasi dan waktu terlebih dahulu serta 

pemasalahan yang ingin diselesaikan, kemudian dimulai perhitungan mulai dari 

struktur bangunan hingga bahan-bahan yang ada. 

2. “Apa yang menjadi konsiderasi bapak untuk menerima kerjaan?”, Berdasarkan 

jawaban dari Bapak Warto, Bapak Ponidi, Bapak Tjandra, dan Bapak ‘X’ dapat 

dideskripsikan bahwa ketika menerima suatu kerja, hal yang menjadi 

konsiderasi adalah apakah ada waktu untuk menerima pekerjaan yang ada 

karena mandor membutuhkan anak buah agar dapat menjalankan renovasi. 
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3. “Bagaimana sistem pembayaran ketika menerima kerjaan?”, Berdasarkan 

jawaban dari Bapak Warto, Bapak Ponidi, Bapak Tjandra, dan Bapak ‘X’ dapat 

dideskripsikan bahwa sistem pembayaran yang dijalankan secara keseluruhan 

atau bertahap. Jadi dalam menjalankan suatu renovasi, ada pembayaran yang 

dilakukan secara bertahap pada hari tertentu sudah dibayar setengah atau 

terdapat pembayaran dibayar pada saat hasil sudah jadi secara keseluruhan.  

3.1.2.4 Analisa 

Dari hasil wawancara diatas, dapat diambil bahwa dalam memesan tukang 

khususnya bagian seperti renovasi dan semacamnya, penyedia jasa dan pencari jasa 

harus menentukan waktu yang tepat di lokasi yang ingin dikerjakan. Mengenai 

pembayaran, pembayaran yang biasa mandor jalankan adalah mandor menerapkan 

sistem yang pembayaran bertahap atau ketika pekerjaan sudah terselesaikan. 

3.2 Desain Sistem 

Dalam membuat suatu aplikasi, terdapat beberapa proses yang dirancang 

sesuai dengan analisa kebutuhan data yang telah dilakukan. Pada perancangan 

proses, aplikasi ini menggunakan berapa jenis diagram UML atau Unified Model 

Language. Diagram yang digunakan dalam merancang dan membangun aplikasi ini 

adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, 

dan ER Diagram. 
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3.2.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk menentukan aksi, baik itu dari user, 

admin atau penyedia jasa. Aplikasi ini memiliki tujuh fungsi utama, yaitu Mencari 

dan Melihat Penyedia Jasa, Menilai Kinerja Penyedia Jasa, Memesan Penyedia 

Jasa, Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan, Memproses Pemesanan Penyedia 

Jasa, Memperbarui Data, Membaca Pesanan dan Membalas Pesanan. Gambar 3.7 

Use Case Diagram dari penjelasan di atas. 

 

 

3.2.2 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan sebagai penjelasan suatu alur kerja dalam 

sistem aplikasi dibuat. Activity Diagram dibuat berdasarkan Use Case Diagram 

yang telah dibuat sebelumnya. Berikut merupakan gambaran Activity Diagram. 

Gambar 3. 7 Use Case Diagram 
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3.2.2.1 Activity Diagram Melihat dan Mencari Penyedia Jasa 

Dalam Activity Diagram Melihat dan Mencari Penyedia Jasa, terdapat tiga 

peran yang dilibatkan yaitu user, aplikasi, dan basis data. Pada awalnya terdapat 

halaman pesan, kemudian user memilih tipe jasa yang diinginkan. Setelah itu dari 

basis data akan dimunculkan daftar nama-nama penyedia jasa yang sesuai dengan 

kategori yang dipilih. Kemudian user dapat memilih penyedia jasa di kategori 

tersebut dan akan memunculkan halaman pesan penyedia jasa. Alur kerja dapat 

dilihat pada Gambar 3.8.  

 

  

Gambar 3. 8 Activity Diagram Melihat dan Mencari Penyedia Jasa  
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3.2.2.2 Activity Diagram Memesan Penyedia Jasa 

Dalam Activity Diagram Memesan Penyedia Jasa, terdapat tiga peran yang 

dilibatkan yaitu user, aplikasi, dan basis data. User akan menuliskan informasi 

seperti lokasi, waktu dan deskripsi. Setelah itu user memesan penyedia jasa dan 

data yang ada akan disimpan ke dalam basis data, ketika mengirimkan suatu pesan 

akan ada kode verifikasi yang sudah diacak untuk memastikan apakah penyedia 

jasa yang dipesan sesuai atau tidak. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

  

Gambar 3. 9 Activity Diagram Memesan Penyedia Jasa 
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3.2.2.3 Activity Diagram Menilai Kinerja Penyedia Jasa 

Dalam Activity Diagram Menilai Kinerja Penyedia Jasa, terdapat tiga peran 

yang dilibatkan yaitu user, aplikasi, dan basis data. Aplikasi menampilkan halaman 

tombol “Beri Rating”, kemudian dari user menekan tombol “Beri Rating” dan 

aplikasi akan menampilkan halaman beri rating juga memperbarui status di basis 

data menjadi nomor lima. User menilai penyedia jasa dan setelah itu aplikasi akan 

menampilkan halaman pesan dan dari basis data, status diperbarui menjadi nomor 

enam dan rata-rata penyedia jasa telah diperbarui. Alur kerja dapat dilihat pada 

Gambar 3.10.  

 

  

Gambar 3. 10 Activity Diagram Menilai Kinerja Penyedia Jasa 
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3.2.2.4 Activity Diagram Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan 

Dalam Activity Diagram Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan, terdapat 

empat peran yang dilibatkan yaitu user, basis data, aplikasi, dan SMS Gateway. 

Alur dimulai dengan user membuka halaman proses kemudian dari aplikasi akan 

mengecek pesanan melalui API yang telah di panggil dari sms gateway. Jika 

pesanan ada maka aplikasi akan menampilkan apakah penyedia jasa menerima atau 

tidak, tergantung jawaban yang diberikan maka status diperbarui pada halaman 

proses Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.11.  

  
Gambar 3. 11 Activity Diagram Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan 
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3.2.2.5 Activity Diagram Memproses Pemesanan Penyedia Jasa 

Dalam Activity Diagram Memproses Pemesanan Penyedia Jasa, terdapat 

empat peran yang dilibatkan yaitu user, aplikasi, basis data, dan penyedia jasa. Alur 

dimulai dengan penyedia jasa sudah menerima pesanan dan akan mendatangi lokasi 

sesuai waktu yang ditentukan. Apabila penyedia jasa menerima maka user akan 

memperbarui proses bahwa penyedia menerima pekerjaan di aplikasi sedangkan 

apabila penyedia jasa menolak maka user akan memperbarui proses bahwa 

penyedia menolak pekerjaan di aplikasi. Kedua pilihan tersebut akan memperbarui 

status pesanan sesuai pilihan masing-masing di basis data. Apabila pekerjaan 

diterima, maka akan menampilkan tombol “Beri Rating” yang akan digunakan 

untuk menilai penyedia jasa. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.12. 

 
Gambar 3. 12 Activity Diagram Memproses Pemesanan Penyedia Jasa 
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3.2.2.6 Activity Diagram Memperbarui Data 

Dalam Activity Diagram Memperbarui Data, terdapat tiga peran yang 

dilibatkan yaitu admin, aplikasi, dan basis data. Alur dimulai dengan halaman 

Login dari aplikasi serta admin akan masuk memperbarui data dengan pilihan 

menambahkan, memberhentikan, dan mengubah informasi penyedia jasa. Bila ada 

data yang diperbarui maka data tersebut akan di perbarui di basis data, bila tidak 

maka alur kerja selesai. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.13.  

 

  

Gambar 3. 13 Activity Diagram Memperbarui Data 
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3.2.2.7 Activity Diagram Membaca Pesan 

Dalam Activity Diagram Membaca Pesan, terdapat empat peran yang 

dilibatkan yaitu aplikasi, basis data, SMS Gateway, dan penyedia jasa. Alur dimulai 

dari penyampaian adanya pesanan dari aplikasi kemudian basis data menyimpan 

informasi pesanan tersebut dan setelah itu pesan akan dikirimkan melalui SMS 

Gateway. Alur diakhiri dengan penyedia jasa membaca pesanan yang telah 

dikirimkan melalui aplikasi. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.14.  

 

  

Gambar 3. 14 Activity Diagram Membaca Pesan 
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3.2.2.8 Activity Diagram Membalas Pesan 

Dalam Activity Diagram Membalas Pesan, terdapat dua peran yang 

dilibatkan yaitu SMS Gateway dan penyedia jasa. Alur dimulai dari penyedia jasa 

yang membaca pesan kemudian akan menanggapi pesan sesuai dengan kata kunci 

yang telah diberikan, apabila pesan dikirim dan sesuai dengan kata kunci maka 

pesan akan diterima. Alur kerja dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

  

Gambar 3. 15 Activity Membalas Pesan 
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3.2.3 User Interface 

User Interface adalah sebuah tampilan yang berhubungan langsung dengan 

user dan antarmuka user serta berfungsi untuk menghubungkan antara user dengan 

aplikasi. Pada bagian ini dijelaskan setiap rancangan bentuk user interface yang 

digunakan pada aplikasi ini. 

3.2.3.1 Halaman Login dan Register 

Halaman Login merupakan halaman untuk user agar dapat masuk ke dalam 

aplikasi dengan mengisikan email dan password yang sudah terdaftar sebelumnya 

pada menu Register. User yang belum daftar dalam aplikasi ini, terdapat tombol 

Register yang terdiri atas form pendaftaran untuk user baru yang belum terdaftar 

dalam aplikasi ini. Pada halaman Register terdapat lima textfield yang harus diisi 

oleh calon user baru yaitu nama, email, password, dan nomor telfon. Jika sudah 

mengisi semuanya, terdapat tombol Register untuk mendaftar sebagai user baru 

aplikasi ini. Gambar 3.16 merupakan gambar desain halaman Login dan Register 

di atas. 

 

Gambar 3. 16 Halaman Login dan Register 
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3.2.3.2 Halaman Pesan dan Daftar Penyedia Jasa 

Ketika sudah melakukan Login, maka user masuk pada halaman pesan yang 

berperan sebagai tampilan utama dalam aplikasi yaitu sebuah daftar kategori servis 

yang tersedia. User dapat memilih kategori yang tersedia dengan menekan gambar 

pada kategori kemudian menampilkan daftar penyedia jasa dari masing-masing 

kategori. Daftar penyedia jasa memiliki informasi seperti nama, harga dasar, rating, 

dan foto profil penyedia jasa. Gambar 3.17 merupakan desain halaman Pesan dan 

Daftar Penyedia Jasa. 

 

3.2.3.3 Halaman Pesan Penyedia Jasa 

Ketika user sudah memilih penyedia jasa yang ingin dipesan, maka halaman 

daftar penyedia jasa berpindah ke halaman pesan penyedia jasa. Pada halaman 

pesan penyedia jasa, user diminta untuk mengisi informasi yang dibutuhkan agar 

penyedia jasa dapat menjawab dengan jelas. Informasi yang dibutuhkan antara lain 

deskripsi, lokasi, waktu survei, dan waktu kerja. Setelah selesai mengisi, user dapat 

mengirimkan informasi tersebut dengan menekan tombol pesan. Selain informasi 

yang sudah di isi, ketika mengirimkan suatu pesan melewati SMS Gateway, 

Gambar 3. 17 Halaman Pesan dan Daftar Pesan Penyedia Jasa 
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penyedia jasa mendapatkan kode verifikasi yang digunakan untuk menjawab pesan 

dari user. Jawaban tersebut berupa ‘Y, -----’ yang berarti menerima pekerjaan 

tersebut atau ‘T, -----’ yang berarti menolak pekerjaan tersebut. Jawaban tersebut 

tentu di akhiri dengan kode yang telah dikirimkan lewat sistem SMS Gateway agar 

jawaban dari penyedia jasa dapat tersambung dengan pemesanan dari user. Gambar 

3.18 merupakan desain halaman Pesan Penyedia Jasa. 

 

3.2.3.4 Halaman Proses dan Proses Penyedia Jasa 

Ketika user mengirimkan pesan maka di informasi pesan tersebut 

menampilkan status sebagai menunggu konfirmasi. Halaman proses berubah secara 

otomatis apabila penyedia jasa telah menjawab permintaan dari user baik itu 

menerima maupun menolak dan tentunya status berubah sesuai jawaban yang telah 

ditentukan. Tergantung jawaban antara menerima atau menolak. Setelah 

mendapatkan jawaban, user dapat menekan informasi tersebut dan muncul data 

berupa informasi yang user jalankan sebelumnya.  

Ketika user memilih informasi yang statusnya sebagai pesanan diterima, 

maka terdapat dua tombol “Pekerjaan Diterima” dan “Pekerjaan ditolak”. Bila user 

Gambar 3. 18 Halaman Pesan Penyedia Jasa 
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memilih pekerjaan ditolak maka kembali ke halaman proses dengan menunjukan 

status sebagai pekerjaan ditolak, apabila user memilih pekerjaan diterima maka 

terdapat tombol “Beri Rating” yang berfungsi untuk menilai kinerja penyedia jasa. 

Gambar 3.19 merupakan desain halaman Proses dan Proses Penyedia Jasa. 

 

3.1.1.5 Halaman Beri Rating 

User yang sudah menekan tombol “Pekerjaan Diterima” namun belum 

memberi rating maka ditampilkan status sebagai pekerjaan diterima, belum di 

rating. Jika menekan tombol beri rating, maka user diminta untuk menilai penyedia 

jasa. Setelah selesai menilai, halaman beri rating berpindah halaman ke halaman 

pesan. Gambar 3.20 merupakan desain halaman Beri Rating. 

Gambar 3. 19 Halaman Proses dan Proses Penyedia Jasa 
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3.1.1.6 Halaman Utama Admin 

Halaman Utama Admin memiliki sebuah tampilan yang berisi empat fitur 

yang bisa dilakukan oleh admin, yaitu menambahkan penyedia jasa, 

memberhentikan penyedia jasa, mengedit informasi penyedia jasa, dan keluar 

kembali ke halaman login. Gambar 3.21 merupakan desain halaman utama Admin. 

 

 

Gambar 3. 20 Halaman Beri Rating 

Gambar 3. 21 Halaman Utama Admin 
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3.1.1.7 Halaman Tambah Penyedia Jasa 

Dalam halaman Tambah Penyedia Jasa, Admin dapat mengisi informasi 

yang dibutuhkan yaitu nama, tipe jasa, nomor telfon, harga dasar, dan foto profil 

yang bisa diunggah lewat aplikasi. Ketika sudah mengisi semua informasi, bisa 

menekan tombol Register yang berarti mendaftarkan penyedia jasa bedasarkan 

informasi yang di isi. Gambar 3.22 merupakan desain halaman Tambah Penyedia 

Jasa. 

 

3.1.1.8 Halaman Berhenti dan Mengedit Penyedia Jasa 

Dalam halaman Berhenti Penyedia Jasa, Admin diminta untuk mengisi id 

penyedia jasa yang ingin diberhentikan. Jika sudah mengetahui id penyedia jasa 

mana yang ingin diberhentikan terdapat textfield yang diisi sesuai dengan 

permintaan. Setelah menulis id penyedia jasa, terdapat tombol berhenti yang 

digunakan untuk menjalankan fungsi tersebut. 

Dalam halaman Mengedit Penyedia Jasa, Admin perlu mengisi informasi 

apa yang ingin diubah dalam nomor telfon dan harga dasar. Di sini id digunakan 

untuk menemukan apakah ada id yang ingin dirubah informasinya. Jika sudah 

Gambar 3. 22 Halaman Tambah Penyedia Jasa 
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mengubah informasi sesuai dengan yang ingin diterapkan, terdapat tombol selesai 

untuk menjalankan fungsi tersebut. Gambar 3.23 merupakan desain halaman 

Berhenti dan Mengedit Penyedia Jasa. 

 

 

3.2.4 Class Diagram 

Aplikasi ini memiliki class yang terdiri dari Adapter_PenyediaJasa, 

Adapter_Sms, Login, Admin_Main, AdminBerhentiPJ, AdminEditPJ, 

AdminTambahPJ, Register, BeriRating, BottomNavBar, fragment_pesan, 

fragment_profile, fragment_proses, FragmentDaftarPenyediaJasa, User, 

FragmentPesanPenyediaJasa, FragmentProsesPenyediaJasa, PenyediaJasa, 

IsiSMSgateway, ZenzivaConfig, ZenzivaDataProvider, dan interface 

ZenzivaDataService. Gambar Class Diagram dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

  

Gambar 3. 23 Halaman Berhenti dan Mengedit Penyedia Jasa 
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Gambar 3. 24 Class Diagram 
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Berikut merupakan penjelasan mengenai isi dari Class Diagram 

yang digunakan dalam aplikasi: 

1. Class Fragment_Pesan memiliki tiga ImageButton yang merupakan kategori 

penyedia jasa untuk berpindah halaman berdasarkan masing-masing kategori. 

Ketika memilih salah satu kategori, terdapat pilihJasa yang merupakan 

OnClickListener untuk memindahkan halaman bedasarkan kategori dipilih. 

2. Class FragmentDaftarPenyediaJasa memiliki arrayPJ yang merupakan 

ArrayList dari kelas PenyediaJasa yang menampilkan isi daftar. Iniadapter 

merupakan inisialisasi dari kelas Adapter_PenyediaJasa yang berperan sebagai 

tampilan daftar. ListPekerja merupakan suatu inisialisasi dari ListView yang 

menyediakan tempat untuk daftar penyedia jasa. Metode fetchdaftar() yang 

memiliki parameter String penyediajasa dan int iswork() adalah metode yang 

menampilkan daftar dengan memanggilkan isi basis data lewat PHP. 

3. Class FragmentPesanPenyediaJasa memiliki sharedPreference yang digunakan 

untuk mengambil data berupa id. Kelas ini memiliki parameter berupa String 

namaPengirim, nomortelfonPengirim, tglSurvei, tglKerja, jamSurvei, 

jamKerja, informasiPesan, koderahasia, namaPenerima, nomortelfonPenerima, 

int isread, idpesan, statusPesan, ratingPesan. Metode kirimZenziva memiliki 

parameter String nomor dan String info dengan tujuan mengirimkan pesan 

kepada penyedia jasa yang telah dipilih dengan sistem sms gateway Zenziva. 

Metode simpanSMSGateway() memiliki parameter yang disimpan ke dalam 

basis data. Kelas ini juga memiliki listener seperti OnDateSetListener dan 

OnTimeListener yang berguna untuk memilih tanggal dan waktu ketika 

memesan. 
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4. Class Fragment_Proses memiliki arraySMS yang merupakan ArrayList dari 

kelas IsiSMSgateway berisi daftar sms. IniadapterSMS merupakan inisialisasi 

dari kelas Adapter_SMS yang berperan sebagai tampilan daftar. ListSms 

merupakan suatu inisialisasi dari ListView yang menyediakan tempat untuk 

daftar pesanan. Metode terimaZenziva() merupakan metode yang digunakan 

untuk mengambil pesan, dengan metode isreadPesan() yang digunakan untuk 

mengecek apakah user sudah membuka pesan atau belum, metode filterPesan() 

yang digunakan untuk menyaring pesan melalui kata kunci dan kode. Metode 

fetchProses() digunakan untuk menampilkan daftar pesanan yang telah dipesan. 

5. Class FragmentProsesPenyediaJasa memiliki tujuh TextView yang terdiri dari 

pj_proses, lokasi_proses, deskripsi_proses, waktu_survei_proses, 

waktu_kerja_proses, status_proses, dan rating_proses, tiga Button yang terdiri 

dari terima_proses, tolak_proses, dan rating_proses, enam String yang terdiri 

dari smsPJ, smsD, smsL, smsWS, smsWK, dan smsK, 3 int smsS, smsR, smsIs. 

Metode ubahStatusKerja() berguna untuk mengubah status ketika memilih 

tombol “Pekerjaan Diterima” atau “Pekerjaan Ditolak”. 

6. Class BeriRating memiliki dua String berupa smsK, smsPJ, dua int berupa 

smsS, smsR, satu Button selesai_rating, satu RatingBar nilai_rating. Kelas ini 

memiliki metode penilaianRating() yang digunakan untuk memasukan nilai 

rating kedalam tabel smsgateway di basis data dengan melempar data-data yang 

diperlukan seperti kode, status, dan rating, Metode rataRating() digunakan 

untuk mencari rata-rata rating. 

7. Class Fragment_Profile memiliki tiga TextView user_profile, email_profile, 

nomortelfon_profile, dan id_profile, memiliki Button logout_profile, memiliki 
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SharedPreference untuk menyimpan data dan menampilkan ketika masuk ke 

dalam aplikasi, memiliki tiga String berupa nama, email, nomortelfon, dan id.  

8. Class User memiliki empat String yang terdiri dari namaUser, email, password, 

nomortelfonUser dengan masing-masing menggunakan getter dan setter yang 

berguna untuk memanggil atau memasang nilai yang dibuat. 

9. Class PenyediaJasa memiliki lima String yang terdiri dari namaPJ, tipejasa, 

nomortelfonPJ, hargadasar, dan fotoPJ, memiliki tiga int berupa id, iswork, 

rating. Parameter tersebut memiliki masing-masing getter dan setter yang 

berguna untuk memanggil atau memasang nilai yang dibuat. 

10. Class IsiSMSgateway memiliki delapan String yang terdiri dari deskripsi, 

lokasi, waktuKirim, waktuSurvei, waktuKerja, idpengirim, idpenerima, dan 

kode, memiliki empat int id, status, rating, dan isread. Parameter tersebut 

memiliki masing-masing getter dan setter yang berguna untuk memanggil atau 

memasang nilai yang dibuat. 

11. Class Adapter_PenyediaJasa mempunyai ArrayList dari kelas PenyediaJasa 

dengan inisial nama PJ. Kelas ini bertujuan untuk menampilkan konten yang 

ada di daftar penyedia jasa dengan metode getView. Data yang ditampilkan 

dalam daftar berupa nama, rating, harga dasar, dan foto profil penyedia jasa. 

Menampilkan foto profil penyedia jasa menggunakan gradle Picasso. 

12. Class Adapter_Sms mempunyai tujuh TextView yang menjadi tempat untuk 

menampilkan info berupa deskripsi, lokasi, waktupesan, waktu kerja,  

idpengirim, idpenerima, kode, dan proses status. Dalam proses status, terdapat 

syarat menampilkan kalimat tertentu berdasarkan angka status. 
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13. Class Admin_Main memiliki empat ImageButton berinisialisasi tambahPJ, 

berhentiPJ, editPJ, dan keluarPJ. empat ImageButton merupakan menu yang 

digunakan untuk pindah halaman ketika menekan ImageButton tersebut. 

14. Class AdminTambahPJ memiliki empat EditText berupa namaPJ, 

nomortelfonPJ, hargadasarPJ, dan tambahinPJ, memiliki dua Button berupa 

pilihfoto dan tambahinPJ, memiliki empat int berupa rating, isworkPJ, 

PICK_IMAGE_REQUEST, bitmap_size, memiliki ImageView fotoPJ, 

memiliki dua Bitmap berupa bitmap dan decoded. Pada kelas AdminTambahPJ, 

terdapat metode getStringImage() yang mengambil nilai Image dalam bentuk 

String, showFileChooser() yang berguna untuk memilih file, onActivityResult() 

yang berguna untuk memproses pemilihan gambar, setToImageView yang 

berguna untuk mengambil gambar yang telah dipilih,  getResizedBitmap() 

untuk mengatur ukuran gambar, dan metode addPJ() untuk menambahkan 

penyedia jasa kedalam basis data dengan nilai yang telah ditentukan. 

15. Class AdminBerhentiPJ memiliki EditText berupa idPJ yang digunakan untuk 

memberhentikan penyedia jasa dengan memilih id yang di pilih, Button berupa 

berhentiPJ. Metode deletePJ() merupakan metode yang digunakan untuk 

memberhentikan penyedia jasa dengan melempar data berupa id yang 

digunakan untuk dibandingkan lewat php. 

16. Class AdminEditPJ memiliki empat EditText berupa idPJ, namaPJ, 

nomortelfonPJ, dan hargadasarPJ, memiliki requestQueue yang bertujuan untuk 

menyambungkan ke php. Metode editPJ() digunakan untuk merubah informasi 

penyedia jasa berupa nomor telfon dan harga dasar dengan melempar kedua 

nilai tersebut lewat php dan membandingkannya kemudian merubah informasi. 
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17. Class Login memiliki Button bernama login_button, dua EditText bernama 

email_field dan password_field, TextView register, tiga String nama, email, 

nomortelfon, dan sharedPreference yang digunakan untuk menyimpan 

informasi berupa nama, email, nomortelfon, status session sebagai tanda sudah 

masuk atau tidak. Metode loginProcess() berguna untuk melakukan pengecekan 

email dan password agar dapat masuk ke dalam aplikasi 

18. Class Register merupakan extends dari Class Login, memiliki Button 

btnAddUser, 4 EditText bernama email, password, nama, dan nomortelfon. 

19. Interface ZenzivaDataService merupakan salah satu fitur yang perlu digunakan 

untuk mengirimkan pesan menggunakan sistem sms gateway Zenziva dengan 

menyediakan query yang telah ditentukan dari Zenziva.  

20. Class ZenzivaDataProvider merupakan salah satu fitur yang diperlukan untuk 

dipanggil ke kelas FragmentPesanPenyediaJasa. Class ZenzivaConfig berisikan 

url yang menjadi dasar halaman ketika memanggil di 

ZenzivaDataProvider.Class BottomNavBar merupakan kelas yang 

menampilkan navigasi di bagian bawah halaman. Kelas ini diimplementasikan 

fragment_pesan, FragmentDaftarPenyediaJasa, FragmentPesanPenyediaJasa, 

fragment_ proses, FragmentProsesPenyediaJasa, BeriRating. Semua kelas 

tersebut diimplementasikan dalam OnFragmentInteractionListener. Kelas ini 

memiliki metode onCreate() yang dapat memanggil BottomNavigationView, 

metode loadFragment() untuk menampilkan fragment apabila fragment tidak 

kosong, dan metode onNavigationItemSelected() yang digunakan untuk 

menyediakan navigasi yang ditampilkan ketika memanggil kelas ini.  
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3.2.5 Sequence Diagram 

Sequence Diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara obyek-obyek tersebut. 

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara obyek juga 

interaksi antara obyek. 

3.2.5.1 Sequence Diagram Melihat dan Mencari Penyedia Jasa 

Pada gambar 3.25, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Melihat dan Mencari 

Penyedia Jasa. Langkah di mulai dengan user yang memilih kategori kemudian 

melalui basis data, ditampilkan penyedia jasa yang masih terdaftar di basis data. 

  



 

44 

 

 

Gambar 3. 25 Sequence Diagram Melihat dan Mencari Penyedia Jasa 
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3.2.5.2 Sequence Diagram Memesan Penyedia Jasa 

Pada Gambar 3.26, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Memesan Penyedia 

Jasa. Langkah dimulai dengan user yang mengirimkan pesan dengan mengisi 

informasi yang dibutuhkan kemudian isi pesan tersebut dipindahkan ke basis data 

serta mengirimkannya ke penyedia jasa yang dituju melalui sistem SMS Gateway. 

 

 

Gambar 3. 26 Sequence Diagram Memesan Penyedia Jasa 
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3.2.5.3 Sequence Diagram Menilai Kinerja Penyedia Jasa 

Pada Gambar 3.27, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Menilai Kinerja 

Penyedia Jasa. Langkah dimulai dengan user memberitahu pekerjaan telah diterima 

dan menilai kinerja penyedia jasa apabila pekerjaan sudah selesai. 

 
Gambar 3. 27 Sequence Diagram Menilai Kinerja Penyedia Jasa 
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3.2.5.4 Sequence Diagram Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan 

Pada Gambar 3.28, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Mendapatkan 

Konfirmasi dari Pesanan. Langkah dimulai dengan user melihat daftar pesanan 

setelah penyedia jasa sudah menjawab pesanan dan dikirimkan ke aplikasi melalui 

SMS Gateway. 

 

Gambar 3. 28 Sequence Diagram Mendapatkan Konfirmasi dari Pesanan 
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3.2.5.5 Sequence Diagram Memproses Pesanan Penyedia Jasa 

Pada gambar 3.29, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Memproses Pesanan 

Penyedia Jasa. Langkah dimulai dengan user memilih pesanan yang diproses 

setelah penyedia jasa sudah menjawab pesanan. Status berubah sesuai dengan 

jawaban yang diberikan. 

 

Gambar 3. 29 Sequence Diagram Memproses Pesanan Penyedia Jasa 



 

49 

 

3.2.5.6 Sequence Diagram Memperbarui Data 

Pada gambar 3.30, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Memperbarui Data. 

Langkah dimulai dengan admin masuk dengan email dan password yang sudah 

ditetapkan, kemudian terdapat macam-macam menu untuk memperbarui data 

penyedia jasa seperti menambah, memberhentikan, dan merubah informasi. 

 

Gambar 3. 30 Sequence Diagram Memperbarui Data 

3.2.5.7 Sequence Diagram Membaca Pesanan 

Pada gambar 3.31, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Membaca Pesanan. 

Langkah dimulai dengan penyedia jasa yang membaca pesanan yang telah 

dikirimkan dari user melalui sistem SMS Gateway berdasarkan nomor yang dituju. 

Pesan tersebut berisikan deskripsi, lokasi, waktu survei, dan waktu kirim. 
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Gambar 3. 31 Sequence Diagram Membaca Pesanan 

3.2.5.8 Sequence Diagram Membalas Pesanan 

Pada gambar 3.32, dijelaskan Sequence Diagram Fitur Membalas Pesanan. 

Langkah di mulai dengan penyedia jasa membalas pesanan dari nomor gsm yang 

sudah ditentukan ketika menggunakan sistem SMS Gateway Zenziva. Kemudian 

dalam membalas suatu pesan, penyedia jasa dapat membalas antara menerima atau 

menolak dengan kode yang di berikan. 

 

Gambar 3. 32 Sequence Diagram Membalas Pesanan 
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3.2.6 Desain Arsitektur 

Dalam desain arsitektur aplikasi ini, terdapat tiga peran yakni user, penyedia 

jasa, dan admin. User menggunakan aplikasi untuk mencari jasa servis rumah dari 

penyedia jasa berdasarkan kategori masing-masing. Ketika sudah menemukan 

penyedia jasa, user bisa memesan melalui aplikasi. Dari aplikasi, informasi yang 

telah ditulis oleh user dikirimkan ke penyedia jasa lewat SMS Gateway. Admin 

berperan untuk memperbarui informasi dari penyedia jasa seperti nomor telefon dan 

harga dasar. Alur program dapat dilihat pada Gambar 3.33. 

 

Gambar 3. 33 Desain Arsitektur Sistem 

3.2.7 Basis Data 

Basis data aplikasi memiliki Diagram ER yang digunakan dalam aplikasi. 

Diagram ER memiliki dua entitas yaitu User dengan lima atribut yang terdiri dari 

id yang berperan sebagai key attribute, nama, email, nomortelfon, password. 

Penyedia Jasa yang memiliki delapan atribut yang terdiri dari id, nama, tipejasa, 

rating, nomortelfon, hargadasar, foto, iswork. Diagram ER juga memiliki satu relasi 

yang menghubungkan penyediajasa dan user yaitu smsgateway, dan memiliki 

sembilan atribut yang terdiri dari deskripsi, lokasi, waktukirim, waktusurvei, 
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waktukerja, rating, status, kode yang berperan sebagai key attribute, dan isread. 

Model diagram basis data dapat dilihat pada Gambar 3.34, Gambar 3.35, Gambar 

3.36 dan Gambar 3.37. 

 

Gambar 3. 34 ER Diagram 

 

Gambar 3. 35 Diagram Model Logika dengan Bentuk Normalisasi 3NF 
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Gambar 3. 36 LDM Pada ER-Diagram 

 
Gambar 3. 37 PDM Pada ER-Diagram 
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Basis data yang digunakan mempunyai tiga tabel yaitu tabel PenyediaJasa, 

tabel SmsGateway, dan tabel User.  

1. Tabel PenyediaJasa memiliki atribut Id sebagai primary key, nama dari 

penyedia jasa, tipejasa untuk membagikannya dalam macam-macam kategori, 

rating untuk penilaian kinerja penyedia jasa, nomor telfon untuk alamat yang 

digunakan untuk komunikasi antar basis data, hargadasar untuk menuliskan 

informasi tambahan, foto yang berisikan alamat url penyimpanan foto tersebut 

dan iswork berguna untuk menentukan apakah penyedia jasa masih 

menggunakan langganan aplikasi atau tidak.  

2. Tabel SmsGateway memiliki atribut Id sebagai key attribute. Tabel juga 

memiliki atribut deskripsi untuk penjelasan situasi, lokasi untuk menjelaskan 

tempat kejadian, waktukirim untuk memberitahu waktu user mengirimkan 

pesan, waktusurvei untuk penyedia jasa datang mengunjungi lokasi, waktukerja 

apabila penyedia sudah setuju menerima pekerjaan, idpengirim yaitu nama user 

yang mengirimkan pesan, idpenerima yaitu nama penyedia jasa, rating untuk 

menilai kinerja penyedia jasa, status untuk menentukan alur jalannya proses 

pemesanan seperti ketika mengirimkan pesan yang user belum membaca 

pesanan dinilai nol, ketika pesan user diterima dinilai satu, pesanan user ditolak 

dinilai dua, pekerjaan diterima dinilai tiga, pekerjaan ditolak dinilai empat, 

pekerjaan selesai namun belum diberi nilai maka dinilai lima, serta pekerjaan 

selesai dan sudah dinilai sebagai nilai enam, kode untuk memverifikasi suatu 

pesan, dan isread untuk mengetahui bahwa pesan sudah dibuka atau belum 

ketika penyedia jasa menjawab pesanan. 
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3. Tabel User digunakan menyimpan informasi orang-orang yang telah daftar ke 

aplikasi. Tabel smsgateway memiliki atribut id sebagai key attribute. Tabel juga 

memiliki atribut nama pengguna aplikasi yang sudah mendaftar, email dan 

password untuk memasuki aplikasi dan nomor telfon untuk menerima jawaban 

dari penyedia jasa. 

3.3 Nilai Entrepreneurship 

Selain untuk mempermudah komunikasi antara penyedia jasa seperti 

tukang-tukang, aplikasi juga memiliki nilai-nilai entrepreneurship berupa 

Oportunity Identification, Market Sesitivity, dan Creative Innovation. 

3.3.1 Opportunity Identification 

Dari survei yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyedia jasa, 

khususnya tukang masih banyak yang belum aktif dalam menggunakan teknologi 

Internet sehingga terjadi celah antara pencari jasa yang dominan menggunakan 

Internet dengan penyedia. Peneliti melihat sebagai solusi untuk membuat sebuah 

aplikasi android pemesanan jasa servis rumah dengan menggunakan sistem SMS 

Gateway. 

3.3.2 Creative Innovation 

Aplikasi ini inovatif dikarenakan masih banyak aplikasi pemesanan jasa 

servis rumah namun komunikasi tersebut antara aplikasi dengan aplikasi lainnya 

yang memperkecil kemungkinan penyedia jasa bisa menawarkan jasa yang telah 

disediakan.  

Rencana pengembangan aplikasi ini yakni membuat suatu sistem langganan 

dengan penyedia jasa membayar pembuat aplikasi untuk memasukan data penyedia 
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jasa ke dalam aplikasi agar pencari jasa bisa menghubungi penyedia jasa tanpa 

harus menggunakan Internet. Keuntungan penyedia jasa berlangganan adalah 

dengan memasarkan jasa kedalam suatu aplikasi yang dikembangkan. 

3.3.3 Market Sensitivity 

Dengan ada didukungnya permasalahan yang masih cukup banyak kesulitan 

dalam menemukan penyedia jasa khususnya pada bagian komunikasi, oleh karena 

itu aplikasi ini hadir dengan tujuan agar pengguna merasa terbantu untuk mencari 

penyedia jasa servis rumah.  

Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya seperti biaya sistem sms gateway 

sebesar Rp 165.000/bulan, biaya pengisian kredit sebesar Rp 80.000/bulan, biaya 

listrik sebesar Rp 200.000/bulan dan biaya pemasaran sebesar Rp 200.000/bulan 

sehingga total biaya yang dikeluarkan per bulannya menjadi Rp 645.000. Oleh 

karena itu peneliti membuat sistem langganan dengan penyedia jasa bahwa setiap 

terdapat pesanan yang telah diterima maka peneliti mendapatkan komisi Rp 

50.000/pesanan. 

  


