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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

 

Bab ini berisi tentang desain sistem yang dipakai sebagai panduan dan 

dokumen pembantu untuk menyelesaikan aplikasi Cooking Assistant. Pembuatan 

dan pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Rapid Application 

Development (RAD). 

Aplikasi Cooking Assistant terdiri atas dua bagian yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu aplikasi mobile dan server. Aplikasi mobile Cooking Assistant 

berfungsi sebagai bagian muka aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna, 

mengumpulkan masukan serta menampilkan informasi yang sesuai. Sedangkan 

aplikasi server bertugas untuk menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna, 

memproses data dan melakukan perhitungan untuk menghasilkan rekomendasi 

resep sesuai dengan algoritma prediksi Weighted Slope One. 

3.1. Requirements 

Sub bab ini menjelaskan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses rancang 

bangun aplikasi Cooking Assistant, yang meliputi pemilihan perangkat keras, 

perangkat lunak, framework, dan tools. 
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3.1.1. Perangkat Keras 

Aplikasi Cooking Assistant dirancang bangun secara khusus untuk 

iPad, sesuai dengan gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Tampak depan iPad 
Tampak depan iPad 

	  
Perangkat iPad yang digunakan untuk pengembangan aplikasi 

memiliki spesifikasi sebagai berikut. 

4) Dimensi: 

a. Tinggi: 241,2 mm 

b. Lebar: 185,7 mm 

c. Ketebalan: 8,8 mm 

d. Berat: 601 gram 

5) Resolusi layar: 1024 x 768 piksel 

6) Koneksi: Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

Beberapa alasan yang mendasari pemilihan iPad sebagai perangkat 

yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut. 
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1) iPad memiliki ukuran layar yang besar (9,7 inci) dibandingkan 

dengan perangkat tablet yang lain. Ukuran layar yang besar ini 

memudahkan pengguna leluasa menggunakan aplikasi 

walaupun tidak berada dalam jarak yang terlalu dekat. 

2) iPad memiliki tampilan antarmuka yang intuitif dan mudah 

digunakan oleh pengguna dari berbagai kalangan usia6. 

3.1.2. Perangkat Lunak 

Aplikasi mobile Cooking Assistant dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman Objective-C sedangkan aplikasi server menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. Data-data mengenai resep masakan diperoleh dari 

Application Programming Interface (API) berbasis web pihak ketiga yaitu 

FatSecret. 

  3.1.2.1. Sistem Operasi 

Aplikasi ini dirancang dan dibangun secara khusus untuk 

iPad dengan iOS versi 4.2 ke atas. Hal ini dikarenakan Apple tidak 

merilis iOS versi sebelumnya untuk iPad. 

 3.1.2.2. Framework 

Aplikasi Cooking Assistant dibagi menjadi dua bagian, 

yaitu aplikasi yang berjalan pada server dan aplikasi yang berjalan 

pada perangkat mobile. Karena sifatnya yang berbeda, maka 

36	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://money.usnews.com/money/blogs/the-best-life/2011/04/25/why-the-ipad-appeals-to-older-
users	  
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framework yang digunakan untuk aplikasi-aplikasi tersebut 

berbeda. Framework yang digunakan adalah sebagai berikut. 

• Server 

Framework yang digunakan dalam rancang bangun 

server aplikasi adalah PHP 5.2 dengan database MySQL. 

PHP dipilih karena memiliki beberapa keunggulan sebagai 

berikut: 

1) PHP adalah salah satu bahasa pemrograman 

yang paling sering digunakan untuk server, 

sehingga mudah mencari jasa hosting tanpa 

harus melakukan konfigurasi tambahan terlebih 

dulu. 

2) PHP adalah bahasa pemrograman yang 

fleksibel, bisa menggunakan OOP atau tidak. 

3) Pengembangan aplikasi PHP tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 

4) Banyak library yang tersedia untuk PHP. 

• Aplikasi Mobile 

Framework yang digunakan dalam rancang 

bangun aplikasi mobile pada platform iPad adalah 

Cocoa Touch berbasis Objective-C dan iOS 4.2. 
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 3.1.2.3. Tools 

Beberapa tools yang digunakan untuk membangun aplikasi 

server dan aplikasi mobile untuk aplikasi Cooking Assistant adalah 

sebagai berikut. 

• Server 

Tools yang digunakan dalam rancang bangun 

server aplikasi adalah NetBeans 6.9.1 PHP dan XAMPP 

1.7.3. 

• Aplikasi Mobile 

Tools yang digunakan dalam rancang bangun 

aplikasi mobile adalah Xcode IDE 3.2.6 dengan iOS 

SDK 4.2. 

3.1.2.4. Web Application Programming Interface (API) 

Dalam pembuatan aplikasi Cooking Assistant, digunakan 

Web API pihak ketiga untuk menyediakan informasi resep 

masakan yaitu FatSecret. Pemilihan FatSecret didasari oleh 

beberapa alasan sebagai berikut. 

1) FatSecret menyediakan API secara gratis termasuk 

untuk keperluan komersil. 

2) FatSecret memiliki koleksi resep yang cukup banyak 

dan jumlahnya masih terus bertambah. 
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3) Informasi resep yang disediakan cukup lengkap, 

meliputi deskripsi resep, bahan-bahan yang digunakan, 

instruksi yang detil dan foto.  

3.2. Arsitektur Sistem 

Berdasarkan analisa kebutuhan sistem yang telah dijelaskan di sub bab 

sebelumnya, maka dibuat sebuah sistem dengan arsitektur seperti pada gambar 

3.2. 

	  

Gambar 3.2. Diagram arsitektur sistem Cooking Assistant 
Diagram arsitektur sistem Cooking Assistant 

 

Pada gambar 3.2, terlihat bagian-bagian sistem sebagai berikut. 

1) Mobile application, adalah bagian sistem yang berinteraksi dengan 

pengguna dan berfungsi untuk mengumpulkan data. 

2) Server recommender, adalah bagian sistem yang bertugas menyimpan 

dan mengolah data untuk menghasilkan rekomendasi sesuai dengan 

algoritma prediksi Weighted Slope One. 
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3) Web API pihak ketiga sebagai penyedia data. Dalam aplikasi ini, 

penyedia data adalah FatSecret. 

3.3. Use Case 

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan diagram-diagram dan skenario 

penggunaan aplikasi. 

 3.3.1. Daftar Baru 

Gambar 3.3 di bawah menjelaskan skenario penggunaan menu 

Register. Use case ini digunakan pada saat pengguna ingin mendaftarkan 

username baru. 

 

Gambar 3.3. Diagram use case untuk daftar baru 
Diagram use case untuk daftar baru 

  

 Use case daftar baru dijelaskan dan diperinci pada tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Use case untuk daftar baru  
Use case untuk daftar baru 

	   	  
Nama use case Daftar Baru 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi  

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat mendaftarkan username baru 

Prekondisi Pengguna berada pada layar Daftar Baru 

Kondisi sukses akhir Username yang dipilih pengguna masuk ke dalam 
database pengguna 

Kondisi gagal akhir Username yang dipilih tidak masuk ke dalam 
database pengguna dan muncul pesan error 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna menekan tombol Register dari halaman 
depan aplikasi 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Aplikasi menampilkan layar Daftar 

Baru setelah pengguna menekan 
tombol Register 

2 Pengguna mengisi kotak isian 
username  

3 Pengguna menekan tombol Done 

Tambahan Langkah Percabangan 

2 Pengguna memilih tombol Cancel 
Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 

pengguna dalam mendaftarkan username baru 

 3.3.2. Melihat Rekomendasi Resep 

Gambar 3.4 di bawah ini mendeskripsikan penggunaan menu 

Recommended. Use case ini digunakan pada saat pengguna ingin melihat 

rekomendasi resep. 
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Gambar 3.4. Diagram use case untuk melihat rekomendasi resep 
Diagram use case untuk melihat rekomendasi resep 

 

Use case melihat rekomendasi resep dijelaskan dan diperinci pada 

tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Use case untuk melihat rekomendasi resep  
Use case untuk melihat rekomendasi resep 

	  
Nama use case Melihat Rekomendasi Resep 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat melihat daftar resep yang 
direkomendasikan oleh sistem 

Prekondisi Pengguna sudah login ke aplikasi 

Kondisi sukses akhir Pengguna dapat melihat daftar resep yang 
direkomendasikan 

Kondisi gagal akhir Daftar resep tidak muncul dan muncul pesan error 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Recommended dari menu 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Aplikasi menampilkan tabel resep 

yang direkomendasikan setelah 
pengguna memilih Recommended dari 
menu 

2 Pengguna melihat daftar rekomendasi 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam melihat rekomendasi resep 
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 3.3.3. Mencari Resep 

Gambar 3.5 di bawah ini menjelaskan proses penggunaan menu 

Search. Use case ini digunakan pada saat pengguna ingin mencari sebuah 

resep tertentu. 

	  

Gambar 3.5. Diagram use case untuk mencari resep 
Diagram use case untuk mencari resep 

 

Use case mencari resep dijelaskan dan diperinci pada tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Use case untuk mencari resep 
Use case untuk mencari resep 

	  
Nama use case Mencari Resep 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat melihat daftar resep hasil 
pencarian 

Prekondisi Pengguna sudah login ke aplikasi 

Kondisi sukses akhir Pengguna dapat melihat daftar resep hasil 
pencarian 

Kondisi gagal akhir Daftar resep tidak muncul dan muncul pesan error 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Search dari menu 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Aplikasi menampilkan layar pencarian 

setelah pengguna memilih Search dari 
menu 

2 Pengguna memasukkan kata kunci ke 
dalam kotak isian dan menekan tombol 
Search 

 3 Sistem melakukan request ke Web API 
dan menampilkan tabel berisi daftar 
resep hasil pencarian  

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam melakukan pencarian resep 

 

 3.3.4. Melihat Resep Favorit 

Gambar 3.6 di bawah ini menjelaskan penggunaan menu 

Favorites. Use case ini digunakan pada saat pengguna ingin melihat daftar 

resep favorit. 
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Gambar 3.6.  Diagram use case untuk melihat resep favorit 
Diagram use case untuk melihat resep favorit 

	  
Use case melihat resep favorit dijelaskan dan diperinci pada tabel 

3.4. 

Tabel 3.4. Use case untuk melihat resep favorit 
Use case untuk melihat resep favorit 

	  
Nama use case Melihat Resep Favorit 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat melihat daftar resep favorit 

Prekondisi Pengguna sudah login ke aplikasi 

Kondisi sukses akhir Pengguna dapat melihat daftar resep favorit 

Kondisi gagal akhir Daftar resep tidak muncul dan muncul pesan error 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Favorites dari menu 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Aplikasi menampilkan tabel berisi 

resep yang direkomendasikan setelah 
pengguna memilih Favorites dari 
menu 

2 Pengguna melihat daftar resep yang 
telah ditandai sebagai favorit 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam melihat daftar resep favorit 
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 3.3.5. Melihat Detil Resep 

Gambar 3.7 di bawah ini mendeskripsikan saat pengguna melihat 

detil resep. 

	  

Gambar 3.7. Diagram use case untuk melihat detil resep 
Diagram use case untuk melihat detil resep 

 

Use case melihat detil resep dijelaskan dan diperinci pada tabel 

3.5.  
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Tabel 3.5. Use case untuk melihat detil resep  
Use case untuk melihat detil resep 

	  
Nama use case Melihat Detil Resep 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi dan 
sudah login 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat melihat detil untuk sebuah resep 

Prekondisi Pengguna berada di layar daftar resep 

Kondisi sukses akhir Aplikasi menampilkan informasi detil resep yang 
ingin dilihat oleh pengguna 

Kondisi gagal akhir Aplikasi tidak menampilkan informasi detil resep 
dan menampilkan pesan error 

Aktor utama Pengguna 

Aktor kedua Web API 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih sebuah resep dari tabel 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Pengguna memilih sebuah resep dari 

tabel 

2 Aplikasi menampilkan detil resep yang 
dipilih pengguna 

3 Pengguna menentukan resep sebagai 
favorit 

4 Pengguna memberikan nilai rating 
untuk resep 

5 Pengguna melihat Cook Mode 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam melihat detil sebuah resep 

3.3.6. Menambah Resep Favorit 

Gambar 3.8 di bawah ini mendeskripsikan saat pengguna 

menambah resep favorit. 



	   48 

	  

Gambar 3.8. Diagram use case untuk menambah resep favorit 
Diagram use case untuk menambah resep favorit 

 

Use case menambah resep favorit dijelaskan dan diperinci pada 

tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Use case untuk menambah resep favorit 
Use case untuk menambah resep favorit 

	  
Nama use case Menambah Resep Favorit 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi dan 
sudah login 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat menambahkan sebuah resep ke 
dalam daftar favorit  

Prekondisi Pengguna berada di layar detil resep 

Kondisi sukses akhir Resep yang dipilih pengguna masuk dalam daftar 
resep favorit 

Kondisi gagal akhir Resep yang dipilih pengguna tidak masuk dalam 
daftar resep favorit 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Add Favorite 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Pengguna memilih Add Favorite 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam menambahkan sebuah resep ke 
daftar favorit 
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 3.3.7. Menghapus Resep Favorit 

Gambar 3.9 di bawah ini mendeskripsikan pengguna menghapus 

resep favorit. 

	  

Gambar 3.9. Diagram use case untuk menghapus favorit 
Diagram use case untuk menghapus favorit 

 

Use case menghapus resep favorit diperinci pada tabel 3.7.  

Tabel 3.7. Use case menghapus resep favorit 
Use case menghapus resep favorit 

	  
Nama use case Menghapus Resep Favorit 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi dan login 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat menghapus sebuah resep dari 
daftar favorit  

Prekondisi Pengguna berada di layar detil resep 

Kondisi sukses akhir Resep yang dipilih pengguna dihapus dari daftar 
resep favorit 

Kondisi gagal akhir Resep yang dipilih pengguna tidak dihapus dari 
daftar resep favorit 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Remove Favorite 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Pengguna memilih Remove Favorite 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam menghapus sebuah resep dari 
daftar favorit 
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 3.3.8. Memberikan Rating Resep 

Gambar 3.10 di bawah ini mendeskripsikan pengguna memberikan 

rating resep. 

	  

Gambar 3.10. Diagram use case untuk memberikan rating resep 
Diagram use case untuk memberikan rating resep 

 

Use case memberikan rating resep diperinci pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Use case untuk memberikan rating resep 
Use case untuk memberikan rating resep 

	  
Nama use case Memberikan Rating Resep 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi dan login 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat memberikan rating untuk sebuah 
resep  

Prekondisi Pengguna berada di layar detil resep 

Kondisi sukses akhir Nilai rating yang diberikan rpengguna tersimpan 
dalam database 

Kondisi gagal akhir Nilai rating yang diberikan pengguna tidak 
disimpan dalam database 

Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Rate Recipe 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Pengguna memilih Rate Recipe 
2 Pengguna memilih nilai rating 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan 
pengguna dalam memberikan rating untuk sebuah 
resep 
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 3.3.9. Cook Mode 

Gambar 3.11 mendeskripsikan saat pengguna melihat resep dalam 

Cook Mode. 

	  

Gambar 3.11. Diagram use case untuk melihat resep dalam Cook Mode 
Diagram use case untuk melihat resep dalam Cook Mode 

 

Use case melihat resep dalam Cook Mode diperinci pada tabel 3.9. 

	  
Tabel 3.9. Use case untuk melihat resep dalam Cook Mode  
Use case untuk melihat resep dalam Cook Mode 
	  
Nama use case Melihat Resep dalam Cook Mode 

Hubungan ketergantungan Pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi dan login 

Tujuan yang dicapai Pengguna dapat memberikan rating untuk resep  

Prekondisi Pengguna berada di layar detil resep 

Kondisi sukses akhir Aplikasi menampilkan layar Cook Mode 
Kondisi gagal akhir Aplikasi tidak menampilkan layar Cook Mode 
Aktor utama Pengguna 

Pemicu (trigger) Pengguna memilih Cook Mode 

Alur utama Langkah Aktifitas 
1 Pengguna memilih Cook Mode 

2 Pengguna memilih Done untuk 
menutup layar Cook Mode 

Deskripsi Use case ini mendeskripsikan tahap-tahapan dalam 
menampilkan Cook Mode 
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3.5. Diagram Alur UI Navigation 

Diagram alur navigasi menggambarkan urutan tampilan antarmuka yang 

dapat dilihat oleh user saat menggunakaan aplikasi. Gambar 3.12 di bawah ini 

adalah gambar diagram alur navigasi untuk aplikasi Cooking Assistant. Aplikasi 

ini terdiri dari tiga menu utama, yaitu: 

1) Recommended, berisi daftar resep yang direkomendasikan oleh sistem 

untuk pengguna. 

2) Search, digunakan untuk mencari resep dengan cara memasukkan kata 

kunci. 

3) Favorites, berisi daftar resep yang telah ditandai sebagai kesukaan 

pengguna. 
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Gambar 3.12. Diagram alur navigasi untuk aplikasi Cooking Assistant 
Diagram alur navigasi untuk aplikasi Cooking Assistant 
	  

Keterangan gambar 3.12: 

1a. Cek validasi saat login 
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1b. Cek apakah username sudah terdaftar 

2. Area yang hanya dapat diakses jika sudah login 

3a. User harus memilih salah satu fitur 

3.5. UI Mockup 

Dalam sub bab ini, akan dijelaskan desain tampilan antarmuka yang 

digunakan untuk rancang bangun aplikasi. Desain tampilan antarmuka ini dibuat 

berdasarkan diagram alur navigasi yang telah dirancang sebelumnya. 

 3.4.1. Layar Utama 

Layar utama (gambar 3.13) adalah layar awal yang tampil ketika 

aplikasi pertama kali muncul. Halaman ini digunakan pengguna untuk 

login jika telah memiliki username atau untuk mendaftar jika belum.  

	  

Gambar 3.13. Mockup layar utama 
Mockup layar utama 

 

Pada tampilan ini, terdapat 1 field dan 2 tombol, yaitu: 

1) Kotak isian username 

2) Tombol Login 
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3) Tombol Register, bila ditekan akan menampilkan layar untuk 

Daftar Baru. 

 3.4.2. Daftar Baru 

Daftar Baru (gambar 3.14) adalah layar yang digunakan untuk 

mendaftarkan username yang baru. 

	  

Gambar 3.14. Mockup layar Daftar Baru 
Mockup layar Daftar Baru 

 

Dalam tampilan ini, terdapat 1 field dan 3 tombol, yaitu: 

1) Kotak isian username, diisi dengan username yang diinginkan 

oleh pengguna. 

2) Tombol Register 

3) Tombol Done, berfungsi seperti tombol Register. 

4) Tombol Cancel, digunakan untuk keluar dari layar daftar baru 

tanpa menyimpan data apapun dan kembali ke layar utama. 
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 3.4.3. Dashboard 

Dashboard adalah layar utama setelah pengguna berhasil login. 

Halaman ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu layar menu di sebelah 

kiri dan layar detil di sebelah kanan. Gambar 3.15 di bawah ini adalah 

gambar rancangan tampilan layar Dashboard. 

	  

Gambar 3.15. Mockup layar Dashboard 
Mockup layar Dashboard 

 

Pada layar ini, terdapat beberapa komponen yaitu: 

1) Pilihan menu utama, terdiri dari Recommended, Search dan 

Favorites. 

2) Layar detil, isi yang ditampilkan di layar ini berubah sesuai 

dengan menu yang dipilih pengguna. 

3) Tombol Logout 

 3.4.4. Lihat Rekomendasi 

Layar Recommended (gambar 3.16) terdiri dari tabel yang berisi 

resep-resep yang direkomendasikan oleh sistem. Setiap baris berisi 
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keterangan singkat mengenai resep. Resep juga dapat diklik untuk 

menampilkan informasi yang lebih lengkap. 

	  

Gambar 3.16. Mockup untuk menu Recommended 
Mockup untuk menu Recommended 
 

Pada layar ini terdapat beberapa komponen, yaitu: 

1) Daftar resep, yaitu daftar resep yang dapat dipilih sehingga 

dapat berpindah ke halaman yang lain. 

2) Tombol Logout 

 3.4.5. Detil Resep 

Adalah layar yang berisi informasi lengkap dari sebuah resep. 

Gambar 3.17 di bawah ini adalah gambar rancangan tampilan layar Detil 

Resep. 
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Gambar 3.17. Mockup untuk layar detil resep 
Mockup untuk layar detil resep 
 

Pada layar ini, terdapat beberapa komponen, yaitu: 

1) Keterangan singkat resep, terdiri dari foto resep (bila ada), 

judul dan deskripsi singkat. 

2) Tombol Add to Favorites 

3) Tombol Rate This Recipe, apabila ditekan akan memunculkan 

kotak dialog untuk memilih nilai rating. 

4) Informasi lengkap tentang bahan-bahan masakan yang 

diperlukan serta keterangan cara memasak. 

5) Tombol Back untuk kembali ke daftar resep. 

6) Tombol Cook Mode 

 3.4.6. Cook Mode 

Adalah layar yang berisi instruksi untuk memasak resep. Gambar 

3.18 di bawah ini adalah gambar rancangan tampilan untuk melihat resep 

dalam Cook Mode. 
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Gambar 3.18. Mockup untuk Cook Mode 
Mockup untuk Cook Mode 

 

Pada layar ini, terdapat beberapa komponen, yaitu: 

1) Instruksi memasak 

2) Navigasi antar instruksi, bisa juga digantikan dengan 

melakukan gerakan menyapu jari ke kanan atau ke kiri. 

3) Tombol Done, untuk keluar dari Cook Mode dan kembali ke 

layar detil resep. 

 3.4.7. Cari Resep 

Adalah layar untuk melakukan pencarian resep. Gambar 3.19 di 

bawah ini adalah gambar rancangan tampilan layar untuk pencarian resep. 

	  

Gambar 3.19. Mockup untuk menu Search 
Mockup untuk menu Search 
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Pada layar ini, terdapat beberapa komponen, yaitu: 

1) Kotak isian kata kunci. 

2) Tombol Search 

 3.4.8. Hasil Pencarian Resep 

Adalah layar yang berisi daftar resep yang sesuai dengan 

pencarian. Gambar 3.20 di bawah ini adalah gambar rancangan tampilan 

hasil pencarian resep. 

	  

Gambar 3.20. Mockup untuk hasil pencarian resep 
Mockup untuk hasil pencarian resep 

 

Keterangan: 

1) Daftar resep, berisi daftar resep yang bisa dipilih sehingga 

dapat berpindah ke halaman yang lain. 

2) Tombol Back untuk kembali ke layar  

 3.4.9. Lihat Favorit 

Adalah layar yang berisi daftar resep yang telah ditandai sebagai 

favorit oleh user. Gambar 3.21 di bawah ini adalah gambar rancangan 

tampilan untuk melihat resep favorit. 
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Gambar 3.21. Mockup untuk menu Favorites 
Mockup untuk menu Favorites 
 

Pada layar ini, terdapat beberapa komponen, yaitu: 

1) Daftar resep yang bisa dipilih sehingga dapat berpindah ke halaman 

lain. 

2) Tombol Logout 

3.6. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) menggambarkan alur data yang terjadi dalam 

sistem. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan dua level DFD, yaitu Level 0 dan 

Level 1. 

 3.6.1. Level 0 

DFD Level 0 menggambarkan alur data dalam sistem secara 

keseluruhan. Gambar 3.22 di bawah ini menggambarkan DFD Level 0 

untuk aplikasi Cooking Assistant. 
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Gambar 3.22. Data Flow Diagram Level 0 aplikasi Cooking Assistant 
Data Flow Diagram Level 0 aplikasi Cooking Assistant 

	  

 3.6.2. Level 1 

Gambar 3.23 di bawah ini adalah gambar DFD Level 1 yang 

menggambarkan alur data dalam aplikasi Cooking Assistant yang telah 

dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih spesifik. 
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Gambar 3.23. Data Flow Diagram Level 1 aplikasi Cooking Assistant 
Data Flow Diagram Level 1 aplikasi Cooking Assistant 

3.7. Entity Relationship Diagram 

Dalam rancang bangun aplikasi ini, digunakan sebuah database pada 

server untuk menyimpan data-data yang diperlukan untuk perhitungan prediksi 

resep. Gambar 3.24 di bawah ini adalah gambar desain diagram entity relationship 

untuk database tersebut. 
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Gambar 3.24. Diagram ER untuk database server 
Diagram ER untuk database server 

 3.7.1. Tabel users 

Tabel users digunakan untuk menyimpan data-data pengguna 

aplikasi Cooking Assistant. Tabel 3.10 di bawah ini menggambarkan 

struktur tabel users. 
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Tabel 3.10. Struktur tabel users 
Struktur tabel users 

	  
users 

Tipe Data Nama Kolom Contoh Data Sumber 
Data 

varchar(50) userid (pk) admin Aplikasi 
date created_date 2011-05-01 15:09:51 Aplikasi 
date modified_date 2011-05-01 15:09:51 Aplikasi 

	  

 3.7.2. Tabel item 

Tabel item digunakan untuk menyimpan sebagian data resep untuk 

keperluan perhitungan prediksi. Tabel 3.11 di bawah ini menggambarkan 

struktur tabel recipe. 

Tabel 3.11. Struktur tabel recipe  
Struktur tabel recipe 

	  
recipe 

Tipe Data Nama Kolom Keterangan Sumber 
Data 

varchar(50) itemid (pk) Nomor identifikasi 
resep 

Web API 

date created_date Tanggal pembuatan 
data 

Aplikasi 

date modified_date Tanggal pengubahan 
data 

Aplikasi 

 3.7.3. Tabel favorites 

Tabel favorites digunakan untuk menyimpan data resep yang 

ditandai sebagai favorit oleh pengguna. Tabel 3.12 di bawah ini 

menggambarkan struktur tabel favorites. 
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Tabel 3.12. Struktur tabel favorites 
Struktur tabel favorites 

	  
favorites 

Tipe Data Nama 
Kolom 

Keterangan Sumber 
Data 

varchar(50) userid (pk) Username 
pengguna 
aplikasi 

Aplikasi 

varchar(50) itemid (pk) Nomor identifikasi 
resep 

Web API 

 3.7.4. Tabel rating 

Tabel rating digunakan untuk menyimpan data resep yang telah 

diberi rating oleh pengguna. Tabel 3.13 di bawah ini menggambarkan 

struktur tabel rating. 

Tabel 3.13. Struktur tabel rating 
Struktur tabel rating 

	  
rating 

Tipe Data Nama 
Kolom 

Keterangan Sumber 
Data 

varchar(50) userid (pk) Username pengguna 
aplikasi 

Aplikasi 

varchar(50) itemid (pk) Nomor identifikasi 
resep 

Web API 

int(1) ratingValue Nilai rating Aplikasi 

 3.7.5. Tabel dev 

Tabel dev digunakan untuk menyimpan data perbedaan rating 

antara satu resep dengan resep lain. Data yang disimpan digunakan untuk 

perhitungan untuk memprediksi resep. Tabel 3.14 di bawah ini 

menggambarkan struktur tabel dev. 
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Tabel 3.14. Struktur tabel dev 
Struktur tabel dev 

	  
dev 

Tipe Data Nama Kolom Keterangan Sumber 
Data 

varchar(50) itemid1 (pk) Nomor identifikasi 
resep 

Web API 

varchar(50) itemid2 (pk) Nomor identifikasi 
resep 

Web API 

int(10) count Berapa kali 
perbedaan rating 
resep 1 dan resep 2 
telah disimpan 

Aplikasi 

int(10) sum Nilai perbedaan 
rating antara resep 1 
dan resep 2 

Aplikasi 

date created_date Tanggal pembuatan 
data 

Aplikasi 

date modified_date Tanggal pengubahan 
data 

Aplikasi 

3.8. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan alur proses dari sebuah sistem melalui 

interaksi antar bagian yang membentuk sistem. 

 3.8.1. Daftar Baru 

Gambar 3.25 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna mendaftarkan username baru. 
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Gambar 3.25. Sequence diagram untuk daftar baru 
Sequence diagram untuk daftar baru 

 3.8.2. Lihat Rekomendasi 

Gambar 3.26 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna memilih menu Recommended. 

	  

Gambar 3.26. Sequence diagram untuk menu Recommended 
Sequence diagram untuk menu Recommended 
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 3.8.3. Pencarian Resep 

Gambar 3.27 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna memilih menu Search. 

	  

Gambar 3.27. Sequence diagram untuk menu Search 
Sequence diagram untuk menu Search 

 3.8.4. Lihat Resep Favorit 

Gambar 3.28 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna memilih menu Favorites. 

	  

Gambar 3.28. Sequence diagram untuk menu Favorites 
Sequence diagram untuk menu Favorites 
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 3.8.5. Tambah Resep Favorit 

Gambar 3.29 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna menambahkan sebuah resep ke daftar favorit. 

	  

Gambar 3.29. Sequence diagram untuk menambah resep favorit 
Sequence diagram untuk menambah resep favorit 

 3.8.6. Hapus Resep Favorit 

Gambar 3.30 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna menghapus sebuah resep dari daftar favorit. 

	  

Gambar 3.30. Sequence diagram untuk menghapus resep favorit 
Sequence diagram untuk menghapus resep favorit 
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 3.8.7. Memberikan Rating Resep 

Gambar 3.31 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna memberikan rating untuk sebuah resep. 

	  

Gambar 3.31. Sequence diagram untuk memberikan rating resep 
Sequence diagram untuk memberikan rating resep 

 3.8.8. Lihat Detil Resep 

Gambar 3.32 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna melihat detil resep. 
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Gambar 3.32. Sequence diagram untuk melihat detil resep 
Sequence diagram untuk melihat detil resep 

 3.8.9. Cook Mode 

Gambar 3.33 di bawah ini menggambarkan alur sistem saat 

pengguna melihat detil resep dalam Cook Mode. 

	  

Gambar 3.33. Sequence diagram untuk melihat resep dalam Cook Mode 
Sequence diagram untuk melihat resep dalam Cook Mode 
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3.9. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan tiap class yang dipakai dalam aplikasi dan 

tipe dari tiap obyek yang dipakai. 

 3.9.1. Daftar Baru 

Gambar 3.34 di bawah ini adalah class diagram yang 

menunjukkan hubungan antar class pada modul Daftar Baru. 

	  

Gambar 3.34. Class Diagram untuk daftar baru 
Class Diagram untuk daftar baru 

 3.9.2. Login 

Gambar 3.35 di bawah ini adalah gambar class diagram yang 

menggambarkan hubungan antar class pada modul Login. 
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Gambar 3.35. Class diagram untuk Login 
Class diagram untuk Login 

 3.9.3. Lihat Rekomendasi dan Lihat Favorit 

Gambar 3.36 di bawah ini adalah class diagram yang 

menggambarkan hubungan antar class pada menu Recommended dan 

Favorites. 
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Gambar 3.36. Class diagram untuk menu Recommended dan Favorites 
Class diagram untuk menu Recommended dan Favorites 
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 3.9.4. Cari Resep 

Gambar 3.37 di bawah ini adalah class diagram yang 

menggambarkan hubungan antar class pada menu Search. 

	  

Gambar 3.37. Class diagram untuk menu Search 
Class diagram untuk menu Search 
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 3.9.5. Lihat Detil Resep 

Gambar 3.38 di bawah ini adalah gambar class diagram yang 

menggambarkan hubungan antar class pada saat pengguna melihat detil 

resep. 

	  

Gambar 3.38. Class diagram untuk melihat detil resep 
Class diagram untuk melihat detil resep 
 



	   78 

 3.9.6. Memberikan Rating Resep 

Gambar 3.39 di bawah ini adalah gambar class diagram yang 

menggambarkan hubungan antar class pada saat pengguna memberikan 

rating resep. 

	  

Gambar 3.39. Class diagram untuk memberikan rating resep 
Class diagram untuk memberikan rating resep 
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3.10. Activity Diagram 

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan proses kerja 

sebuah sistem. 

 3.10.1. Daftar Baru 

Gambar 3.40 di bawah ini menggambarkan proses kerja yang 

terjadi saat pengguna mendaftarkan username baru. 

	  

Gambar 3.40. Activity diagram untuk daftar baru 
Activity diagram untuk daftar baru 
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 3.10.2. Login 

Gambar 3.41 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna login ke aplikasi. 

	  

Gambar 3.41. Activity diagram untuk login 
Activity diagram untuk login 

  

3.10.3. Lihat Rekomendasi 

Gambar 3.42 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna melihat rekomendasi resep di menu Recommended. 
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Gambar 3.42. Activity diagram untuk melihat rekomendasi resep 
Activity diagram untuk melihat rekomendasi resep 

  

3.10.4. Cari Resep 

Gambar 3.43 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna melakukan pencarian resep. 
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Gambar 3.43. Activity diagram untuk pencarian resep 
Activity diagram untuk pencarian resep 

  

3.10.5. Lihat Favorit 

Gambar 3.44 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna melihat daftar resep favorit. 
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Gambar 3.44. Activity diagram untuk melihat resep favorit 
Activity diagram untuk melihat resep favorit 

  

3.10.6. Tambah Favorit 

Gambar 3.45 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna menambahkan sebuah resep ke daftar resep favorit. 
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Gambar 3.45. Activity diagram untuk menambah resep favorit 
Activity diagram untuk menambah resep favorit 

  

3.10.7. Hapus Favorit 

Gambar 3.46 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna menghapus sebuah resep dari daftar favorit. 
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Gambar 3.46. Activity diagram untuk menghapus resep dari daftar favorit 
Activity diagram untuk menghapus resep dari daftar favorit 

  

3.10.8. Memberi Rating Resep 

Gambar 3.47 di bawah ini menggambarkan proses kerja saat 

pengguna memberikan rating untuk sebuah resep. 
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Gambar 3.47. Activity diagram untuk memberikan rating sebuah resep 
Activity diagram untuk memberikan rating sebuah resep 

  

3.10.9. Lihat Detil Resep 

Gambar 3.48 di bawah ini menggambarkan proses kerja untuk 

melihat detil resep. 
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Gambar 3.48. Activity diagram untuk melihat detil resep 
Activity diagram untuk melihat detil resep 

  

3.10.10. Cook Mode 

Gambar 3.49 di bawah ini menggambarkan proses kerja untuk 

melihat resep dalam Cook Mode. 
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Gambar 3.49. Activity diagram untuk melihat resep dalam Cook Mode 
Activity diagram untuk melihat resep dalam Cook Mode 




