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     BAB III 

DESAIN SISTEM 
Bab ini berisi tentang desain – desain sistem yang dipakai sebagai panduan 

dan dokumen pembantu untuk membuat aplikasi tumpangan. Penyusunan desain 

sistem pada bab ini terdiri dari tiga bagian besar yaitu kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh pengembang untuk membuat aplikasi (Requirements), proses 

analisa dalam pembuatan aplikasi dan fase desain dari tampilan antarmuka 

aplikasi dan arsitektur serta cara kerja aplikasi. 

3.1. Software Requirements Specification 

Sub bab ini menjelaskan Requirements yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi Tumpangan. Requirements aplikasi ini terdiri dari 

beberapa bagian yaitu use case , ui navigation flow, ui mockup, data input 

yang diperlukan,  dan limitasi aplikasi. 

Aplikasi ini dibuat dalam bentuk mobile application, dan tidak 

dalam bentuk mobile website karena mobile application akan dapat 

diakses lebih cepat dari pada mobile web karena pada saat melakukan 

request mobile application hanya akan merequest text yang berupa data 

yang diperlukan saja, selain itu dengan menggunakan mobile application 

aplikasi ini akan dapat menggunakan fasilitas GPS dari device yang ada, 

karena aplikasi ini perlu untuk mendapatkan lokasi user. 

Dengan dibuatnya dalam bentuk mobile application maka aplikasi 

ini akan dapat di daftarkan di dalam apple store sehingga dapat didapatkan 

dengan lebih mudah. 



	   40	  

3.1.1. Use case diagram 

Sub bab ini akan menjelaskan dua bagian dari sebuah use-case 

yaitu use-case diagram dan use-case scenario. 

3.1.1.1. Use case register 

Gambar 3.1 di bawah ini akan menunjukan proses user 

dalam melakukan registrasi. 

 
Gambar 3.1. Use Case registrasi 

Tabel 3.1 ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana user 

dapat melakukan registrasi. 

Tabel 3.1 use case register 
Nama use case Registrasi 
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai User terdaftar dalam aplikasi dan dapat 
melakukan login 

Prekondisi User berada pada login screen 

Kondisi sukses akhir User terdaftar dalam aplikasi tumpangan 

Kondisi gagal akhir User tidak terdaftar, username telah di 
pakai. 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) Menekan tombol register 

Alur utama Langkah Aktivitas 

User

 

Menekan tombol 
register

 

Menampilkan 
form register

Server

 

Mengisi form 
dan menekan 
tombol submit
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1 Aplikasi menampilkan form 
registrasi 

2 User mengisi form registrasi 
3 User menekan tombol 

submit 
Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 

dalam melakukan registrasi. 
 

3.1.1.2. Use case lupa password 

Gambar 3.2. di bawah ini akan menunjukan proses user 

dalam melakukan lupa password. 

 
Gambar 3.2. Use case lupa password 

Tabel 3.2. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan lupa password. 

Tabel 3.2. Use case lupa password 
Nama use case Lupa password 
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai User dapat merubah password lama yang 
telah di lupakan menjadi password baru 
yang di inginkan. 

Prekondisi User berada pada login screen 

User

 

Menekan tombol 
lupa password

Server

 

Menampilkan 
kolom username

 

Mengisi username 
dan menekan 
tombol reset

 

Menampilkan 
pertanyaan dan form 
perubahan password

 

Mengisi jawaban dan 
mengisi password serta 
menekan tombol reset
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Kondisi sukses akhir User berhasil merubah password lama 
menjadi password baru 

Kondisi gagal akhir User tidak berhasil merubah password 
lamanya 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) Menekan tombol lupa password 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan form 

pencarian username 
2 User memasukan username 
3 User menekan tombol reset 
4 System menampilkan form 

perubahan password beserta 
pertanyaan yang harus di 
jawab oleh user 

5 User menjawab pertanyaan 
serta mengisi password baru 
yang di inginkan 

6 User menekan tombol reset 
7 System merubah password 

user 
Tambahan Langkah Percabangan 

4 Jika system tidak 
menemukan username yang 
di masukan maka system 
akan kembali ke langkah 1 

7 Apabila jawaban dari 
pertanyaan salah, maka 
System akan memunculkan 
error dan kembali ke langkah 
4 

7 Apabila password tidak 
sesuai, maka System akan 
memunculkan error dan 
kembali ke langkah 4 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan lupa password. 

3.1.1.3. Use case login 

Gambar 3.3. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan login. 
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Gambar 3.3. Use case login 

Tabel 3.3. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan login. 

Tabel 3.3. Use case login 
Nama use case Login 
Hubungan Ketergantungan User sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai User dapat melakukan login dan masuk 
kedalam menu utama. 

Prekondisi User berada pada login screen 

Kondisi sukses akhir User masuk ke screen menu utama. 

Kondisi gagal akhir User tidak berpindah dari login screen 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menjalankan aplikasi 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan login 

form 
2 User memasukan username 

dan password 
3 User menekan tombol login 
4 System menampilkan menu 

utama 
Tambahan Langkah Percabangan 

4 Jika username atau password 

User Server

 

User memasukan 
username dan 

password

 

User menekan 
tombol login

 
Menu utama
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kosong maka System akan 
menampilkan error message 

4 Apabila username dan 
password tidak ditemukan 
makan System akan 
menampilkan error message 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan login. 

3.1.1.4. Use case mempost tumpangan. 

Gambar 3.4. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan posting tumpangan. 

 

 
Gambar 3.4.  Use case posting tumpangan 

Tabel 3.4. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan post tumpangan. 

Tabel 3.4. Use case post tumpangan 

User

Server

Google API

 

Menekan tombol 
post tumpangan

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Memilih tempat 
asal

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Memilih tempat 
tujuan

 

Menampilkan 
daftar route

 

Memilih route

 

Menampilkan 
form post 

tumpangan

 

Mengisi form post 
tumpangan dan menekan 

tombol post
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Nama use case Post tumpangan 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melakukan posting 
tumpangan. 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
numpangi 

Kondisi sukses akhir Tumpangan telah berhasil di post 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Aktor ketiga Web API 

Pemicu (trigger) User menekan tombol post tumpangan 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan daftar 

tempat. 
2 User memilih tempat asal 

atau tempat keberangkatan 
3 Aplikasi menampilkan daftar 

tempat tujan. 
4 User memilih tempat tujuan 

dari tumpangan 
5 Aplikasi menampilkan daftar 

route yang tesedia dari 
google map 

6 User memilih route yang 
paling sesuai 

7 Aplikasi menampilkan form 
post tumpangan 

8 User mengisi data pada form 
post tumpangan 

9 User menekan tombol post 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Jika daftar tempat tidak ada 

yang sesuai user dapat 
melakukan pencarian 
tumpangan dengan menekan 
tombol [+] 

3 Jika daftar tempat tidak ada 
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yang sesuai user dapat 
melakukan pencarian 
tumpangan dengan menekan 
tombol [+] 

6 Apabila route ingin di ubah  
dengan manual user dapat 
menekan tombol tambah 
waypoint atau menekan 
daftar waypoint untuk 
melihat dan menghapus 
waypoint yang telah di 
tambahkan. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan post tumpangan. 

3.1.1.5. Use case mencari tumpangan 

Gambar 3.5. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan pencarian tumpangan. 
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Gambar 3.5. Use case pencarian tumpangan 

Tabel 3.5. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan pencarian tumpangan. 

Tabel 3.5. Use case mencari tumpangan 

Nama use case mencari tumpangan 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melakukan request numpang. 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tumpangan 

Kondisi sukses akhir Request numpang terkirim kepada 
pemberi tumpangan 

User Server

 

Menekan tombol 
cari tumpangan

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Memilih tempat 
asal

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Memilih tempat 
tujuan

 

Menampilkan 
daftar 

tumpangan
 

Menampilkan 
detail 

tumpangan

 

Menekan tombol 
request

 

Menampilkan 
form request

 

Memilih 
tumpangan

 

Menekan tombol 
confirm
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Kondisi gagal akhir Tidak ada tumpangan yang di temukan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol cari tumpangan 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan daftar 

tempat. 
2 User memilih tempat asal 

atau tempat keberangkatan 
3 Aplikasi menampilkan daftar 

tempat tujan. 
4 User memilih tempat tujuan 

dari tumpangan 
5 Aplikasi mengeluarkan pop 

up mengenai waktu 
menumpang 

6 User memilih waktu 
numpang (untuk hari ini atau 
tidak) 

7 Aplikasi menampilkan daftar 
tumpangan yang available 
dan cocok untuk user 

8 User memilih tumpangan 
yang dirasa paling cocok 

9 Aplikasi menampilkan detail 
tumpangan 

10 User menekan tombol 
request 

11 Aplikasi menampilkan form 
untuk mengisi keterangan 
tambahan. 

12 User mengisi keterangan 
tambahan apabila ada. 

13 User menekan tombol 
confirm 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Jika daftar tempat tidak ada 

yang sesuai user dapat 
melakukan pencarian 
tumpangan dengan menekan 
tombol [+] 

3 Jika daftar tempat tidak ada 
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yang sesuai user dapat 
melakukan pencarian 
tumpangan dengan menekan 
tombol [+] 

10 Apa bila user ingin melihat 
route tumpangan maka user 
dapat menekan tombol lihat 
route 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan pencarian tumpangan. 

3.1.1.6. Use case response request 

Gambar 3.6. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan respond atau jawaban terhadap sebuah 

request numpang. 

 
Gambar 3.6. Use case response request 

User Server

 

Menekan tombol 
response request

 

Menampilkan daftar 
tumpangan

 

Memilih 
tumpangan

 

Menampilkan 
daftar request

 

Memilih request 
user

 

Menampilkan 
detail user

 

Menekan tombol 
terima/tolak

 

Menampilkan 
form confirmasi

 

Menekan tombol 
confirm
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Tabel 3.6. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan rensponse terhadap suatu request 

numpang. 

Tabel 3.6. Use case response request 

Nama use case Response request 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat memberikan respond terhadap 
suatu request numpang. 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
numpangi 

Kondisi sukses akhir User bisa menolak atau menerima 
penumpang yang telah request. 

Kondisi gagal akhir Tidak ada penumpang yang request. 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Response request 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan 

tumpangan yang di post oleh 
user yang bersangkutan. 

2 User memilih salah satu 
tumpangan. 

3 Aplikasi menampilkan daftar 
user yang melakukan request 

4 User memilih user untuk di 
berikan response 

5 Aplikasi menampilkan profil 
user 

6 User menekan tombol terima 
untuk menerima user atau 
tombol tolah untuk menolak 
user. 

7 Aplikasi menampilkan form 
untuk mengisi keterangan 
tambahan. 

8 User mengisi keterangan 
tambahan apabila ada. 
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9 User menekan tombol 
confirm 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Aplikasi akan menampilkan 

error apabila user belum 
melakukan post tumpangan. 

3 Aplikasi akan kembali ke 
langkah 1 apabila tidak ada 
user yang request pada 
tumpangan yang di pilih. 
 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan reponse terhadap suatu 
request. 

3.1.1.7. Use case melihat janji 

Gambar 3.7. ini akan menggambarkan proses user untuk 

melihat janji numpangnya.. 

 
3.7. Use case appointment 

Tabel 3.7. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan melihat janji menumpang. 

Tabel 3.7. Use case melihat janji numpang 
Nama use case melihat janji numpang 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

User Server

 

Menekan tombol 
appointment

 

Menampilkan 
daftar 

tumpangan

 

Memilih 
tumpangan

 

Menampilkan 
detail 

tumpangan
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Tujuan yang dicapai User dapat melihat janji menumpang. 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tumpangan 

Kondisi sukses akhir Janji menumpang berhasil dibatalkan. 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Appointment 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan daftar 

tumpangan yang akan di 
tumpangi oleh user. 

2 User memilih janji 
tumpangan yang ingin di 
batalkan. 

3 Aplikasi menampilkan detail 
tumpangan 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Aplikasi akan menampilkan 

error apabila user belum 
memiliki janji menumpang. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melihat terhadap janji numpang 

3.1.1.8. Use case pembatalan tumpangan 

3.8. ini akan menggambarkan proses user melakukan 

pembatalan tumpangan. 
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Gambar 3.8. Use case cancel tumpangan 

Tabel 3.8. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan pembatalan tumpangan. 

Tabel 3.8. Use case pembatalan tumpangan 

Nama use case Pembatalan tumpangan 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat membatalkan tumpangan yang 
telah di post oleh user bersangkutan 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
numpangi 

Kondisi sukses akhir Tumpangan berhasil dibatalkan 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

User Server

 

Menekan tombol 
daftar tumpangan

 

Menampilkan 
daftar 

tumpangan

 

Memilih 
tumpangan

 

Menampilkan 
detail 

tumpangan

 

Menekan tombol 
batalkan

 

Menampilkan 
form 

pembatalan

 

Menekan tombol 
confirm
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Pemicu (trigger) User menekan tombol Daftar tumpangan 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan daftar 

tumpangan yang telah di post 
oleh user yang bersangkutan. 

2 User memilih tumpangan 
yang ingin dibatalkan. 

3 Aplikasi menampilkan detail 
tumpangan. 

4 User menekan tombol 
batalkan. 

5 Aplikasi menampilkan form 
untuk mengisi keterangan 
tambahan. 

6 User menekan tombol 
confirm 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Aplikasi akan menampilkan 

error apabila user tidak 
memiliki tumpangan yang 
telah ter-post. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan pembatalan terhadap 
tumpangan yang telah di post. 

3.1.1.9. Use case pembatalan numpang 

Gambar 3.9. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan pembatalan janji numpang. 
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Gambar 3.9. Use case cancel appointment 

Tabel 3.9. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan pembatalan janji numpang. 

Tabel 3.9. Use case pembatalan janji numpang 
Nama use case Pembatalan janji numpang 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat membatalkan janji 
menumpang. 
 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tumpangan 

Kondisi sukses akhir Janji menumpang berhasil dibatalkan. 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Appointment 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampilkan daftar 

tumpangan yang akan di 

User Server

 

Menekan tombol 
appointment

 

Menampilkan 
daftar 

tumpangan

 

Memilih 
tumpangan

 

Menampilkan 
detail 

tumpangan

 

Menekan tombol 
batalkan

 
Menampilkan 

form 
pembatalan

 

Menekan tombol 
confirm
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tumpangi oleh user. 
2 User memilih janji 

tumpangan yang ingin di 
batalkan. 

3 Aplikasi menampilkan detail 
tumpangan 

4 User menekan tombol 
batalkan. 

5 Aplikasi menampilkan form 
untuk mengisi keterangan 
tambahan. 

6 User menekan tombol 
confirm 

Tambahan Langkah Percabangan 
1 Aplikasi akan menampilkan 

error apabila user belum 
memiliki janji menumpang. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan pembatalan terhadap 
janji numpang 

3.1.1.10. Use case menyimpan tempat 

Gambar 3.10. ini akan menggambarkan proses user 

menyimpan suatu tempat yang baru 

 
Gambar 3.10. use case simpan tempat 

Tabel 3.10. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan penyimpanan tempat. 

User Server

 

Menekan tombol 
simpan tempat

 

Menampilkan 
form simpan 

tempat

 

Mengisi form 
dan menekan 
tombol save
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Tabel 3.10. Use case penyimpanan tempat 
Nama use case Penyimpanan tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapatmenyimpan lokasi user 
sekarang. 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tempat 

Kondisi sukses akhir Tempat berhasil tersimpan 

Kondisi gagal akhir Tempat tidak ditemukan. 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Simpan tempat 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi mendapatkan data 

lokasi user 
2 Aplikasi menampilkan form 

penyimpanan tepat 
3 User mengisi form 

penyimpanan tempat 
4 User menekan tombol save. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan penyimpanan tempat 

3.1.1.11. Use case change password 

Gambar 3.11. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan perubahan password. 

 
Gambar 3.11. Use case change password 

User Server

 

Menekan tombol 
rubah password

 

Menampilkan 
form rubah 

tempat

 

Mengisi form 
dan menekan 
tombol save
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Tabel 3.11. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan perubahan password. 

Tabel 3.11. Use case perubahan password 

Nama use case Perubahan password 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User telah berhasil merubah password 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
user 

Kondisi sukses akhir Password dari user telah berhasil dirubah. 

Kondisi gagal akhir User lupa password lama sehingga tidak 
bisa merubah password 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Ganti password 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 Aplikasi menampikan form 

ubah  password 
2 User mengisi form ubah  

password 
3 User menekan tombol save 

Tambahan Langkah Percabangan 
3 Aplikasi akan menampilkan 

error apabila password lama 
user salah 

3 Aplikasi akan menampilkan 
error pada saat password aru 
dan konfirmasi password baru 
tidak sama 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan perubahan password 

3.1.1.12. Use case edit tempat 

Gambar 3.12. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan perubahan detail tempat yang telah di 

simpan. 
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Gambar 3.12. Use case edit tempat 

Tabel 3.12. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan perubahan pada suatu tempat yang 

telah di simpan. 

Tabel 3.12. Use case perubahan tempat 

Nama use case Perubahan data tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User telah berhasil merubah data tempat 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tempat 

Kondisi sukses akhir User berhasil merubahan nama tempat 
atau deskripsi dari tempat yang telah di 
simpan. 

Kondisi gagal akhir User tidak memiliki tempat yang 
terseimpan. 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

User Server

 

Menekan tombol 
daftar tempat

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Menekan tombol 
edit

 

Memilih tempat

 
Menampilkan 

form edit tempat
 

Mengisi data 
dan menekan 
tombol save
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Pemicu (trigger) User menekan tombol daftar tempat 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol daftar 

tempat 
2 Aplikasi daftar tempat yang 

telah di simpan oleh user 
3 User menekan tombol edit. 
4 User memilih tempat yang 

ingin di edit. 
5 Aplikasi menampilkan 

formedit tempat 
6 User mengisi form edit 

tempat 
7 User menekan tombol simpan 

Tambahan Langkah Percabangan 
2 Aplikasi akan memunculkan 

error apabila tidak ada tempat 
yang tersimpan. 

7 Aplikasi akan menampilkan 
error apabila nama tempat 
tidak di isi. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan perubahan data tempat 

3.1.1.13. Use case delete tempat 

Gambar 3.13. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan penghapusan terhadap suatu tempat yang 

telah tersimpan. 

 

User Server

 

Menekan tombol 
daftar tempat

 

Menampilkan 
daftar tempat

 

Menekan tombol 
edit

 

Menekan tombol 
[-]

 

Menekan tombol 
delete
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Gambar 3.13. Use case hapus tempat 

Tabel 3.13. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melakukan penghapusan data tempat 

Tabel 3.13. Use case delete tempat 

Nama use case delete tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User telah berhasil menghapus data 
tempat yang tidak terpakai 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tempat 

Kondisi sukses akhir User berhasil menghapus suatu tempat 
dari daftarnya. 

Kondisi gagal akhir User tidak memiliki tempat yang 
terseimpan. 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol daftar tempat 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol daftar 

tempat 
2 Aplikasi daftar tempat yang 

telah di simpan oleh user 
3 User menekan tombol edit. 
4 User menekan tombol [-] 

yang berada di sebelah kiri 
nama tempat yang ingin di 
hapus 

5 User menekan tombol delete 
Tambahan Langkah Percabangan 

2 Aplikasi akan memunculkan 
error apabila tidak ada tempat 
yang tersimpan. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melakukan penghapusan data 
tempat 

3.1.1.14. Use case lihat profil 
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Gambar 3.14. ini akan menggambarkan proses user 

melihat profil user tersebut. 

 
Gambar 3.14.  Use case lihat profil 

Tabel 3.14. ini akan menjelaskan deskripsi bagaimana 

user dapat melihat data dirinya 

Tabel 3.14. Use case lihat profil 
Nama use case Lihat profil 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melihat data dirinya 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
user 

Kondisi sukses akhir User berhasil masuk ke screen user 
profile 

Kondisi gagal akhir - 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Profil saya 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol profil 

saya 
2 Aplikasi meampilkan data 

user 
Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 

dalam mendapatkan informasi dirinya 
sendiri. 

3.1.1.15. Use case lihat komentar 

Gambar 3.15. ini akan menggambarkan proses user 

melihat komentar terhadap dirinya. 

User Server

 

Menekan tombol 
lihat profil

 

Menampilkan 
profil user
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Gambar 3.15. Use case lihat komentar 

Tabel 3.15. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melihat daftar komentar atas dirinya sendiri 

Tabel 3.15. Use case lihat komentar 
Nama use case delete tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melihat daftar komentar untuk 
dirinya 

Prekondisi User berada pada mian menu pada tab 
profil 

Kondisi sukses akhir Tidak ada komentar bagi user ini 

Kondisi gagal akhir Koneksi internet error 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Daftar komentar 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol profil 

saya 
2 Aplikasi meampilkan daftar 

komentar untuk user. 
Tambahan Langkah Aktivitas 

2 Aplikasi menampilkan error 
apabila user tidak memiliki 
komentar. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam mendapatkan daftar komentar yang 
di tujukan bagi dirinya. 

3.1.1.16. Use case memberi rating 

Gambar 3.16. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan pemberian rating. 
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Gambar 3.16. Use case rate 

Tabel 3.16. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat memberikan rating 

Tabel 3.16. Use case memberi rating 
Nama use case Memberi rating 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat memberikan rating pada 
teman seperjalananya. 

Prekondisi User berada pada menu utama tab profil 

Kondisi sukses akhir User berhasil memberikan rating kepada 
user lain 

Kondisi gagal akhir User belum pernah melakukan perjalanan 

Aktor utama User 

User Server

 

Menekan toombol 
perjalanan terakhir

 

Menampilkan 
detail perjalanan

 

Memilih teman 
seperjalanan

 
Menekan tombol 

rate
 

Menampilkan 
screen pemberian 

rating

 

Memberi rating

 

Menekan tombol 
confirm
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Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Perjalanan terakhir 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol 

perjalanan terakhir. 
2 Aplikasi menampilkan data 

perjalanan terakhir. 
3 User memilih user yang ingin 

di beri rating 
4 User menekan tombol rate 
5 Aplikasi menampilkan form 

pemberian rating 
6 User memasukan rating yang 

sesuai dan menakan tombol 
confirm 

7 Aplikasi mengmbalikan user 
ke screen tumpangan detail 

Tambahan Langkah Aktivitas 
2 Aplikasi menampilkan error 

apabila user belum pernah 
melakukan perjalanan 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam memberikan rating terhadap teman 
seperjalananya 

3.1.1.17. Use case memberi komentar 

Gambar 3.17. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan pemberian komentar. 
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Gambar 3.17. Use case comment 

Tabel 3.17. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat memberikan komentar 

Tabel 3.17. Use case memberi komentar 
Nama use case Memberi komentar 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat memberikan komentar pada 
teman seperjalananya. 

Prekondisi User berada pada menu utama tab profil 

Kondisi sukses akhir User berhasil memberikan komentar 
kepada user lain 

Kondisi gagal akhir User belum pernah melakukan perjalanan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Perjalanan terakhir 
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perjalanan terakhir

 

Menampilkan 
detail perjalanan

 

Memilih teman 
seperjalanan

 

Menekan tombol 
comment

 
Menampilkan 

screen pemberian 
komentar

 

Memberi 
komentar

 

Menekan tombol 
confirm



	   67	  

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol 

perjalanan terakhir. 
2 Aplikasi menampilkan data 

perjalanan terakhir. 
3 User memilih user yang ingin 

di beri komentar 
4 User menekan tombol 

comment 
5 Aplikasi menampilkan form 

pemberian komentar 
6 User memasukan komentar 

yang diinginkan dan menakan 
tombol confirm 

7 Aplikasi mengmbalikan user 
ke screen tumpangan detail 

Tambahan Langkah Aktivitas 
2 Aplikasi menampilkan error 

apabila user belum pernah 
melakukan perjalanan 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam memberikan kometar terhadap 
teman seperjalananya 

3.1.1.18. Use case edit profile 

Gambar 3.18. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan perubahan profil. 

 
Gambar 3.18. Use case edit profil 
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Tabel 3.18. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat merubah data dirinya sendiri 

Tabel 3.18. Use case edit profil 
Nama use case Edit profil 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat merubah data dirinya 

Prekondisi User berada pada main menu pada tab 
profil 

Kondisi sukses akhir Perubahan data tersimpan oleh sistem 

Kondisi gagal akhir Koneksi internet error 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol profil saya 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol profil 

saya 
2 Aplikasi menampilkan profil 

user. 
3 User merubah isi dalam 

kolom telepone atau kolom 
alamat 

4 User menekan tombol simpan 
Tambahan Langkah Aktivitas 

4 Aplikasi menampilkan error 
apabila user mengosongi 
kolom nomor telephone atau 
kolom alamat. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam merubah data dirinya. 

3.1.1.19. Use case melihat notifikasi 

Gambar 3.19. ini akan menggambarkan proses user 

untuk melihat notifikasi yang di dapatkan oleh user. 
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Gambar 3.19. Use case melihat notifikasi 

Tabel 3.19. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat merubah data dirinya sendiri 

Tabel 3.19. Use case edit profil 
Nama use case Melihat notifikasi 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melihat notifikasinya 

Prekondisi User berada pada main menu pada tab 
notifikasi 

Kondisi sukses akhir User dapat melihat pesan dari user lain 
yang berada pada notifikasinya. 

Kondisi gagal akhir Tidak ada notifikasi 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User masuk ke tab notifikasi 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User masuk ke tab notifikasi 
2 Aplikasi menampilkan daftar 

notifikasi yang ada. 
3 User memilih salah satu 

notifikasi yang ingin dilihat 
4 Aplikasi menampilkan detail 

dari notifikasi. 
Tambahan Langkah Aktivitas 

2 Aplikasi tidak menampilkan 

User Server

 

Masuk ke tab 
notifikasi

 

Menampilkan 
daftar notifikasi

 

Memilih 
notifikasi
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detail notifikasi
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daftar notifikasi apabila tidak 
ada notifikasi bagi user. 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam melihat notifikasi. 

3.1.1.20. Use case mencari tempat 

Gambar 3.20. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan pencarian tempat. 

 
Gambar 3.20. Use case mencari tempat 

Tabel 3.20. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat mencari sebuat tempat 

Tabel 3.20. Use case mencari tempat 
Nama use case Mencari tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat mencari tempat yang di 
inginkan 

Prekondisi User berada pada main menu pada tab 
tempat 

User

Server
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screen cari 

tempat
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Kondisi sukses akhir User dapat mencari tempat dan 
menyimpanya 

Kondisi gagal akhir Tempat tidak ditemukan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol cari tempat 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol cari 

tempat 
2 Aplikasi menampilkan kolom 

pencarian 
3 User mengisi keyword dan 

menekan tombol search 
4 Aplikasi menampilkan daftar 

tepat yang di temukan. 
5 User memilih tempat yand di 

inginkan 
6 Aplikasi menampilkan form 

simpan tempat 
7 User mengisi form simpan 

tempat 
8 User menekan tombol simpan 

Tambahan Langkah Aktivitas 
4 Aplikasi tidak menampilkan 

apa apa pada saat tidak ada 
tempat yang di temukan 

Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 
dalam mencari sebuah tempat. 

3.1.1.21. Use case daftar tempat 

Gambar 3.21. ini akan menggambarkan proses user 

melakukan penghapusan terhadap suatu tempat yang 

telah tersimpan. 

 
Gambar 3.21. Use case daftar tempat 
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Tabel 3.21. ini akan menjelaskan deskrpisi bagaimana 

user dapat melihat daftar tempat yang telah disimpan 

Tabel 3.21. Use case daftar tempat 
Nama use case Daftar tempat 
Hubungan Ketergantungan User telah melakukan login  

Tujuan yang dicapai User dapat melihat dafta tempat 

Prekondisi User berada pada menu utama pada tab 
tempat 

Kondisi sukses akhir User berhasil masuk ke screen daftar 
tempat 

Kondisi gagal akhir User tidak memiliki tempat yang 
tersimpan 

Aktor utama User 

Aktor kedua Server 

Pemicu (trigger) User menekan tombol Daftar tempat 

Alur utama Langkah Aktivitas 
1 User menekan tombol daftar 

tempat 
2 Aplikasi meampilkan daftar 

tempat user 
Deskripsi Use case ini berisi tahapan untuk user 

dalam melihat daftar tempat yang telah 
disimpan. 

3.1.2. UINavigation Flow diagram 

UI Navigation Flow Diagram adalah sebuah diagram yang 

menunjukkan perpindahan halaman – halaman yang akan tampil 

pada aplikasi. Perpindahan halaman ini disebabkan adanya 

penekanan tombol atau trigger yang lain seperti ditekannya salah 

satu item dari list.  

3.1.2.1. Navigasi secara keseluruhan 

Gambar 3.22. akan menggambarkan sistem navigasi 

secara garis besar.  
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Gambar 3.22. Navigasi keseluruhan 

3.1.2.2. Navigasi register 

Gambar 3.23. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melakukan registrasi.  

 
Gambar 3.23. Navigasi register 
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3.1.2.3.  Navigasi Login 

Gambar 3.24. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melakukan login.  

 
Gambar 3.24. Navigasi login 

3.1.2.4. Navigasi Lupa password 

Gambar 3.25. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melakukan lupa passsword.  

 
Gambar 3.25. Navigasi lupa password 

3.1.2.5. Navigasi notifikasi 

Gambar 3.26. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melakukan notifikasi.  

 
Gambar 3.26. Navigasi notifikasi 

3.1.2.6. Navigasi melihat data diri 

Gambar 3.27. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melihat data diri.  
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Gambar 3.27. Navigasi my profil 

3.1.2.7. Navigasi mengubah password 

Gambar 3.28. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melakukan perubahan password.  

 
Gambar 3.28. Navigasi change password 

3.1.2.8. Navigasi melihat daftar komentar 

Gambar 3.29. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user melihat daftar komentar.  

 
Gambar 3.29. Navigasi my comment 

3.1.2.9. Navigasi menyimpan tempat 

Gambar 3.30. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user menyimpan tempat.  
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Gambar 3.30. Navigasi menyimpan tempat 

3.1.2.10. Navigasi daftar/edit/delete tempat 

Gambar 3.31. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user akan melihat daftar tempat serta ingin merubah 

detail tempat ataupun menghapus tempat yang telah di 

simpan.  
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Gambar 3.31. Navigasi daftar tempat 

3.1.2.11. Navigasi post tumpangan 

Gambar 3.32. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melakukan posting tumpangan.  
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Gambar 3.32. Navigasi post tumpangan 
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3.1.2.12. Navigasi mencari tumpangan 

Gambar 3.33. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melakukan pencarian tumpangan. 

 
Gambar 3.33. Navigasi cari tumpangan 
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3.1.2.13. Navigasi melihat tumpangan yang di berikan 

Gambar 3.34. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melihat tumpangan yang user tersebut telah 

post. 

 
Gambar 3.34. Navigasi daftar provided tumpangan 

3.1.2.14. Navigasi appointment 

Gambar 3.35. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melihat janji kepada tumpangan yang ingin ia 

tumpangi pada saat itu. 
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Gambar 3.35. Navigasi appointment 

3.1.2.15. Navigasi pending request 

Gambar 3.36. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melihat request yang masih pending. 

 
Gambar 3.36. Navigasi pending request 

3.1.2.16. Navigasi user request 

Gambar 3.37. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melihat user siapa saja yang sedang merequest 

untuk numpang pada tumpanganya. 
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Gambar 3.37. Navigasi user request 

3.1.2.17. Navigasi perjalanan terakhir 

Gambar 3.38. akan menggambarkan navigasi pada saat 

user ingin melihat data perjalanan terakhirnya serta ingin 

memberikan komentar terhadap teman seperjalananya. 

 
Gambar 3.38 Navigasi last trip 
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3.1.3. UIMockup 

3.1.3.1. Login 

Login screen (gambar 3.39.) adalah layar awal yang 

tampil ketika aplikasi baru pertama muncul. Halaman ini 

digunakan untuk melakukan login kedalam aplikasi 

Tumpangan. Use case untuk screen ini ada pada sub bab 

3.1.1.3. 

 Pada login screen ini ada 3 tombol dan 2 tombol di 

antaranya merupakan tombol untuk navigasi ke halaman 

lupa password dan halaman register. 

Pada login screen ini sebelum menekan tombol login 

untuk melakukan login, user harus mengisi kolom 

username dan password agar tidak kosong. Jika kolom 

username ataupun kolom password kosong maka system 

aplikasi akan memunculkan pesan error. 
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Gambar 3.39. Login screen 

3.1.3.2. Register 

Register screen (gambar 3.40.) merupakan halaman 

dimana user dapat melakukan registrasi pada aplikasi 

tumpangan ini.Use case untuk screen ini ada pada sub 

bab 3.1.1.1. Pada halaman register ini semua field harus 

di isi sebelum user menconfirm registrasinya. Field pada 

screen registrasi ini adalah : 

1. Kolom Nama yang merupakan kolom di mana user 

menuliskan namanya. Kolom nama ini tidak boleh 

di kosongi. 

2. Kolom Username merupakan kolom nama user 

yang ingin di pakai dalam melakukan login. Kolom 

ini tidak boleh dikosongi. 

3. Kolom Password adalah kolom di mana user 

menuliskan password yang diinginkan yang 

diperlukan oleh user untuk melakukan logi. Kolom 

ini tidak boleh dikosongi. 

4. Kolom alamat adalah kolom dimana user harus 

menuliskan alamatnya sebagai data user yang 

nantinya akan dapat dilihat oleh orang lain. Kolom 

ini tidak boleh dikosongi. 
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5. Kolom nomor telepon merupakan kolom dimana 

user harus menuliskan nomer telpon yang dapat 

dihubungi untuk menghubunginya. Kolom ini tidak 

boleh dikosongi. 

6. Kolom birthday merupakan kolom dimana user 

perlu menuliskan tanggal lahirnya sebagai data 

user. Default dari tanggal pada kolom ini adalah 

tanggal hari aplikasi dijalankan. 

7. Kolom gender merupakan kolom dimana user 

dapat menentukan gendernya. 

8. Kolom Pertanyaan rahasia merupakan kolom yang 

wajib diisi dan tidak boleh dikosongi karena 

pertanyaan pada kolom ini akan digunakan pada 

saat melakukan lupa password. 

9. Kolom Jawaban pertanyaan merupakan jawaban 

dari pertanyaan yang juga tidak boleh dikosongi 

karena diperlukan untuk melakukan lupa password. 
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Gambar 3.40. Register screen 

Ketika di tekan tombol register yang terdapat di ujung 

kanan atas baru dapat melakukan proses registrasi pada 

saat semua kolom telah terisi dengan benar.  

3.1.3.3. Lupa password  

Lupa password screen ini merupakan screen yang akan 

di lihat oleh user pada saat akan melakukan lupa 

password. Screen yang di lihat oleh user dalam 

melakukan lupa password ini akan ada 2 screen. Use 

case untuk screen ini ada pada sub bab 3.1.1.2. 

Pada screen 1 (gambar 3.41.) user di minta memasukan 

username yang digunakan. Setelah memasukan username 

maka user harus menekan tombol reset. 
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Gambar 3.41. Lupa password screen 1 

Setelah user menekan tombol reset dan username di 

temukan maka user akan menuju ke screen ke 2 (gambar 

3.42.) untuk lupa password ini. 

Pada screen ke 2 (gambar 3.42.) user akan mendapatkan 

sebuah pertanyaan yang harus di jawab sesuai dengan 

jawaban yang telah di tuliskan pada saat register. Selain 

itu user juga akan di minta memasukan password baru 

untuk mengganti password yang lama. Setelah menjawab 

dan memasukan password baru, user dapat menekan 

tombol reset. Lupa password hanya akan di proses jika 

jawaban dari pertanyaan tersebut benar. 
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Gambar 3.42. Lupa password screen 2 

3.1.3.4. Main menu 

Main menu merupakan menu yang terlihat pada saat user 

melakukan login. Main menu terbagi menjadi 5 tab 

yaitu: 

I. Notifikasi tab 

Pada tab notifikasi ini user dapat melihat notifikasi 

yang ia dapatkan dan juga terdapat tombol post 

tumpangan untuk melakukan post tumpangan dan 

cari tumpangan untuk mencari tumpangan. Untuk 
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melihat detail notifikasi user harus memilih salah 

satu dari notifikasi yang ada. Use case untuk screen 

notifikasi ini ada pada sub bab 3.1.1.19. 

 
Gambar 3.43. Main menu notifikasi tab 

Pada saat user memilih salah satu notifikasi maka 

tampilan yang di lihat oleh user ada lah seperti 

gambar 3.44. pada screen detail notifikasi ini user 

hanya dapat melihat isi dari notifikasi yang berupa 

pengirim, judul,dan isi pesan/notifikasi. Unutk 

kembali ke menu sebelumnya user akan dapat 

menekan tombol back yang ada di ujung kiri atas 

pada screen. 
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Gambar 3.44. Notifikasi detail 

II. Profil tab 

Profil tab adalah tab dimana terdapat menu menu 

yang dapat digunakan untuk melihat data diri user.  
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Gambar 3.45. Main menu profil tab 

Pada profil tab (gambar 3.45.) terdapat beberapa 

tombol yaitu : 

a) Lihat profil 

Tombol lihat profil apabila di tekan akan 

berpindah ke screen profil detail (gambar 

3.46.). Use case untuk melihat data diri user 

ini ada pada sub bab 3.1.1.14.  

Pada screen profil detail user dapat melihat 

data dirinya dan juga dapat merubah 

beberapa data. Data diri yang dapat dilihat 

antara lain : 

• Nama 

• Alamat 

• Nomor telepon 

• Rating 

Dan data yang dapat di ubah  oleh user 

hanyalah alamat dan nomor telepon. Untuk 

merubah alamat dan nomor telepon yang 

perlu di lakukan oleh user adalah merubah 

pada kolom alamat ataupun kolom nomor 

telepon setelah itu menekan tombol simpan 

karena Tombol simpan pada awalnya akan 
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terdisable dan tidak dapat di tekan dan agar 

dapat di tekan user harus terlebih dahulu 

merubah data alamat atau nomor telepon 

terlebih dahulu. 

 
Gambar 3.46. Lihat profil 

b) Ubah password 

Tombol ubah password adalah tombol yang 

digunakan untuk fitur ubah password. Menu 

ubah  password ini akan membawa user 

menuju screen untuk mengubah password 

(gambar 3.47.). Use case untuk perubahan 

password ini ada pada sub bab 3.1.1.11. 
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Gambar 3.47. Ubah password 

Pada screen ubah  password ini akan ada 1 

tombol back di ujung kiri atas. Pada screen 

ini ada 3 kolom yang harus di isi untuk 

melakukan perubahan password, yaitu 

password lama, password baru ,dan 

confirmasi password baru. Password lama 

perlu di masukan untuk memastikan bahwa 

perubah password benar benar user yang 

bersangkutan. Password baru perlu di 

konfirmasi untuk menghindari kesalahan 

pengetikan. 

c) Daftar komentar 
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Tombol daftar komentar ini apabila di 

tekan maka akan membawa user ke 

arah komentar screen (gambar 3.48.). 

pada screen daftar komentar ini user 

akan dapat melihat komentar yang di 

tujukan kepada dirinya. Pada screen ini 

hanya ada 1 tombol yaitu tombol back 

yang terdapat pada ujung kiri atas. 

Setiap komentar pada daftar komentar 

akan terdiri dari nama pemberi 

komentar dan isi komentar. Use case 

untuk melihat daftar komentar ini ada 

pada sub bab 3.1.1.15. 
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Gambar 3.48. Daftar komentar 

d) Perjalanan terakhir 

Tombol ini adalah tombol untuk 

menavigasikan user ke screen 

perjalanan terakhir. Pada screen ini 

nantinya user akan dapat melihat data 

perjalanan terakhir yang ia lakukan dan 

user juga akan dapat memberkan 

komentar maupun rating terhadap 

teman perjalananya. 

III. Tempat tab 
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Tab tempat (Gambar 3.49.) ini merupakan tab yang 

berisi menu menu yang berhubungan fitur tempat. 

 
Gambar 3.49. Main menu tab tempat 

Pada tab tempat terdapat 3 tombol navigasi yaitu : 

a) Simpan lokasi 

Tombol simpan lokasi ini akan membawa 

user ke screen Simpan lokasi apabila di 

tekan. Fitur Simpan lokasi ini merupakan 

fitur untuk melakukan penyimpanan lokasi 

user pada saat user melakukan penyimpanan 

lokasi. fitur simpan lokasi ini baru bisa di 



	   97	  

gunakan pada saat GPS aktif dan 

mendapatkan signal. 

Pada saat user mendapatkan data lokasi maka 

user akan dilanjutkan ke screen penyimpanan 

lokasi (gambar 3.50.). pada screen 

penyimpanan lokasi data yang perlu di 

masukan adalah nama tempat dan deskripsi 

tempat. Nama tempat harus di isi oleh user 

tetapi deskripsi tempat boleh tidak di isi. Use 

case untuk menyimpan tempat ini ada pada 

sub bab 3.1.1.10. 

 
Gambar 3.50. Simpan lokasi 

b) Cari lokasi 
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Apabila tombol cari lokasi ini di tekan maka 

user akan di pindahkan ke screen cari lokasi 

(gambar 3.51.). Use case untuk mencari 

tempat ini ada pada sub bab 3.1.1.20. 

 
Gambar 3.51. Cari lokasi 

Pada screen cari lokasi ini user harus 

memasukan kata kunci dari tempat yang 

dicari. Apabila tempat di temukan (dari 

Google API) maka pada kolom hasil 

pencarian akan muncul daftar tempat yang 

dapat di simpan. Setelah itu user dapat 

memilih salah satu dari daftar tempat yang 

telah di dapatkan dan menyimpanya, screen 



	   99	  

penyimpanan sama seperti screen simpan 

lokasi (gambar 3.51). 

c) Daftar lokasi 

Tombol daftar lokasi ini digunakan untuk 

melihat daftar lokasi yang telah di simpan 

oleh user. Pada screen daftar lokasi (gambar 

3.52.) akan terdapat tombol back untuk 

kembali ke menu sebelumnya, dan juga 

terdapat tombol edit untuk meng’edit dan 

menghapus lokasi.Use case untuk melihat 

daftar lokasi ini ada pada sub bab 3.1.1.21. 

 
Gambar 3.52. Daftar lokasi 

Untuk melihat data lokasi user cukup 

memilih salah satu dari lokasi yan telah di 
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simpan. Pada detail lokasi screen (gambar 

3.53.) hanya ada sebuah tombol back. 

 
Gambar 3.53. Detail lokasi 

Pada saat user menekan tombol edit pada 

daftar lokasi maka pada saat user memilih 

salah satu lokasi pada daftar maka user akan 

di pindahkan ke screen daftar lokasi (gambar 

3.52.). Pada screen edit lokasi ini sama 

seperti screen simpan tempat yaitu nama 

lokasi harus terisi sebelum menyimpan 

kembali lokasi, tetapi kolom deskripsi tidak 

harus di isi. Use case untuk melakukan 
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pengeditan lokasi ini terdapat pada use case 

3.1.1.12. 

 
Gambar 3.54. Edit lokasi 

IV. Penumpang tab 

Tab penumpang (gambar 3.55.) ini adalah tab yang 

berisi tombol navigasi menuju fitur yang dapat 

dimanfaatkan oleh pencari tumpangan.  
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Gambar 3.55. Main menu penumpang tab 

Pada tab ini terdapat beberapa tombol yaitu : 

a) Cari tumpangan 

Tombol cari tumpangan ini untuk menuju ke 

fitur pencarian tumpangan. 

b) Lihat request 

Tombol lihat request ini apabila di tekan 

akan menuju ke daftar request numpang user 

yang belum terjawab.  

c) Appointment 

Menu appointment ini apabila di pilih akan 

menuju daftar janji numpang/perjalanan yang 

telah di setujui oleh pemberi tumpangan. 
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V. Numpangi tab 

Tab numpangi (gambar 3.56.) ini adalah tab yang 

berisi tombol untuk melakukan navigasi ke dalam 

fitur yang dapat digunakan olehh pemberi 

tumpangan. 

 
Gambar 3.56. Main menu numpangi tab 

Pada tab Numpangi ini ada tiga tombol yaitu : 

a) Post tumpangan 

Tombol post tumpangan ini digunakan untuk 

menuju ke fitur post tumpangan. 
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b) Response request 

Tombol response request ini untuk menuju 

ke daftar permintaan numpang dari para 

penumpang.  

c) Daftar tumpangan 

Tombol daftar tumpangan ini adalah tombol 

untuk menuju ke daftar tumpangan yang 

telah di post oleh user. 

3.1.3.5. Perjalanan terakhir 

Screen perjalanan terakhir (gambar 3.57.) adalah screen 

untuk melihat data perjalanan terakhir dari user. Didalam 

screen ini juga terdapat navigasi bagi user untuk 

melakukan comment dan pemberian rating terhadap 

teman seperjalanan. 
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Gambar 3.57. Perjalanan terakhir 

Pada screen ini user dapat melakukan dua hal yaitu 

memberikan komentar dan memberikan rating. Untuk 

memberikan komentar atau rating user terlebih dahulu 

harus memilih teman seperjalananya dalam daftar, 

setelah itu mekenan tombol komentar untuk masuk ke 

screen pemberian  komentar (gambar 3.58.) dan rate 

untuk masuk ke dalam screen pemberian rating (gambar 

3.59.). Use case untuk melakukan comentar ini terdapat 
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pada use case 3.1.1.17 dan Use case untuk melakukan 

pemberian rating ini terdapat pada use case 3.1.1.16. 

 
Gambar 3.58. Screen komentar 

 
Gambar 3.59. Screen rating 
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Setelah user memberikan rating atau komentar user harus 

menekan tombol confirm untuk menyimpan data yang 

telah di masukan. 

3.1.3.6. Pencarian tumpangan 

Screen pencarian tumpangan adalah screen yang di lihat 

oleh user pada saat melakukan pencarian tumpangan, 

pada awal pencarian tumpangan user harus menentukan 

tempat asal dan untuk menentukan tempat asal user dapat 

menggunakan tempat yang telah di simpan atau tempat 

user pada saat itu. Use case untuk melakukan pencarian 

tumpangan ini ada pada 3.1.1.5. Screen pertama yang 

akan dilihat oleh user pada saat menekan tombol cari 

tumpangan ini adalah screen untuk memilih tempat 

keberangkatan atau titik start (gambar 3.60.). 

 
Gambar 3.60. Screen pilih tempat asal 
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Untuk memasukan tempat asal selain memilih dari daftar 

yang telah ada user juga dapat mencari tempat dengan 

menekan tombol + di ujung kanan atas. Pada saat tombol 

cari tumpangan ini di tekan maka user akan di bawa ke 

halaman cari tempat(gambar 3.51.) , dan use case cari 

tempat ini ada pada 3.1.1.20. pada screen cari tempat 

user akan dapat melakukan pencarian tempat ke google 

maps. Setiap tempat yang dicari oleh user sebelum 

digunakan harus terlebh dahulu disimpan oleh user. 

Pada screen pemilihan tempat ini user dapat kembali 

kemenu sebelumnya dengan menekan tombol kembali 

yang berada di ujung kiri atas, sedangkan untuk lanjut ke 

langkah berikutnya user harus memilih salah satu data 

tempat yang ada. Setelah user memilih salah satu tempat 

user akan dibawa ke screen pemilihan tujuan (gambar 

3.61.).  Screen pemilihan tujuan dari tumpangna yang di 

cari sama seperti screen pemilihan tempat asal, hanya 

saja pada saat memilih salah satu dari daftar tempat user 

akan mendapat pertanyaan apakah tumpangan yang di 

cari harus untuk hari pada saat user mencari tumpangan 

ini. 
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Gambar 3.61. Screen pemilihan tempat tujuan 

Untuk memasukan tempat tujuan selain memilih dari 

daftar yang telah ada user juga dapat mencari tempat 

dengan menekan tombol + di ujung kanan atas. Pada saat 

tombol cari tumpangan ini di tekan maka user akan di 

bawa ke halaman cari tempat(gambar 3.51.) , dan use 

case cari tempat ini ada pada 3.1.1.20. 

Setelah user memilih tempat tujuan user akan di bawa ke 

screen daftar tumpangan (Gambar 3.62.) apabila ada 

tumpangan yang bisa atau relevan dengan yang di 

perlukan oleh user, sedangkan apabila tidak ditemukan 
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tumpangan yang sesuai dengan apa yang di perlukan oleh 

user maka user akan di bawa kembali ke main menu. 

 
Gambar 3.62. Screen pemilihan tumpangan 

Pada screen pemilihan tumpangan ini user harus memilih 

salah satu teumpangan yang di rasa paling cocok bagi 

user. Setelah user memilih tutmpangan maka user akan 

di navigasikan ke screen detail tumpangan (gambar 

3.63.) 
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Gambar 3.63. Screen detail tumpangan 

Pada detaill tumpangan ini akan ada beberapa tombol 

yaitu: 

• Tombol kembali ke daftar tumpangan 

Tombol kembali pada daftar tumpangan ini berada 

di ujung kiri atas, tombol ini apabila di tekan akan 

membawa user kembali ke daftar tumpangan untuk 

memilih kembali tumpangan lainya (3.62.). 

• Tombol untuk melihat detail pemberi tumpangan 

Tombol ini apabila di tekan akan membawa user 

ke screen user detail (Gambar 3.64.). pada screen 

ini user akan dapat melihat detail pemberi 

tumpangan berupa rating dan komentar. 
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Gambar 3.64. Detail pemberi tumpangan 

• Tombol untuk melihat route perjalanan 

Tombol ini apabila di tekan akan membawa user 

ke sebuah peta route perjalanan yang telah di 

tentukan oleh pemberi tumpangan (gambar 3.65.) 
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Gambar 3.65. Peta rute tumpangan 

• Tombol untuk melakukan request tumpangan 

Tombol request tumpangan ini adalah tombol yang 

di tekan apabila user telah cocok dengan 

tumpangan ini dan ingin melakukan permintaan 

request untuk menumpang. Setelah menekan 

tombol ini user akan di navigasikan ke screen 

request (gambar 3.66.) ,dan di sini user akan di 

minta memasukan additional notes (optional), 

namun notes ini tidak harus di isi yang terpenting 

user menekan tombol confirm untuk mengirim 

request. 
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Gambar 3.66. Detail request numpang 

3.1.3.7. Lihat request 

Screen lihat request (gambar 3.67.) adalah screen untuk 

melihat request user untuk menumpang yang masih 

pending., use case lihat request ini ada pada 3.1.1.9.  
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Gambar 3.67. Daftar pending request 

Pada saat user memeilih salah satu dari request yang 

belum terjawab ini user akan di navigasikan ke screen 

detail tumpangan (gambar 3.68.). 
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Gambar 3.68. Detail tumapangan 

Pada screen detail tumpangan di atas user dapat menekan 

tiga tombol yaitu : 

• Tombol cancel 

Tombol ini di tekan pada saat user ingin 

melakukan pembatalan request numpang. Pada saat 

user melakukan cancel numpang maka user akan di 

minta memasukan alasan (optional), alasan akan di 

tuliskan di screen cancel tumpangan (gambar 

3.69.). setelah user selesai mengisi alasan maka 
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user harus menekan tombol confirm untuk 

melanjutkan proses pembatalan. 

	  

Gambar 3.69. Cancel numpang 

• Tombol kembali 

Tombol kembali ini apabila di tekan akan 

mengembalikan user ke daftar request numpang 

yang masih pending sebelumnya. 

• User detail 

Tombol user detail ini terdapat pada nama pemberi 

tumpangan yang merupakan sebuah tombol yang 

apabila di tekan maka user akan di navigasikan ke 

screen user detail (gambar 3.70.). 
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Gambar 3.70. User detail 

3.1.3.8. Appointment 

Screen daftar appointment (gambar 3.71.) ini adalah 

screen yang yang dapat di akses melalui menu tab 

penumpang dengan menekan tombol appointment. Isi 

dari screen ini merupakan daftar perjanjian dari user 

untuk melakukan tumpangan. Daftar di sini merupakan 

daftar request numpang user yang telah di approve oleh 

pemberi tumpangan. 
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Gambar 3.71. Daftar janji 

Apabila salah satu dari daftar ini di pilih maka user akan 

di navigasikan ke detail appointment yang merupakan 

detail tumpangan (gambar 3.72.). 
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Gambar 3.72. Detail tumpangan 

Pada screen detail tumpangan di atas user dapat menekan 

tiga tombol yaitu : 

• Tombol cancel 

Tombol ini di tekan pada saat user ingin 

melakukan pembatalan janji numpang. Pada saat 

user melakukan cancel numpang maka user akan di 

minta memasukan alasan(optional), alasan akan di 

tuliskan di screen cancel tumpangan (gambar 

3.73.). setelah user selesai mengisi alasan maka 

user harus menekan tombol confirm untuk 

melanjutkan proses pembatalan. 
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Gambar 3.73. Cancel numpang 

• Tombol kembali 

Tombol kembali ini apabila di tekan akan 

mengembalikan user ke daftar request appointment 

yang masih pending sebelumnya. 

• User detail 

Tombol user detail ini terdapat pada nama pemberi 

tumpangan yang merupakan sebuah tombol yang 

apabila di tekan maka user akan di navigasikan ke 

screen user detail (gambar 3.74.). 
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Gambar 3.74. User detail 

3.1.3.9. Post tumpangan  

Screen untuk Post tumpangan yang akan muncul pertama 

kali adalah screen pemilihan asal keberangkatan (gambar 

3.75.) use case untuk post tumpangan ini akan ada pada 

use case 3.1.1.4, pada screen ini user akan di minta 

memilih salah satu tempat untuk menjadi tempat asal 

keberangkatan. 
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Gambar 3.75. Pilih tempat asal 

Untuk memasukan tempat asal selain memilih dari daftar 

yang telah ada user juga dapat mencari tempat dengan 

menekan tombol + di ujung kanan atas. Pada saat tombol 

cari tumpangan ini di tekan maka user akan di bawa ke 

halaman cari tempat(gambar 3.51.) , dan use case cari 

tempat ini ada pada 3.1.1.20. 

Setelah user menentukan tempat asal dari tumpangan 

yang akan di berikan user akan di navigasikan ke Screen 

pemilihan tempat tujuan (gambar 3.76.) untuk 

memasukan tempat tujuan 
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Gambar 3.76. Screen pemilihan tempat tujuan 

Untuk memasukan tempat tujuan selain memilih dari 

daftar yang telah ada user juga dapat mencari tempat 

dengan menekan tombol + di ujung kanan atas. Pada saat 

tombol cari tumpangan ini di tekan maka user akan di 

bawa ke halaman cari tempat(gambar 3.51.) , dan use 

case cari tempat ini ada pada 3.1.1.20. 

Setelah memasukan tempat tujuan user akan di 

naviagsikan ke screen Route (gambar 3.77.) untuk di 

berikan pilihan route.  
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Gambar 3.77. Screen pemilihan route 

Pada screen pemilihan route ini user akan dapat memilih 

route dari pilihan yang ada, tetapi apabila user ingin 

menentukan route yang ingin di lewati user dapat 

menekan tombol tambah waypoint yang terletak di kiri 

bawah. Pada saat tombol tambah waypoint ini di tekan 

user akan di navigasikan ke screen tambah waypoint 

(gambar 3.78.). Pada screen ini user dapat memilih 

tempat untuk menjadi sebuah waypoint(tempat yang di 

lewati). 
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Gambar 3.78. Screen tambah waypoint 

Untuk memasukan waypoint selain memilih dari daftar 

yang telah ada user juga dapat mencari tempat dengan 

menekan tombol + di ujung kanan atas. Pada saat tombol 

cari tumpangan ini di tekan maka user akan di bawa ke 

halaman cari tempat(gambar 3.51.) , dan use case cari 

tempat ini ada pada 3.1.1.20. 

Untuk melihat waypoint yang telah di tentukan user 

dapat menekan tombol daftar waypoint yang ada pada 

screen pemilihan route (gambar 3.77.). pada saat tombol 

daftar waypoint di tekan maka user akan di navigasikan 

ke Screen daftar navigasi (gambar 3.79.).  
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Gambar 3.79. Screen daftar waypoint 

Pada screen daftar waypoint ini user dapat menghapus 

waypoint yang telah di pilih. Untuk menghapus salah 

satu waypoint user harus menekan tombol edit lalu 

menekan tombol merah di sebelah kiri nama tempat lalu 

menekan tombol delete yang muncul. 

Setelah user selesai menentukan route user akan di 

navigasikan ke screen post tumpangan (gambar 3.80.) 

Pada screen ini user akan di minta mengisikan detail dari 

tumpangan yang akan di post. 

Detail yang perlu di masukan oleh user di screen post 

tumpangan ini adalah : 

1. Nama tempat asal 

Field Nama tempat asal ini pada awalnya akan 

secara terisi oleh nama tempat yang tersimpan oleh 

user.  
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2. Nama tempat tujuan 

Field Nama tempat tujuan ini pada awalnya akan 

secara terisi oleh nama tempat yang tersimpan oleh 

user. 

3. Kapasitas 

Filed Kapasitas ini harus di isi karena merupakan 

informasi tentang jumlah penumpang yang dapat di 

tampung oleh user dalam tumpangan yang ingin di 

berikan. 

4. Waktu keberangkatan 

Field waktu keberangkatan ini harus di isi karena 

waktu keberangkatan ini merupakan field yang 

berisi informasi tentang kapan tumpangan 

berangkat. 

5. Tempat bertemu 

Field tempat bertemu ini harus di isi oleh user 

karena field ini berisi informasi mengenai dimana 

penumpang akan berkumpul. 

6. Keterangan tambahan 

Field keterangan tambahan ini harus di isi, 

keterangan tambahan ini dibuat untuk tujuan 

informasi tarif. Sehingga field ini akan berisi 
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informasi mengenai tumpangan tersebut di berikan 

secara gratis atau ada tarif untuk tumpangan ini. 

 
Gambar 3.80. Screen post tumpangan 

Setelah mengisi semua data user harus menekan tombol 

submit untuk menyimpan dan melakukan post 

tumpangan yang telah user buat. 

3.1.3.10. Response request 

Pada fitur Response request (use case 3.1.1.6), screen 

pertama yang akan muncul setelah tombol response 

request yang berada di tab numpangi (gambar 3.80) 

adalah screen daftar tumpangan (gambar 3.81.). pada 

screen daftar tumpangan user perlu memilih tumpangan 
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yang ingin di lihat user siapa saja yang melakukan 

request numpang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geambar 3.81. Screen daftar tumpangan 

Setelah user memilih salah satu tumpangan user akan di 

navigasikan ke screen daftar request (gambar 3.82.) 

apabila ada user yang melakukan request. pada daftar 

request ini merupakan daftar dari user yang melakukan 

request ke tumpangan yang telah di pilih oleh user. 
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Gambar 3.82. Screen daftar request 

Setelah user memilih salah satu request maka user akan 

di navigasikan ke screen detail user request (gambar 

3.83.) yang di dalamnya akan ada tiga tombol yaitu: 

• Tombol kembali 

Tombol kembali ini ada di ujung kiri atas, yang di 

gunakan untuk menavigasikan user kembali ke 

screen daftar request. 

• Tombol Tolak 

Tombol tolak ini merupakan tombol yang perlu di 

tekan oleh user untuk menolak request dari seorang 

user. 

• Tombol terima 
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Tombol tolak ini merupakan tombol yang perlu di 

tekan oleh user untuk menerima request dari 

seorang user. 

 
Gambar 3.83. Screen detail request 

Setelah user menekan tombol tolak atau tombol terima 

maka user akan di bawa ke screen notes (gambar 3.84.) 

untuk memberikan tambahan informasi apabila di 

perlukan. Setelah selesai mengisi ataupun apabila tidak 

mengisi tambahan keterangan ini user di harus menekan 

tombol confirm untuk mengkonformasi. 
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Gambar 3.84. Screen notes 

3.1.3.11. Membatalkan tumpangan 

Pada fitur untuk membatalkan tumpangan ini, user 

terlebih dahulu harus masuk ke screen daftar tumpangan 

(Gambar 3.85.) pada menu tab numpangi. Screen daftar 

tumpangan ini akan berisi daftar tumpangan yang telah 

di sediakan oleh user. 
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Gambar 3.85. Screen daftar tumpangan 

Pada daftar tumpangan ini ada tombol kembali untuk 

kembali ke screen sebelumnya, dan apabila salah satu dari 

tumpangan di klik atau di pilih maka user akan di 

navigasikan ke screen detail tumpangan(gambar 3.86.). 
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Gambar 3.86. Screen detail tumpangan 

Pada screen detail tumpangan ini akan ada empat tombol 

yang dapat di tekan yaitu : 

• Tombol kembali 

Tombol ini di gunakan apabila user ingin kembali 

ke screen sebelumnya yaitu screen daftar 

tumpangan (gambar 3.85.) 

• Tombol Batalkan 

Tombol batalkan ini adalah tombol untuk 

membatalkan tumpangan ini. Pada saat tombol ini 

di tekan maka user akan di navigasikan ke screen 

reason (gambar 3.87.). 
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Gambar 3.87. Screen reason 

Pada screen ini user bisa memasukan alasan 

pembatalan atau permintaan maaf kepada 

penumpang yang telah disetujui. Setelah selesai 

mengisi untuk membatalkan tumpangan user harus 

menekan tombol confirm. Apabila tidak jadi di 

batalkan user dapat menekan tombol kembali 

untuk di navigasikan kembali ke screen detail 

tumpangan (gambar 3.86.). 

• Tombol Berangkat 

Tombol berangkat ini adalah tombol yang di tekan 

apabila user telah berngkat sehingga system akan 

segera memberitahukan kepada semua calon 

penumpang maupun penumpang yang terlambat 
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apabila mereka tidak bisa menumpang di 

karenakan tumpangan telah berangkat. 

• Tombol Daftar penumpang 

Tombol daftar penumpang yang berada di sebelah 

kanan field penumpang ini apabila di tekan akan 

membawa user ke screen daftar 

penumpang(gambar 3.88.). 

 
Gambar 3.88. Screen daftar penumpang 

Pada screen daftar tumpangan ini akan ada tombol 

kembali untuk kembali ke screen sebelumnya, 

namun apabila salah satu user di klik maka user 

akan di navigasikan ke screen detail penumpang 

(gambar 3.89.) 
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Gambar 3.89. Screen detail penumpang 

Pada screen detail penumpang ini akan ada dua 

tombol yaitu tombol kembali untuk kembali ke 

screen sebelumnya dan yang kedua adalah tombol 

cancel. Tombol cancel ini digunakan untuk 

membatalkan penumpang yang telah di setujui. 

Pada saat tombol cancel ini di tekan user akan di 

navigasikan ke screen reason (gambar 3.90.) 
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Gambar 3.90. Screen reason 

Pada screen reason ini user dapat menuliskan 

kenapa user tersebut membatalkan penumpang 

tersebut. Untuk memproses pembatalan 

penumpang ini user harus menekan tombol 

confirm. Apabila user batal untuk membatalkan 

penumpang ini user dapat menekan tombol 

kembali untuk kembali ke screen detail 

penumpang. 

3.1.4. Data yang di perlukan. 

3.1.4.1. Melakukan post tumpangan 

Tabel 3.22. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

oleh sistem untuk ditentukan. 

Tabel 3.22. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan post tumpangan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Nama tempat tujuan Nama dari tempat tujuan User 
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yang akan di tampilkan pada 
saat ada user yang melihat 
detail tumpangan atau 
mencari tumpangan 

Nama tempat asal Nama dari tempat asal yang 
akan di tampilkan pada saat 
ada user yang melihat detail 
tumpangan atau mencari 
tumpangan 

User 

Longitude asal Koordinat longitude dari 
tempat asal. Koordinat ini 
berasal dari server apabila 
user memillih dari daftar 
tempat yang telah di simpan, 
tetapi dari google api apabila 
user mencari tempat baru, 
dan dari gps apabila user 
menggunakan posisi 
sekarang sebagai tempat 
keberangkatan 

Server/ google 
api/gps 

Latitude asal Koordinat latitude dari 
tempat asal. Koordinat ini 
berasal dari server apabila 
user memillih dari daftar 
tempat yang telah di simpan, 
tetapi dari google api apabila 
user mencari tempat baru, 
dan dari gps apabila user 
menggunakan posisi 
sekarang sebagai tempat 
keberangkatan 

Server/ google 
api/gps 

Longitude tujuan Koordinat longitude dari 
tempat tujuan.Koordinat ini 
berasal dari server apabila 
user memillih dari daftar 
tempat yang telah di simpan, 
tetapi dari google api apabila 
user mencari tempat baru 

Server/ google 
api 

Latitude tujuan Koordinat latitude dari 
tempat tujuan. Koordinat ini 
berasal dari server apabila 
user memillih dari daftar 
tempat yang telah di simpan, 
tetapi dari google api apabila 
user mencari tempat baru 

Server/ google 
api 

Waktu keberangkatan Waktu keberangkatan dari User 
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tumpangan ini. 
Tempat bertemu Tempat bertemu antara 

pemberi tumpangan dengan 
user yang ingin menumpang 

User 

Notes Keterangan tambahan yang 
ingin di berikan, termasuk 
biaya yang di tarif kepada 
penumpang 

User 

kapasitas Kapasitas dari tumpangan User 
rute Rute perjalanan dari 

tumpangan 
User 

Pilihan rute Pilihan dari rute yang dapat 
di pilih oleh user 

Google api 

3.1.4.2.  Mencari tumpangan 

Tabel 3.23. ini akan menjelaskan data apa saja yang di 

perlukan oleh sistem aplikasi Tumpangan ini untuk 

melakukan pencarian tumpangan. 

Tabel 3.23. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan pencarian tumpangan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 

Longitude asal Koordinat longitude dari tempat 
asal. Koordinat ini berasal dari 
server apabila user memillih dari 
daftar tempat yang telah di 
simpan, tetapi dari google api 
apabila user mencari tempat baru, 
dan dari gps apabila user 
menggunakan posisi sekarang 
sebagai tempat keberangkatan 

Server/ 

google 

api/gps 

Latitude asal Koordinat latitude dari tempat 
asal. Koordinat ini berasal dari 
server apabila user memillih dari 
daftar tempat yang telah di 
simpan, tetapi dari google api 
apabila user mencari tempat baru, 
dan dari gps apabila user 
menggunakan posisi sekarang 
sebagai tempat keberangkatan 

Server/ 

google 

api/gps 

Longitude tujuan Koordinat longitude dari tempat 
tujuan.Koordinat ini berasal dari 
server apabila user memillih dari 
daftar tempat yang telah di 

Server/ 

google api 
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simpan, tetapi dari google api 
apabila user mencari tempat baru 

Latitude tujuan Koordinat latitude dari tempat 
tujuan. Koordinat ini berasal dari 
server apabila user memillih dari 
daftar tempat yang telah di 
simpan, tetapi dari google api 
apabila user mencari tempat baru 

Server/ 

google api 

Waktu keberangkatan Waktu keberangkatan yang ingin 
di cari, data yang di masukan 
berupa “apakah tumpangan yang 
di cari hanya untuk hari ini?” 

User 

 

3.1.4.3. Request numpang 

Tabel 3.24. ini akan menjelaskan mengenai data apa 

yang diperlukan untuk melakukan request tumpangan. 

Tabel 3. 24. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan request tumpangan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
User id Merupakan id dari user yang 

melakukan request, id ini akan di 
simpan oleh aplikasi pada saat 
user melakukan login 

server 

Tumpangan id Id dari tumpangan yang telah di 
pilih oleh user 

Server 

notes Keterangan tambahan yang ingin 
di sampaikan kepada pemberi 
tumpangan 

user 

3.1.4.4. Login 

Tabel 3.25. ini akan mejelaskan data yang di perlukan 

untuk melakukan login. 

Tabel 3.25. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan login 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Username Username dari user User 
password Password dari user user 

3.1.4.5. Register 

Tabel 3.26. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

oleh user untuk melakukan registrasi. 
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Tabel 3. 26. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan register 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Nama Nama dari user yang 

melakukan registrasi 
User 

Alamat Alamat dari user yang 
melakukan registrasi 

User 

Nomer telepon Nomor telepone dari user 
yang melakukan 
registrasi 

User 

Username Username yang di 
inginkan 

User 

Password Password yang di 
inginkan 

User 

Gender Gender dari user yang 
melakukan registrasi 

User 

Tanggal lahir Tanggal lahir dari user 
yang melakukan 
registrasi 

User 

Pertanyaan rahasia Pertanyaan rahasia yang 
akan di tanyakan pada 
saat melakukan lupa 
password 
 

User 
 

Jawaban pertanyaan Jawaban dari pertanyaan 
rahasia yang di perlukan 
pada saat melakukan 
lupa password 

User 

 

3.1.4.6. Lupa password   

Tabel 3.27. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

pada saat melakukan lupa password 

Tabel 3.27. Tabel data yang perlu diberikan saat melakukan lupa passworrd 

Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 

Username Username dari user user 

Pertanyaan Pertanyaan yang harus di 

jawab 

Server 
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jawaban Jawaban dari pertanyaan user 

3.1.4.7. Tumpangan detail 

Tabel 3.28. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat detai tumpangan. 

Tabel 3.28. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan detail tumpangan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id tumpangan Id tumpangan akan di dapatkan 

oleh sistem pada saat user memilih 
tumpangan yg ingin di lihat. 

user 

 

3.1.4.8. User detail 

Tabel 3.29. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat detai user. 

Tabel 3.29. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan detail user 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user memilih user yang 
ingin di lihat detailnya. 

user 

3.1.4.9. Response request tumpangan 

Tabel 3.30. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk merespopnd suatu request. 

Tabel 3. 30. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan detail user 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id tumpangan Id dari tumpangan yang ingin 

di request. 
server 

Id user Id dari user yang ingin di 
response requestnya. 

server 

notes Keterangan tambahan yang 
ingin di berikan kepada user. 

user 

answer Jawaban yang di berikan(di 
tolak atau di terimanya 
request tersebut) 

user 

3.1.4.10. Daftar penumpang 
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Tabel 3.31. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat penumpang yang telah terdaftar pada 

sebuah tumpangan. Yang dapat menggunakan fitur ini 

adalah pemberi tumpangan. 

Tabel 3.31.Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan daftar penumpang 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id tumpangan Id dari tumpangan yang 

ingin di lihat 
penumpangnya. Id akan 
di dapatkan dengan cara 
user memilih salah satu 
tumpangan dari daftar 
tumpanganya. 

user 

3.1.4.11. Daftar pending request 

Tabel 3.32. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar request terhadap tumpangan yang 

belum di jawab. Yang dapat menggunakan fitur ini 

adalah pencari tumpangan. 

Tabel 3.32. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan daftar pending request 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id tumpangan Id dari tumpangan yang ingin di 

lihat penumpangnya. Id akan di 
dapatkan dengan cara user 
memilih salah satu tumpangan 
dari daftar tumpanganya. 

user 

3.1.4.12. Daftar Notifikasi 

Tabel 3.33. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar notifikasi. Notifikasi ini akan berisi 

pengingat dan informasi seperti apabila yang merequest 

tumpangan, request telah di jawab, ada yang memberi 

komentar, dan informasi lainya. 

Tabel 3.33. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan daftar pending request 
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Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login. 
server 

3.1.4.13. Daftar komentar 

Tabel 3.34. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar komentar seorang user. 

Tabel 3.34. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan daftar komentar 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login 
atau dari user yang di pilih 
dalam sebuah daftar user. 

server 

3.1.4.14. User profile 

Tabel 3.35. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar detail  user. 

Tabel 3.35. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan detail user 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login 
atau dari user yang di pilih 
dalam sebuah daftar user. 

server 

3.1.4.15. Ubah password 

Tabel 3.36. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar komentar seorang user. 

Tabel 3.36. Tabel data yang perlu diberikan saat merubah password 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login  
server 

Password lama Password yang sekarang di 
gunakan 

user 

Password baru Password baru yang di inginkan user 
3.1.4.16. Simpan tempat 

Tabel 3.37. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk menyimpan tempat. 

Tabel 3.37. Tabel data yang perlu diberikan saat menyipan tempat 
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Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem pada 

saat user melakukan login. 
server 

Longitude Koordinat longitude dari tempat 
yang ingin di simpan 

Google api / 
gps 

Latitude Koordinat latitude dari tempat yang 
ingin di simpan 

Google api / 
gps 

Nama tempat Nama dari temapt yang di simpan User 
Deskripsi tempat Catatan tambahan untuk tempat yang 

di simpan tersebut. 
user 

3.1.4.17. Daftar tempat tersimpan 

Tabel 3.38. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk melihat daftar tempat yang tersimpan oleh seorang 

user. 

Tabel 3.38. Tabel data yang perlu diberikan saat menampilkan daftar tempat terimpan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login  
server 

3.1.4.18. Edit tempat tersimpan 

Tabel 3.39. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk mengedit tempat dari  daftar tempat yang 

tersimpan oleh seorang user. 

Tabel 3.39. Tabel data yang perlu diberikan saat mengedit tempat yang tersimpan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login  
server 

Id tempat Id dari tempat yang ingin di edit 
oleh user 

server 

Nama tempat Nama tempat yang di inginkan User 
deskripsi Deskripsi yang di inginkan User 

3.1.4.19. Hapus tempat yang telah tersimpan 

Tabel 3.40. ini akan menjelaskan data yang di perlukan 

untuk menghapus tempat dari daftar tempat yang 

tersimpan oleh seorang user. 
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Tabel 3.40. Tabel data yang perlu diberikan saat menghhapus tempat yang tersimpan 
Data yang di butuhkan Penjelasan Sumber 
Id user Id user di dapatkan oleh sistem 

pada saat user melakukan login  
server 

Id tempat Id dari tempat yang ingin di edit 
oleh user 

server 

3.1.5. Limitasi Aplikasi 

Limitasi pada aplikasi Tumpangan dibagi dari sisi 

perangkat keras, perangkat lunak serta fitur dari aplikasi. 

Tabel 3.41. Tabel limitasi aplikasi 
Jenis limitasi limitasi penjelasan 

Perangkat lunak Sistem operasi 
minimal iOS 4.2 

Sistem operasi yang dapat digunakan 
hanya dibatasi pada versi 4.2 keatas 
saja karena pembuatan aplikasi ini 
akan di buat dengan iOS 4.2 
 
 
 

Perangkat keras Perangkat keras yang 
dapat di gunakan 
adalah iphone 

Untuk aplikasi ini hanya dapat di 
gunakan pada iphone, karena hanya 
iphone yang memiliki GPS dan 
menggunakan iOS sebagai operating 
sistemnya. 

Fitur aplikasi Data route jalan 
berasal dari google api 

Pada aplikasi ini data dari route akan 
di dapatkan dari google direction 
api. 

Koneksi internet Aplikasi ini sangat bergantung pada 
koneksi internet sehingga iphone 
yang di gunakan harus memiliki 
koneksi internet. 

Bahasa indonesia Bahasa yang di gunakan dalam 
aplikasi ini adalah bahasa indonesia 
karena aplikasi ini pertama di 
tujukan untuk masyarakat indonesia 
yang berada di kota metropolitan 
yang pada penduduknya. 

Data lokasi berasal 
dari google api 

Aplikasi ini menggunakan data dari 
google location API dalam pencarian 
lokasi. 
 
 
 

GPS enable Aplikasi ini memerlukan GPS untuk 
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beberapa fiturnya sehingga GPS 
harus tersedia. Dan dalam aplikasi 
ini penentuan lokasi user juga 
menggunakan GPS 

Framework 
yang di pakai 

UIKit Framework Adalah framework yang digunakan 
untuk mendesain UI aplikasi 
tumpangan. Framework ini berisi 
class – class dan interface – 
interface dasar pembentukan UI baik 
pada XCode ataupun pada Interface 
Builder. 

Foundation.framework Adalah framework kelas – kelas 
serta interface – interface awal yang 
digunakan untuk melakukan 
processing – processing yang 
berhubungan dengan perangkat 
keras, kernel serta fitur – fiturnya. 

Map kit Adalah framework dalam SDK 
iPhone untuk menampilkan map. 

Core location Adalah framework untuk 
menggunakan perangkat GPS pada 
iPhone. 

3.2. Software Architecture Document 

 Struktur aplikasi tumpangan secara garis besar adalah seperti dibawah ini: 

 

Gambar 3.91 arsitektur sistem. 
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 Semua akses akan dilakukan oleh aplikasi tumpangan. Akses ke GPS oleh 

aplikasi adalah untuk mendapatkan data lokasi, sedangkan akses ke API 

merupakan akses ke google API yang akan menggunakan dua dari google 

service API yaitu google geocode API dan google direction API, sedangkan 

akses ke server adalah untuk merubah data pada database server. 

 Proses akses dari pengambilan data di GPS adalah triger suatu event pada 

applcation yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan oleh user dalam layer 

user interface. Event pengambilan lokasi akan melakukan request ke GPS 

melalui layer application framework ke GPS. 

 Proses akses dari aplikasi ke API dilakukan oleh aplikasi dengan membuat 

url request ke API server, pembuatan request akan melalui layer core 

framework. Hal yang sama terjadi pada saat akses request ke web server, hanya 

saja dalam pembuatan request tidak mengguakan API url tetapi url yang 

ditujukan untuk web server. 

3.2.1. Class diagram 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai class yang dibuat 

untuk membuat aplikasi tumpangan ini. Dalam pembuatan 

aplikasi ini terdapat 71 class dan diantaranya 53 class adalah class 

untuk screen atau view, tidak termasuk class yang telah 

disediakan oleh iphone SDK. Dibawah ini adalah Class diagram 

(gambar 3.92.) untuk Class dari screen view yang dibuat: 
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Gambar 3.92. Class diagram seluruh screen 
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Dibawah ini adalah penjelasan untuk tiap interface class dari 

class tiap screen yang digunakan dalam pembatan aplikasi 

tumpangan ini. 

3.2.1.1. TumpanganViewController 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.93) dari 

Class TumpanganViewController yang merupakan login 

screen. 

 
Gambar 3.93 Login screen class diagram 

3.2.1.2. MainMenu 

Class MainMenu ini merupakan class dari screen menu utama 

pada aplikasi tumpangan ini. Gambar (Gambar 3.94) dibawah 

ini adalah class diagram dari class MainMenu ini: 

(IBAction)loginUser:(id) sender
(IBAction)lupaView:(id) sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)registerAction:(id) sender
getter and setter

username:UITextField
password:UITextField
viewHolder:UIScrollView
mm:MainMenu
HUD:MBProgressHUD

TumpanganViewControler

UIViewController
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Gambar 3.94 MainMenu class diagram 

3.2.1.3. RegisterView  

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.95) dari 

class RegisterView yang digunakan untuk fitur register. 

 

 
Gambar 3.95 register class diagram 

UIViewController

(void)setNotifCount:(NSString*)count
(void)pushView:(UIVewController*)push
(void)shutdownTimer
(void)startTimer
getter and setter

tab:UITabBar
tab1:NotifikasiView
tab2:UINavigationControler
tab3:UINavigationControler
tab4:UINavigationControler
tab5:UINavigationControler
data:NSMutableArray
notifBar:UITabBarItem
current:int
available:BOOL

MainMenu

(IBAction)registerSave:(id) sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
getter and setter

username:UITextField
password:UITextField
nama:UITextField
secretA:UITextField
secretQ:UITextField
alamat:UITextField
telp:UITextField
scroll:UIScrollView
gender:UISegmentedControl
birthday:UIDatePicker
save:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD

RegisterView

UIViewController
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3.2.1.4. LupaPasswodView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.96) dari 

Class LupaPasswodView dari fitur lupa password. 

 
Gambar 3.96 LupaPasswodView class diagram 

3.2.1.5. LupaPasswordQView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.97) dari 

Class LupaPasswodQView dari fitur lupa password. 

 
Gambar 3.97 LupaPasswodQView class diagram 

(IBAction)resetClicked:(id) sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
getter and setter

username:UITextField
resetButton:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD

LupaPasswordView

UIViewController

(IBAction)periksaClick:(id) sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)keyboardDidShow:(NSNotification*)notif
(IBAction)keyboardDidHide:(NSNotification*)notif
getter and setter

answer:UITextField
newPass:UITextField
konfirm:UITextField
pertanyaan:UITextView
viewHolder:UIScrollView
userId:NSString
keyboardVisible:BOOL
HUD:MBProgressHUD

LupaPasswordQView

UIViewController
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3.2.1.6. NotifikasiView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.98) dari 

class NotifikasiView untuk fitur notifikasi. 

 
Gambar 3.98 notivikasiView class diagram 

3.2.1.7. NotifikasiDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.99) dari 

class NotifikasiDetailView untuk fitur notifikasi. 

 
Gambar 3.99 notifikasiDetailView class diagram 

(IBAction)postTumpangan:(id)sender
(IBAction)cariTumpangan:(id)sender
-(BOOL) isValidLocation:(CLLocation*) newLocation 
               withOldLocation:(CLLocation*) oldLocation
getter and setter

table:UITableView
data:NSMutableArray
parent:UIViewController
reads:NSMutableArray
locationManager:CLLocationManager
HUD:MBProgressHUD
useCurent:BOOL
currentLa:double
currentLo:double
mode:BOOL

NotifikasiView

UIViewController

UIViewController

Getter and Setter

nama:UILabel
judul:UILabel
note:UITextView

NotifikasiDetailView
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3.2.1.8. tempat 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.100) dari 

Class tempat yang merupakan tempat dari menu yang 

digunakan untuk mengakses fitur pengolhan tempat. 

 
Gambar 3.100 TempatView class diagram 

3.2.1.9. SimpanTempatView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.101) dari 

Class SimpanTempatView untuk fitur penyimpanan tempat. 

UIViewController

(IBAction) simpanLokasiSekarang:(id)sender
(IBAction)daftarLokasiView:(id)sender
(IBAction)cariLokasiSekarang:(id)sender
-(BOOL) isValidLocation:(CLLocation*) newLocation 
               withOldLocation:(CLLocation*) oldLocation
Getter and Setter

locationManager:CLLocationManager
simpanLokasi:UIButton
daftarLokasi:UIButton
cariLokasi:UIButton
parent:MainMenu
HUD:MBProgressHUD

Tempat
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Gambar 3.101 simpanTempatView class diagram 

3.2.1.10. DaftarLokasiView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.102) dari 

class DaftarLokasiView. 

 
Gambar 3. 102 DaftarLokasiView class diagram 

3.2.1.11. viewDetailTempat 

Dibawah ini merupakan class diagram (gambar 3.103) dari 

Class viewDetailTempat. 

UIViewController

(IBAction) simpanData:(id)sender
(void) setLatitude:(double)lat 
          withLongitude:(double)lon
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)keyboardDidShow:(NSNotification*)notif
(IBAction)keyboardDidHide:(NSNotification*)notif
getter and setter

deskView:UITextView
namaField:UITextField
lo:double
la:double
keyboardVisible:BOOL
viewHolder:UIScollView
saveBut:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD

SimpanTempatView

UITableViewController

Getter and Setter

daftar:NSmutableArray
HUD:MBProgressHUD

DaftarLokasiView
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Gambar 3.103 viewDetailTempat class diagram 

3.2.1.12. editDetailTempat 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3. 104) dari 

class editDetailTempat. 

 
Gambar 3. 104 editDetailTempat class diagram 

3.2.1.13. cariLokasiView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.105) dari 

class cariLokasiView. 

UIViewController

(void) serData:(NSString*) nama
         withDeskripsi:(NSString*)desc
Getter and Setter

deskView:UITextView
namaField:UITextField

viewDetailTempat

UIViewController

(IBAction) saveEdit:(id)sender
(IBAction) cancel:(id) sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)keyboardDidShow:(NSNotification*)notif
(IBAction)keyboardDidHide:(NSNotification*)notif
Getter and Setter

deskView:UITextView
namaField:UITextField
keyboardVisible:BOOL
viewHolder:UIScollView
saveBut:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD
daftar:NSMutableArray
detail:NSMutableDictionary

editDetailTempat
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Gambar 3.105 cariLokasiView class diagram 

3.2.1.14. user 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.106) dari 

Class user. 

 
Gambar 3.106 user class diagram 

3.2.1.15. MyProfilView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.107) dari 

MyProfilView. 

UIViewController

(IBAction)search:(id) sender
(IBAction) quitKeyboard:(id)sender
Getter and Setter

keyword:UITextField
searchBut:UIBarButtonItem
table:SearchResultTableView
HUD:MBProgressHUD

cariLokasiView

UIViewController

Getter and Setter

profilSaya:UIButton
rubahPassword:UIButton
daftarKomentar:UIButton
perjalananTerakhir:UIButton
parent:MainMenu
HUD:MBProgressHUD

user
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Gambar 3.107 MyProfilView class diagram 

3.2.1.16. changePasswordView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.108) dari 

class changePasswordView. 

 
Gambar 3.108 changePasswodView class diagram 

UIViewController

(IBAction) saveEditProfil:(id)sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)keyboardDidShow:(NSNotification*)notif
(IBAction)keyboardDidHide:(NSNotification*)notif
Getter and Setter

namaLabel:UILabel
alamatField:UITextField
ratingLabel:UILabel
phoneField:UITextField
keyboardVisible:BOOL
viewHolder:UIScollView
saveBut:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD

MyProfilView

UIViewController

(IBAction) saveAction:(id)sender
(IBAction)quitKeyboard:(id) sender
(IBAction)keyboardDidShow:(NSNotification*)notif
(IBAction)keyboardDidHide:(NSNotification*)notif
Getter and Setter

oldPas:UITextField
newPas:UITextField
confirmPas:UITextField
keyboardVisible:BOOL
viewHolder:UIScollView
HUD:MBProgressHUD

ChangePasswordView
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3.2.1.17. commentListView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.109) dari 

class commentListView. 

 
Gambar 3.109 commentListView class diagram 

3.2.1.18. PerjalananTerakhirView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.110) dari 

class PerjalananTerakhirView. 

 
Gambar 3.110 PerjalananTerakhirView class diagram 

3.2.1.19. commentUserView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.111) dari 

class commentUserView. 

UITableViewController

Getter and Setter
daftar:NSMutableArray

Class Name

UIViewController

(IBAction) commentUser:(id)sender
(IBAction) rateUser:(id)sender
Getter and Setter

userList:NSMutableArray
nama:UILabel
waktu:UILabel
tujuan:UILabel
asal:UILabel
userLabel:UILabel
daftarUser:UIPickerView
comment:UIButton
rate:UIButton

PerjalananTerakhir
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Gambar 3.111 commentUserView class diagram 

3.2.1.20. RateUserView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.112) dari 

class RateUserView. 

 
Gambar 3.112 RateUserView class diagram 

3.2.1.21. Penumpang 

Dibawah ini merupakan class diagram (diagram 3.113) dari 

class Penumpang. 

UIViewController

(IBAction) beriComment:(id) sender
Getter and Setter

comment:UITextView
cb:UIBarButtonItem
detail:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD

CommentUserView

UIViewController

(IBAction) rateNow:(id) sender
Getter and Setter

list:UIPickerView
number:NSArray
rate:UIBarButtonItem
detail:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD

RateUserView
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Diagram 3.113 Penumpang class diagram 

3.2.1.22. Numpangi 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.114) dari 

class Numpangi. 

 
Gambar 3.114 Numpangi class diagram 

UIViewController

-(BOOL) isValidLocation:(CLLocation*) newLocation 
               withOldLocation:(CLLocation*) oldLocation
Getter and Setter

locationManager:CLLocationManager
cariTumpangan:UIButton
lihatRequest:UIButton
appointment:UIButton
parent:MainMenu
HUD:MBProgressHUD
useCurrent:BOOL
curentLa:double
currentLo:double

Penumpang

UIViewController

-(BOOL) isValidLocation:(CLLocation*) newLocation 
               withOldLocation:(CLLocation*) oldLocation
Getter and Setter

locationManager:CLLocationManager
postTumpangan:UIButton
responseRequest:UIButton
daftarTumpangan:UIButton
parent:MainMenu
HUD:MBProgressHUD
useCurrent:BOOL
curentLa:double
currentLo:double

Numpangi
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3.2.1.23. DaftarTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.115) dari 

class DaftarTumpanganView. 

 
Gambar 3.115 DaftarTumpanganView class diagram 

3.2.1.24. DetailTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.116) dari 

class DetailTumpanganView. 

 
Gambar 3.116 DetailTumpanganView class diagram 

UITableViewController

(void) deleteAct
Getter and Setter

selected:int
daftar:NSMutableArray

DaftarTumpanganView

UIViewController

(IBAction)lihatPenumpang:(id)sender
(IBAction)cancelTumpanganAction:(id) sender
(IBAction) berangkatAct:(id)sender
(void) setJumblahPenumpang:(NSString*)c
Getter and Setter

tujuan:UILabel
asal:UILabel
jam:UILabel
penumpang:UIButton
parentView:DaftarTumpanganView
data:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD
note:UITextView
meeting:UITextView

DetailTumpanganView
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3.2.1.25. CancelTumpanganReasonView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.117) dari 

class CancelTumpanganReasonView. 

 
Gambar 3.117 CancelTumpanganReasonView class diagram 

3.2.1.26. DaftarPenumpangView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gamar 3.118) dari 

class DaftarPenumpangView. 

 
Gambar 3.118 DaftarPenumpangView class diagram 

UIViewController

(IBAction)cancelTumpangan:(id)sender
Getter and Setter

done:UIBarButtonItem
parentView:DaftarTumpanganView
data:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD
alasan:UITextView

CancelTumpanganReasonView

UITabelViewController

(void)deleteAct
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
selected:int
parentView:DetailTumpanganView
HUD:MBProgressHUD

DaftarPenumpangView
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3.2.1.27. ListUserDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.119) dari 

class ListUserDetailView. 

 
Gambar 3.119 ListUserDetailView class diagram 

3.2.1.28. CancelPenumpangReasonView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.120) dari 

class CancelPenumpangReasonView. 

UIViewController

(IBAction)makeCall:(id)sender
(IBAction)cancelApoointment:(id)sender
Getter and Setter

nama:UILabel
telp:UILabel
rating:UILabel
alamat:UITextView
comment:UITableView
cancel:UIBarButtonItem
daftar:NSMutableArray
parentView:DaftarPenumpangView
user:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD
penutup:UITextView

ListUserDetailView
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Gambar 3.120 CancelPenumpangReasonView class diagram 

3.2.1.29. ResponseTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.121) dari 

class ResponseTumpanganView. 

 

Gambar 3.121 ResponseTumpanganView class diagram 

3.2.1.30. UserRequestListView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.122) dari 

class UserRequestListView. 

UIViewController

(IBAction)confirmAct:(id)sender
Getter and Setter

alasan:UITextView
confirm:UIBarButtonItem
parentView:DaftarPenumpang
detail:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD

CancelPenumpangReasonView

UITabelViewController

Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
selected:int
HUD:MBProgressHUD

ResponseTumpanganView
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Gambar 3.122 UserRequestListView class diagram 

3.2.1.31. NumpangiUserDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.123) dari 

class NumpangiUserDetailView. 

 
Gambar 3.123 NumpangiUserDetailView class diagram 

3.2.1.32. TolakOrTerimaView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.124) dari 

class TolakOrTerimaView. 

UITabelViewController

(void) afterAction
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
selected:int
HUD:MBProgressHUD

UserRequestListView

UIViewController

(IBAction)makeCall:(id)sender
(IBAction)tolakRequest:(id)sender
(IBAction)terimaRequest:(id)sender
Getter and Setter

nama:UILabel
telp:UILabel
rating:UILabel
alamat:UITextView
komentar:UITableView
call:UIBarButtonItem
daftarKomentar:NSMutableArray
parentView:UserRequestListView
data:NSDictionary
penutup:UITextView

NumpangiUserDetailView
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Gambar 3.124 TolakOrTerimaView class diagram 

3.2.1.33. PilihTempatAsalTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.125) dari 

class PilihTempatAsalTumpanganView. 

 
Gambar 3.125 PilihTempatAsalTumpanganView class diagram 

3.2.1.34. PilihTempatTujuanTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.126) dari 

class PilihTempatTujuanTumpanganView. 

UIViewController

(void)setStatus:(BOOL)stat
(IBAction)submitNow:(id)sender
(void)setTumpangan:(NSString*)idT 
         andUser:(NSString*)user
Getter and Setter

alasan:UITextView
done:UIBarButtonItem
accepted:BOOL
parentView:UserRequestListView
idTumpangan:NSString
idUser:NSStrng
HUD:MBProgressHUD

TolakOrTerimaView

UITableViewController

(void)searchPlace:(id)sender
(void)skipWhenAppear:(BOOL) s 
(void) tambahTempat: (NSDictionary*) s;
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:MainMenu
skip:BOOL

PilihTempatAsalTumpanganView
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Gambar 3.126 PilihTempatTujuanTumpanganView class diagram 

3.2.1.35. RouteSelect 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.127) dari 

class RouteSelect. 

 
Gambar 3.127 RouteSelect class diagram 

UITableViewController

(void)searchPlace:(id)sender
(void)skipWhenAppear:(BOOL) s 
(void) tambahTempat: (NSDictionary*) s
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:MainMenu
origin:Place
dest:Place
skip:BOOL
HUD:MBProgressHUD

PilihTempatTujuanTumpanganView

UIViewController

(IBAction) chooseRoute:(id) sender
(IBAction) addWaypoint:(id) sender
(void)addPlaces:(id)sender
(void)removeLastPlaces 
(void) refresh
(IBAction) viewWaypoint:(id)sender
(void) removeWaypointAtIndex: (int) d
Getter and Setter

mapview:MapView
selectRoute:UITableView
pilih:UIBarButtonItem
daftarWaypoint:NSMutableArray
data:NSMutableArray
daftarlokasi:NSMutableArray
origin:Place
dest:Place
parents:MainMenu
selected:int
bar:UIToolbar

RouteSelect
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3.2.1.36. DetailAddTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.128) dari 

class DetailAddTumpanganView. 

Gambar 3.128 DetailAddTumpanganView class diagram 

3.2.1.37. AddWaypointView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.129) dari 

class AddWaypointView. 

UIViewController

(IBAction) sliderChange:(id) sender
(IBAction) quitKeyboard:(id) sender
(IBAction) saveAction:(id) sender
Getter and Setter

asal:UITextField
tujuan:UITextField
kapasitas:UILabel
kapasitasSlide:UISlider
notes:UITextView
tempat:UITextView
arrivalTime:UIDatePicker
saveBut:UIBarButtonItem
viewHolder:UIScrollView
HUD:MBProgressHUD
parents:MainMenu
origin:Place
dest:Place
route:NSMutableArray

DetailAddTumpanganView
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Gambar 3.129 AddWaypointView class diagram 

3.2.1.38. viewWaypoint 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.130) dari 

class viewWaypoint. 

 
Gambar 3.130 viewWaypoint class diagram 

3.2.1.39. ListOfAppointment 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.131) dari 

class ListOfAppointment. 

UITableViewController

(void) searchPlace:(id)sender
(void) skipWhenAppear:(BOOL) s
(void) tambahTempat:(NSDictionary*) s
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:RouteSelect
skip:BOOL
HUD:MBProgressHUD

AddWaypointView

UITableViewController

Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:RouteSelect
HUD:MBProgressHUD
selected:int

viewWaypoint
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Gambar 3.131 ListOfAppointment class diagram 

3.2.1.40. AppointmentDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.132) dari 

class AppointmentDetailView. 

 

 
Gambar 3.132 post tumpangan class diagram 

3.2.1.41. AppointmentCancelReasonView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.133) dari 

class AppointmentCancelReasonView. 

UITableViewController

(void) deleteAct
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:RouteSelect
selected:int

ListOfAppointment

UIViewController

(IBAction) seeUserDetail:(id)sender
(IBAction) cancelAction:(id)sender
Getter and Setter

nama:UIButton
phone:UILabel
jam:UILabel
tujuan:UILabel
asal:UILabel
kapasitas:UILabel
meeting:UITextView
notes:UITextView
requests:UIBarButtonItem
details:NSDictionary
parents:ListOfAppointment
HUD:MBProgressHUD

AppointmentDetailView
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Gambar 3.133 AppointmentCancelReasonView class diagram 

3.2.1.42. ListOfRequestView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.134) dari 

class ListOfRequestView. 

 
Gambar 3.134 post tumpangan class diagram 

3.2.1.43. RequestDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.135) dari 

class RequestDetailView. 

UIViewController

(IBAction)cancelTumpagan:(id)sender
Getter and Setter

alasan:UITextView
done:UIBarButtonItem
parentView:ListOfAppointment
data:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD

AppointmentCancelReasonView

UITableViewController

(void) deleteAct
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:RouteSelect
selected:int

ListOfRequestView
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Gambar 3.135 request detail view class diagram 

3.2.1.44. RequestCancelReasonView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.136) dari 

class RequestCancelReasonView. 

 
Gambar 3.136 RequestCancelReasonView class diagram 

UIViewController

(IBAction) seeUserDetail:(id)sender
(IBAction) cancelAction:(id)sender
Getter and Setter

nama:UIButton
phone:UILabel
jam:UILabel
tujuan:UILabel
asal:UILabel
kapasitas:UILabel
meeting:UITextView
notes:UITextView
requests:UIBarButtonItem
details:NSDictioanary
HUD:MBProgressHUD
parents:ListOfRequestView

RequestDetailView

UIViewController

(IBAction) cancelTumpangan:(id)sender
Getter and Setter

alasan:UITextView
done:UIBarButtonItem
parentView:ListOfRequestView
data:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD

RequestCancelReasonView
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3.2.1.45. CariTumpanganAsalView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.137) dari 

class CariTumpanganAsalView. 

 
Gambar 3.137 CariTumpanganAsalView class diagram 

3.2.1.46. CariTumpanganTujuanView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.138) dari 

class CariTumpanganTujuanView. 

UITableViewController

(void) searchPlace:(id) sender
(void) skipWhenAppear:(BOOL) s
(void) tambahTempat:(NSDictionary*) s
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:MainMenu
skip:BOOL

CariTumpanganAsalView
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Gambar 3.138 CariTumpanganTujuanView class diagram 

3.2.1.47. PilihTumpanganView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.139) dari 

class PilihTumpanganView. 

 
Gambar 3.139 PilihTumpanganView class diagram 

3.2.1.48. TumpanganDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.140) dari 

class TumpanganDetailView. 

UITableViewController

(void) searchPlace:(id) sender
(void) skipWhenAppear:(BOOL) s
(void) tambahTempat:(NSDictionary*) s
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:MainMenu
skip:BOOL
HUD:MBProgressHUD
today:NSString
origin:Place
dest:Place

CariTumpanganTujuanView

UITableViewController

Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
parents:MainMenu
origin:Place
dest:Place

PilihTumpanganView
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Gambar 3.140 TumpanganDetailView class diagram 

3.2.1.49. UserDetailView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.141) dari 

class userDetailView. 

UIViewController

(IBAction) seeUserDetail:(id)sender
(IBAction) seeRouteDetail:(id)sender
(IBAction) requestAction:(id)sender
Getter and Setter

nama:UILabel
phone:UILabel
jam:UILabel
tujuan:UILabel
asal:UILabel
kapasitas:UILabel
meeting:UITextView
notes:UITextView
requests:UIBarButtonItem
bot:UIToolbar
details:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD
parents:MainMenu
origin:Place
dest:Place

TumpanganDetailView
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Gambar 3.141 UserDetailView class diagram 

3.2.1.50. RequestNumpangView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.142) dari 

class RequestNumpangView. 

   
Gambar 3.142 RequestNumpangView class diagram 

3.2.1.51. CariLokasiComponentView 

UIViewController

(IBAction) makeCall:(id)sender
Getter and Setter

daftar:NSMutableArray
rating:NSString
nama:NSString
telp:NSString
namaLabel:UILabel
ratingLabel:UILabel
komentar:UITableView
komentHeader:UILabel
call:UIBarButtonItem

UserDetailView

UIViewController

(IBAction) requestAction:(id)sender
Getter and Setter

notes:UITextView
requests:UIBarButtonItem
details:NSDictionary
HUD:MBProgressHUD
parents:MainMenu

RequestNumpangView
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Dibawah ini merupakan class diagram Gambar 3.143) dari 

class CariLokasiComponentView. 

 
Gambar 3.143 CariLokasiComponentView class diagram 

3.2.1.52. SimpanTempatComponentView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.144) dari 

class SimpanTempatComponentView. 

UIViewController

(IBAction) search:(id)sender
(IBAction) quitKeyboard:(id)sender
Getter and Setter

searchBut:UIBarButton
table:UITableView
keyword:UITextField
HUD:MBProgressHUD
parents:UIViewController
data:NSMutableArray

CariLokasiComponentView
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Gambar 3.144 simpan tempat component class diagram 

3.2.1.53. RouteView 

Dibawah ini merupakan class diagram (Gambar 3.145) dari 

class RouteView. 

 
Gambar 3.145 RouteView class diagram 

UIViewController

(IBAction) keyboardDidShow:(NSNotification*) notif
(IBAction) keyboardDidHide:(NSNotification*) notif
(IBAction) simpanData:(id)sender
(IBAction) quitKeyboard:(id)sender
(void) setLatitude:(double) lat withLongitude:(double)lon
Getter and Setter

deskView:UITextView
namaField:UITextField
lo:double
la:double
keyboardVisible:BOOL
parents:UIViewController
viewHolder:UIScrollView
saveBut:UIBarButtonItem
HUD:MBProgressHUD

SimpanTempatComponentView

UIViewController

Getter and Setter

route:NSMutableArray
origin:Place
dest:Place
ownOrigin:Place
ownDest:Place
mapView:MapView

RouteView
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3.2.2. Sequence Diagram 

Sequence diagram ini menunjukkan alur proses dari suatu sistem 

dengan melalui interaksi antar bagian yang membentuk sistem. 

3.2.2.1. Sequence diagram cari tumpangan 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.146) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan pencarian tumpangan. 

 
Gambar 3.146 sequence diagram cari tumpangan 

3.2.2.2. Sequence diagram post tumpangan 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.147) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan post tumpangan. 

 
Gambar 3.147 sequence diagram post tumpangan 

User Main Menu

klik menu cari tumpangan

Pilih Tempat asal view

getDaftarTempat()

Pilih Tempat tujuan view

setOrigin()

back()

back()

Daftar tumpangan view

setDestination()

back()

Detail tumpangan view

selectTumpangan()

back()

Request tumpangan view

request()

back()

requestSend()

User MainMenu Pilih Tempat asal view

getDaftarTempat()

Pilih Tempat tujuan view

setOrigin()

back()

back()

klik menu post tumpangan

Route select view

setDestination()

back()

selectRoute()

Post tumpangan view

back()

saveTumpangan()



	   183	  

3.2.2.3. Sequence diagram response request 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.148) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan response request. 

 
Gambar 3.148 sequence diagram response request 

3.2.2.4. Sequence diagram register 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.149) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan register. 

 
Gambar 3.149 sequence diagram register 

User MainMenu

klik menu response request

Daftar Tumpangan

getDaftarTumpangan()

back()

Daftar Request

getDaftarRequest()

back()

Request detail

requestDetail()

back()

approve/reject 
view

reject()/terima()

back()

sendResponse()

User Login screen

klik tombol register

Register screen

goToRegister()

back()

register()



	   184	  

3.2.2.5. Sequence diagram login 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.150) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan login. 

 
Gambar 3.150 sequence diagram login 

3.2.2.6. Sequence diagram lupa password 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.151) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan lupa password. 
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Gambar 3.151 sequence diagram lupa password 

3.2.2.7. Sequence diagram ubah  password 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.152) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan ubah  password. 

 
Gambar 3.152 sequence diagram ubah password 
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3.2.2.8. Sequence diagram lihat komentar 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.153) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan lihat komentar. 

 
Gambar 3.153 sequence diagram lihat komentar 

3.2.2.9. Sequence diagram lihat profil 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.154) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan lihat profil. 

 
Gambar 3.154 sequence diagram lihat profil 
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3.2.2.10. Sequence diagram memberi rating 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.155) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan pemberian rating. 

 
Gambar 3.155 sequence diagram beri rating 

3.2.2.11. Sequence diagram memberi komentar 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.156) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan pemberian komentar. 

 
Gambar 3.156 sequence diagram beri komentar 
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3.2.2.12. Sequence diagram melihat notifikasi 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.157) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan lihat notifikasi. 

 
Gambar 3.157 sequence diagram lihat notifikasi 

3.2.2.13. Sequence diagram membatalkan request 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.158) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk melakukan cancel request. 

 
Gambar 3.158 sequence diagram cancel request 
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3.2.2.14. Sequence diagram membatalkan janji numpang 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.159) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk membatalkan janji numpang. 

 
Gambar 3.159 sequence diagram cancel appointment 

3.2.2.15. Sequence diagram membatalkan tumpangan 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.160) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk cancel tumpangan. 

 
Gambar 3.160 sequence diagram cancel tumpangan 
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3.2.2.16. Sequence diagram simpan lokasi 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.161) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk simpan lokasi. 

 
Gambar 3.161 sequence diagram simpan lokasi 

3.2.2.17. Sequence diagram delete lokasi 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.162) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk menghapus lokasi yang 

tersimpan. 

 

User MainMenu

menekan tombol simpan lokasi

Simpan Lokasi view

getLokasi()

back()

simpanLokasi()

User MainMenu

menekan tombol daftar lokasi

daftar Lokasi view

getDaftarLokasi()

back()

deleteLokasi()



	   191	  

Gambar 3.162 sequence diagram daftar lokasi 

3.2.2.18. Sequence diagram edit lokasi 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.163) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk merubah detail lokasi. 

 
Gambar 3.163 sequence diagram edit lokasi 

3.2.2.19. Sequence diagram cari lokasi 

Sequence diagram di bawah ini (gambar 3.164) menunjukan 

alur yang di lalui user untuk mencari lokasi. 

 
Gambar 3.164 sequence diagram cari lokasi 

User MainMenu

menekan tombol daftar lokasi

daftar Lokasi view

getDaftarLokasi()

back()

edit Lokasi view

selectLokasi()

back()

save()

User MainMenu

menekan tombol cari lokasi

cari Lokasi view

gotoSearch()

back()

save Lokasi view

selectLokasi()

back()

save()

search()



	   192	  

3.2.3. Data Flow Diagram 

Data flow diagram ini akan menjelaskan mengenai bagaimana 

alur data yang terjadi dalam sistem tumpangan ini. 

3.2.3.1. Konteks diagram 

Pada konteks diagram (Gambar 3.165) ini akan digambarkan 

proses aplikasi secara global. 

 
Gambar 3.165 Konteks diagram 

3.2.3.2. Diagram Level 0 

Diagram level 0 (diagram 3.166) ini akan menjelaskan rincian 

dari konteks diagram (3.165). rincian akan dibuat untuk 

rincian fitur utama. 
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Gambar 3.166 diagram level 0 
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3.2.3.3. Diagram Level 1 

Diagram level 1 ini akan menggambarkan rincian dari proses 

yang ada pada diagram level 0. Diagram level 1 ini akan di 

bagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

3.2.3.3.1. DFD Proses Login 

Diagram (Gambar 3.167) di bawah ini mernupakan diagram 

level 1 untuk proses login yang ada pada diagram level 0 

sebelumnya. 

 
Gambar 3.167 DFD proses login 

3.2.3.3.2. DFD Profil Management 

Diagram (Gambar 3.168) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk profil management yang ada pada 

diagram level 0 sebelumnya. 
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Gambar 3.168 DFD profil management 

3.2.3.3.3. DFD proses review 

Diagram (Gambar 3.169) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses review yang ada pada 

diagram level 0 sebelumnya. 
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Gambar 3.169 DFD proses review 

3.2.3.3.4. DFD management tempat 

Diagram (Gambar 3.170) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses management tempat yang 

ada pada diagram level 0 sebelumnya. 
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Gambar 3.170 DFD management tempat 

3.2.3.3.5. DFD tumpangan 

Diagram (Gambar 3.171) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses tumpangan yang ada pada 

diagram level 0 sebelumnya. 
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Gambar 3.171 DFD tumpangan system 

3.2.3.3.6. DFD proses post tumpangan 

Diagram (Gambar 3.172) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses post tumpangan yang ada 

pada sistem 1.5.1 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 
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Diagram 3.172 DFD post tumpangan 

3.2.3.3.7. DFD proses cari tumpangan 

Diagram (Gambar 3.173) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses cari tumpangan yang ada 

pada system 1.5.2 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 
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Gambar 3.173 DFD cari tumpangan 
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3.2.3.3.8. DFD proses respond request 

Diagram (Gambar 3.174) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses respond request yang ada 

pada system 1.5.3 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 

 
Gambar 3.174 DFD respond request 
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3.2.3.3.9. DFD proses cancel request 

Diagram (Gambar 3.175) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses cancel request yang ada 

pada system 1.5.4 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 

 
Diagram 3.175 DFD cancel request 
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3.2.3.3.10. DFD proses cancel tumpangan 

Diagram (Gambar 3.176) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses cancel tumpangan yang ada 

pada system 1.5.5 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 

 
Diagram 3.176 DFD cancel tumpangan 

3.2.3.3.11. DFD proses cancel numpang 

Diagram (Gambar 3.177) di bawah ini mernupakan 

diagram level 1 untuk proses cancel nunpang yang ada 
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pada system 1.5.6 pada diagram level 1 (Gambar 3.171) 

sebelumnya. 

 
Gambar 3.177 DFD cancel numpang 
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3.2.3.3.12. DFD  Server 

Gambar (Gambar 3.178) di bawah ini akan 

menjeskan arus data dari server aplikasi yang di buat 

untuk aplikasi tumpangan ini. 

 
Gambar 3.178 DFD Server 
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Gambar 3.178 Database schema 

Berikut adalah penjelasan mengenai relasi dari tabel pada schema 

di atas (gambar 3.179). pada scema aplikasi tumpangan ini ada 

sembilan relasi antar tabel yaitu: 

1. Notifikasi user. 

Relasi Notifikasi user ini merupakan relasi antara tabel 

INBOX dengan tabel USERS. Relasinya yaitu: 

• USERS  1àn  INBOX 

Satu user memiliki banyak inbox. Hal ini di karenakan 

satu user dapat memiliki banyak inbox atau notifikasi 

sekaligus. 

• INBOX nà1 USERS 

Satu atau lebih notifikasi dimiliki satu user. Hal ini 

disebabkan karena setiap inbox atau notifikasi pasti 

hanya akan ditujukan atau di kirim ke satu user. 

2. Daftar tempat user. 
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Relasi daftar tempat user ini merupakan relasi antara tabel 

REMEMBER_PLACE dan tabel USERS. Relasinya yaitu: 

• REMEMBER_PLACE nà1 USERS 

Satu atau lebih data tempat dimiliki satu user. Hal ini 

di karenakan setiap user hanya dapat menyimpan 

tempat untuk dirinya sendiri. 

• USERS 1àn REMEMBER_PLACE 

Satu user dapat memiliki banyak tempat. Hal ini di 

karenakan user dapat memiliki banyak data 

penyimpanan tempat. 

3. Tumpangan route. 

Relasi Tumpangan route ini merupakan relasi antara tabel 

TUMPANGAN dan tabel TUMPANGAN_POINT. 

Relasinya yaitu: 

• TUMPANGAN 1àn TUMPANGAN_POINT 

Satu tumpangan memiliki banyak titik atau point route. 

Hal ini di karenakan dalam satu jalur perjalanan 

tumpangan akan terdiri dari banyak titik yang di 

jadikan route. 

• TUMPANGAN_POINT nà1 TUMPANGAN 

Satu atau lebih tumpangan point dimiliki oleh satu 

tumpangan. Hal ini dikarenakan dalam suatu route 

tumpangan pasti terdiri dari banyak titik. 

4. User mempunyai tumpangan. 

Relasi user mempunyai tumpangan ini merupakan relasi 

antara tabel TUMPANGAN dan tabel USERS. Relasinya 

yaitu : 

• TUMPANGAN nà1 USERS 

Satu atau lebih tumpangan dimiliki oleh satu user. Hal 

ini di karenakan oleh user dapat melakukan post 

tumpangan berulang kali. 
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• USERS 1àn TUMPANGAN 

Setiap user dapat membuat banyak tumpangan. Hal ini 

di karenakan oleh user dapat melakukan post 

tumpangan berulang kali. 

5. Request numpang user. 

Relasi request numpang user ini merupakan relasi antara 

tabel USERS dan tabel USERS_NEED_TUMPANGAN. 

Relasinya yaitu : 

• USERS 1àn USERS_NEED_TUMPANGAN 

Setiap user dapat melakukan banyak request numpang. 

Hal ini dikarenakan seorang user akan dapat 

melakukan request berkali kali namun harus terhadap 

tumpangan yang berbeda.  

• USERS_NEED_TUMPANGAN nà1 USERS 

Satu atau lebih request numpang dapat dimiliki oleh 

seorang user. Hal ini dikarenakan seorang user akan 

dapat melakukan request berkali kali namun harus 

terhadap tumpangan yang berbeda. 

6. Review user. 

Relasi Review user ini merupakan relasi antara tabel USERS 

dan tabel REVIEW. Relasinya yaitu : 

• USERS 1àn REVIEW 

Setiap user dapat menerima banyak review atau 

komentar. Hal ini di karenakan setiap user dapat 

memberikan kepada seorang user secara berulang kali. 

• REVIEW nà1 USERS 

Setiap review pasti hanya untuk seorang user. Hal ini 

di karenakan setiap komentar atau review pasti hanya 

di tujukan untuk satu orang. 

7. Rating user. 
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Relasi rating user ini merupakan relasi antara tabel USERS 

dan tabel USERS_has_RATING. Relasinya yaitu: 

• USERS 1àn USERS_has_RATING 

Setiap user dapat menerima banyak rating. Hal ini 

dikarenakan setiap user dapat menerima rating dari 

user yang berbeda beda. 

• USERS_has_RATING nà1 USERS 

Satu atau lebih kolom rating dimiliki oleh hanya satu 

user. Hal ini di karenakan user dapat menerima banyak 

masukan rating dari user yang berbeda. 

8. User rate user. 

Relasi user rate user ini merupakan relasi antara tabel USERS 

dan tabel USERS_has_RATING. Relasinya yaitu: 

• USERS 1àn USERS_has_RATING 

Setiap satu user dapat memberikan rating terhadap 

banyak user lainya. Hal ini dikarenakan setiap user 

dapat memebrikan rating kepada banyak user yang 

berbeda. 

• USERS_has_RATING nà1 USERS 

Satu atau lebih user rating dapat merupakan pemberian 

dari satu user. Hal ini disebabkan oleh setiap user akan 

dapat memebrikan rating yang berbeda terhadap user 

yang berbeda. 

9. Tumpangan request. 

Relasi tumpangan request ini merupakan relasi antara tabel 

USERS_NEED_TUMPANGAN dan tabel TUMPANGAN. 

Relasinya yaitu: 

• USERS_NEED_TUMPANGAN nà1 

TUMPANGAN 

Satu atau lebih request numpang dapat ditujukan 

terhadap satu tumpangan. Hal ini di karenakan banyak 
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user yang berbeda yang dapat secara sekaligus 

melakukan request terhadap sebuah tumpangan. 

• TUMPANGAN 1àn 

USERS_NEED_TUMPANGAN 

Setiap satu tumpangan dapat menerima banyak 

request numpang. Hal ini dikarenakan oleh setiap user 

dapat memiliki hak yang sama untuk melakukan 

request numpang sehingga user yang berbeda dapat 

melakukan request terhadap satu tumpangan yang 

sama selama tumpangan tersebut masih available. 

  




