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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

 

Pada bab III ini akan dijelaskan mengenai wawancara untuk pengumpulan 

data dan penentuan masalah, serta solusinya berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan pada dari aplikasi reservasi untuk salon dengan menggunakan website 

dan SMS Gateway.  

3.1. Kebutuhan 

Untuk mendapatkan data mengenai requirements, maka digunakan teknik 

wawancara dengan menggunakan wawancara semi-structured. wawancara semi-

structured digunakan untuk mencari jawaban secara lebih detail. Wawancara 

dilakukan kepada pihak admin salon dan wawancara yang dilakukan bertujuan 

untuk mencari tahu sistem yang digunakan saat ini dan permasalahan dari sistem 

yang digunakan tersebut, sehingga menghasilkan solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut. 

3.1.1.   Wawancara 

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa wawancara digunakan 

untuk mencari data mengenai sistem yang ada sekarang dan juga 

permasalahan yang dihadapi, dengan harapan untuk mendapatkan  data 

secara deskriptif sehingga lebih detail dan dapat menjabarkan 

permasalahan yang dihadapi. 
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 3.1.2.   Materi Wawancara 

 Materi dari wawancara yang akan dilakukan dibuat berdasarkan 

pokok - pokok permasalahan yang dingin digali, yaitu permasalahan 

reservasi. Materi wawancara yang ingin digali tersebut adalah : 

1. Sistem yang ada saat ini. 

2. Permasalahan dari sistem yang digunakan saat ini. 

3. Solusi yang diinginkan. 

Dari materi diatas, maka akan dapat menghasilkan sebuah sistem 

yang dapat memberikan solusi yang dapat menjawab permasalahan 

tersebut. 

3.1.3. Hasil Wawancara 

3.1.3.1.    Maya Salon 

3.1.3.1.1. Analisis Sistem 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap Maya Salon mengenai sistem 

yang sudah mereka gunakan, Maya Salon 

menggunakan metode pencatatan secara manual 

dengan tulisan tangan yang diletakkan pada sebuah 

kalender. Di mana kemudian pegawai salon akan 

melihat catatan tersebut dan mengingatkan 
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pegawai salon yang lain dan admin salon mengenai 

adanya reservasi yang akan datang.  

3.1.3.1.2.  Analisis Permasalahan 

Sistem reservasi manual yang digunakan 

Maya Salon sudah digunakan sejak lama dan  

berjalan cukup baik, tetapi permasalahannya adalah 

sistem reservasi ini tidak bisa melayani reservasi 

jika sudah di atas jam operasional dari salon 

tersebut. hal ini agaknya membuat pelanggan 

terkadang kesulitan untuk melakukan reservasi 

karena kesibukkan yang mereka hadapi 

kesehariannya. Hal ini juga berdampak pada omzet 

dari Maya Salon karena membuat pelanggan 

menjadi lebih jarang untuk datang sehingga 

pendapatan salon tersebut terkadang menurun. 

Masalah lain yang ditemui oleh Maya Salon 

adalah ketergantungan terhadap media kalender 

yang digunakan. Ketergantungan terhadap kalender 

menjadi hal yang dirasa sangat riskan karena media 

tersebut merupakan satu – satunya alat untuk 

mencatat data reservasi yang mereka. Dan dari 

kalendar itulah mereka bisa memberitahu ke 
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pelanggan apakah waktu yang dipesan oleh 

pelanggan tersedia atau tidak. 

3.1.3.1.3.  Pengajuan Solusi 

Dimulai dari permasalahan yang sudah 

dijabarkan diatas, maka solusi yang ditawarkan 

adalah pembuatan sebuah sistem yang dapat 

melayani reservasi dari pelanggan secara real-time 

dan juga menghilangkan ketergantungan terhadap 

media kalendar dalam mencatat data reservasi 

pelanggan mereka. 

3.1.3.2.    Camellia Salon 

3.1.3.2.1.  Analisis Sistem 

Untuk menangani reservasi, Camellia Salon 

mempercayakan kepada salah seorang pegawai 

untuk mengatur jadwal reservasi dan pencatatan 

menggunakan buku. Pegawai tersebut juga yang 

bertugas untuk mengaturkan pegawai lain 

mengenai reservasi. Selain itu, pegawai tersebut 

juga bertugas untuk menerima tamu dan membantu 

melayani perawatan di salon jika diperlukan. 
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3.1.3.2.2.  Analisis Permasalahan 

Permasalahan yang dihadapi salon Camellia 

dalam proses reservasi adalah jika sewaktu – waktu 

pegawai yang mengurus masalah reservasi tersebut 

sakit atau berhalangan sehingga tidak bisa masuk 

kerja. Hal ini menyulitkan pihak salon terlebih lagi 

jika pada waktu pegawai tersebut tidak masuk, ada 

banyak jadwal reservasi yang harus diproses. 

Seringkali hal itu menyebabkan terjadinya 

bentrokan jadwal sehingga mengakibatkan 

pelanggan harus menunggu dan bahkan 

mengakibatkan kekecewaan pada pihak pelanggan. 

3.1.3.2.3. Pengajuan Solusi 

Solusi yang diajukan untuk Camellia Salon 

adalah pembuatan sebuah sistem yang dapat 

dimengerti oleh semua pegawai sehingga dapat 

menggantikan ketergantungan atas pegawai senior 

yang dipekerjakan untuk mengurus masalah 

reservasi dan menawarkan solusi sistem reservasi 

yang dapat meminimalisir tingkat kekecewaan 

pelanggan. 
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3.1.3.3.    Johny Gozali Salon 

3.1.3.3.1. Analisis Sistem 

Pada Johny Gozali Salon, sistem reservasi 

yang digunakan hampir sama dengan yang 

digunakan di Maya Salon, perbedaannya adalah di 

Maya Salon menggunakan media kalendar untuk 

mencatat data reservasi mereka. Sedangkan di 

Johny Gozali Salon, media yang digunakan adalah 

menggunakan media notes atau semacam buku 

catatan. Pada Johny Gozali Salon, semua pegawai 

bisa melihat catatan tersebut. 

3.1.3.3.2. Analisis Permasalahan 

Masalah yang dihadapi oleh Johny Gozali 

Salon juga hampir sama dengan yang dialami oleh 

Maya Salon ataupun juga Camellia Salon, yaitu 

ketergantungan terhadap sebuah media atau 

pegawai untuk mencatat data reservasi sehingga 

ketika media / pegawai tersebut sewaktu – waktu 

mengalami masalah, akan terjadi gangguan atau 

bahkan kekacauan pada jadwal reservasi yang 

sudah ada.  
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Menurut Johny Gozali Salon, sebenarnya 

mereka hampir tidak pernah mengalami masalah 

dalam penjadwalan dan pencatatan reservasi, hanya 

saja terkadang ada pelanggan yang melakukan 

reservasi pada saat salon tersebut sudah selesai jam 

operasionalnya (hal ini juga dialami oleh Maya 

Salon dan Camellia Salon), sehingga terkadang 

menyulitkan bagi pengelola salon untuk mencatat 

jadwal reservasi karena media pencatatan yang 

hanya ada di salon dan manual. 

3.1.3.3.3. Pengajuan Solusi 

Sama seperti Maya Salon, solusi yang 

ditawarkan pada Johny Gozali Salon adalah sebuah 

sistem yang dapat melayani reservasi kapan saja 

secara otomatis tanpa harus melibatkan kehadiran 

pegawai atau pengelola salon lainnya untuk 

mencatat reservasi dan juga menghilangkan 

ketergantungan terhadap sebuah media pencatat 

reservasi. 

3.1.4. Analisis Data 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap ketiga 

responden (Maya Salon, Camelia Salon, dan Johny Gozali Salon), maka 
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didapatkan hasil – hasil berupa data deskriptif mengenai proses reservasi 

yang digunakan saat ini, permasalahan – permasalahan yang dialami ketika 

menggunakan sistem reservasi tersebut, dan juga penawaran solusi dari 

permasalahan reservasi yang dialami oleh ketiga salon tersebut. Data ini 

kemudian dianalisis untuk menghasil sebuah solusi yang berupa sistem 

yang dapat menjawab semua permasalahan yang dialami. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa ketiga salon tersebut masih belum menggunakan sebuah sistem 

informasi untuk mengatur sistem reservasi mereka, di mana ketiga salon 

tersebut masih menggunakan cara manual dengan pencatatan di media 

tertentu untuk menyimpan data jadwal reservasi salon mereka. 

Ketiga salon tersebut juga memiliki permasalahan yang sama 

terhadap sistem reservasi yang mereka gunakan, yaitu ketergantungan atas 

sebuah media pencatatan atau seorang pegawai untuk mengelola reservasi 

mereka. Jika suatu saat terjadi masalah pada media tersebut atau halangan 

pada pegawai yang bertugas mengelola reservasi, maka hal itu berpotensi 

untuk menimbulkan permasalahan dalam penjadwalan sehingga dapat 

mengakibatkan kekecewaan pada pelanggan atau bahkan kerugian materi 

bagi pihak salon.  
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, proses (sistem) reservasi 

yang digunakan oleh salon – salon tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 3.1. Flowchart proses reservasi saat ini untuk Maya Salon & Johny Gozali Salon 
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Gambar 3.2. Flowchart Proses Reservasi saat ini untuk Camellia Salon 

Berdasarkan solusi yang ditawarkan ketika wawancara, ketiga 

salon tersebut tertarik dengan sistem yang dibuat untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. Sistem akan dibuat berbasis web karena 

dengan menggunakan media website, maka dapat menangani reservasi 

kapan saja dan di mana saja selama pengguna memiliki akses ke internet. 

Hal ini akan memecahkan masalah waktu untuk bisa melakukan reservasi 

seperti yang dialami oleh ketiga salon tersebut. 
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Untuk permasalahan reservasi kapan saja dan di mana saja oleh 

pelanggan dapat diakomodir dengan adanya fitur reservasi dengan 

menggunakan SMS (Short Messaging Service). Sehingga pelanggan cukup 

mengirimkan pesan ke server dari handphone mereka masing – masing ke 

aplikasi web reservasi yang dibuat untuk melakukan reservasi pada salon 

yang mereka tuju. 

Solusi – solusi juga dapat mengatasi permasalahan ketergantungan 

terhadap sebuah media tertentu sebagai pencatat data reservasi mereka, hal 

ini teratasi juga oleh penggunaan media website. Di mana website 

merupakan media yang mudah untuk digunakan dan diperoleh selama 

pengguna memiliki akses ke internet, di mana seiring dengan 

perkembangan jaman, internet menjadi semakin mudah diperoleh, murah, 

dan dapat diakses dari mana saja. 

Solusi – solusi berdasarkan analisis yang dilakukan dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.3. Flowchart Proses Reservasi yang Diusulkan Sebagai Solusi 
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3.2. Desain Sistem 

Dalam sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode pengembangan yang 

digunakan, dan desain dari aplikasi reservasi salon berbasis web dan SMS 

Gateway yang meliputi desain sistem menggunakan DFD (Data Flow Diagram), 

desain database menggunakan ER Diagram, dan juga desain tampilan (Mock up). 

3.2.1 Metode Pengembangan 

Metode pengembangan (Development) dari aplikasi ini akan 

menggunakan metode SDLC (Software Development Life Cycle) seperti 

yang sudah dijelaskan pada bab II. Pada aplikasi web ini menggunakan 

tambahan pendekatan member untuk memastikan kesesuaian desain dan 

fitur dengan keinginan pihak admin salon. 

Setelah melakukan penganalisisan masalah berdasarkan hasil 

wawancara, desain sistem dibuat dan kemudian dikembalikan lagi ke pihak 

admin salon dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian fitur dengan 

kebutuhan mereka. Penggambaran dari metode pengembangan yang 

digunakan dapat dilihat pada bab II gambar 2.2. 

Karena menggunakan metode pengembangan SDLC dengan 

iterasi, maka untuk fitur yang sudah dibuat kemudian akan mengalami 

pengecekan ulang ke kebutuhan dan analisis permasalahan, apakah sudah 

sesuai dan dapat mengatasi permasalahan tersebut atau belum. Jika belum, 

maka dilakukan desain sistem lagi dan coding ulang hingga sudah 

memenuhi kebutuhan. Jika sudah memenuhi, maka proses development 
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akan kembali lagi ke analisis kebutuhan untuk menyelesaikan sistem 

berikutnya. 

3.2.2. Desain Sistem 

3.2.2.1.    Contingency Planning 

Berikut adalah contingency planning yang dipersiapkan 

dalam aplikasi web ini dan solusinya untuk mengatasi 

kemungkinan – kemungkinan terjadinya kegagalan – kegagalan 

dalam sistem ketika dijalankan. 

Tabel 3.1. Tabel Contingency Planning 

No. Kejadian Solusi 

1 Gangguan listrik seperti 
listrik padam, dll. 

Penggunaan UPS untuk 
menjaga server tetap 

online. 

2 Traffic yang semakin 
membesar pada website. 

Penambahan kapasitas 
Bandwidth. 

3 Traffic SMS yang 
semakin membesar. 

Penambahan modem dan 
nomor layanan. 

4 Kegagalan SMS ke 
pelanggan dari sistem. 

Menampilkan laporan 
reservasi yang gagal SMS 

di admin salon 

5 Kesalahan penulisan 
format SMS reservasi. 

SMS balasan berisi 
keterangan kesalahan 

format. 

6 
Waktu reservasi yang 
diinginkan pelanggan 

sudah penuh. 

Pemberitahuan pada web 
atau melalui SMS 

mengenai waktu yang 
dipilih. 

7 
Database Gammu penuh 
sehingga service Gammu 

mati. 

Maintenance database 
secara rutin. 

8 
Kegagalan penerimaan 

SMS karena service 
Gammu Mati. 

SMS akan masuk ketika 
service Gammu 

dinyalakan kembali. 
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3.2.2.2.    Struktur Aplikasi 

Berikut adalah struktur aplikasi yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini: 

    

Gambar 3.4. Struktur Aplikasi 

Pada diagram struktur aplikasi di atas dapat dilihat bahwa 

HTML, CSS, dan Javascript digunakan sebagai bahasa untuk 

membuat struktur dasar dan tampilan dari sebuah halaman web 

beserta dengan interaksinya dengan user. PHP digunakan sebagai 

bahasa pemrograman server-side yang menghasilkan sebuah web 

dinamis. Gammu digunakan untuk software SMS Gateway 

Services, dan MySQL untuk pengolahan database. 
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3.2.2.3.    Data Flow Diagram 

Desain dari sistem aplikasi web SurabayaSalonBooker.com 

dibuat dengan menggunakan DFD untuk menunjukkan alur data 

yang terjadi dalam aplikasi. DFD tersebut dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut : 

    

Gambar 3.5. Context Diagram 

Gambar tersebut merupakan gambar Context Diagram dari 

aplikasi SurabayaSalonBooker.com ini. Dapat dilihat pada gambar 

tersebut bahwa ada 3 pihak yang melakukan proses input – output, 



%,"
"

yaitu : member via web, member via SMS, dan admin salon. 

Member via web memberikan input berupa data registrasi, 

reservasi, atau login. Dan member via web menerima input berupa 

kode reservasi yang merupakan output dari input reservasi yang 

dimasukkan member. 

Member via SMS dapat memberikan input ke sistem 

aplikasi web SurabayaSalonBooker.com berupa SMS yang berisi 

data reservasi, di mana kemudian data tersebut diproses oleh sistem 

sehingga menghasilkan output berupa konfirmasi reservasi dan 

kode reservasi. Pada pihak admin salon, dapat memberikan input 

berupada update data perawatan pada salon mereka masing – 

masing. Pihak admin salon menerima input berupa data reservasi 

terhadap salon mereka yang merupakan output dari sistem 

(reservasi pelanggan baik via web / SMS). Pada aplikasi web 

SurabayaSalonBooker.com, pihak admin bisa melakukan input 

berupa penambahan salon member dari SurabayaSalonBooker. 

DFD aplikasi web SurabayaSalonBooker tersebut kemudian 

dapat dipecah lagi menjadi beberapa sistem : 
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Gambar 3.6. DFD Level 0 

Pada DFD tersebut dijelaskan bahwa member yang melalui 

web dapat melakukan login ke dalam sistem login, di mana sistem 

tersebut akan mengirimkan data login untuk dicek dengan yang ada 

di database member, jika ada maka data login dari member tersebut 

akan dikembalikan lagi ke member via web supaya member 

tersebut dapat melakukan reservasi via web. Kemudian sistem 

reservasi akan menerima data dari berbagai database, yaitu salon, 

perawatan, dan member (baik via web atau SMS) untuk melakukan 

pembuatan reservasi yang berakhir di database reservasi. Pihak 
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admin salon dalam DFD level 0 ini dapat memasukkan data 

perawatan ke database perawatan dan admin salon juga bisa 

menerima data – data reservasi yang dilakukan terhadap salon 

mereka. Admin dalam aplikasi web ini bisa memasukkan data 

salon baru yang ingin registrasi ke database, digunakan untuk 

pembuatan reservasi.  

3.2.2.4.   Desain Database 

Desain database yang direpresentasikan dengan ERD 

(Entity Relationship Diagram) menunjukkan hubungan antara 

setiap entitas yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, dengan 

menggunakan Logical Model : 

 

Gambar 3.7. Desain Database Logical Model 
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Gambar desain database tersebut merupakan permodelan 

untuk menggambarkan hubungan atau relasi dengan kardinalisasi 

sebagai berikut : 

1. 1 salon dapat memiliki banyak pegawai, sedangkan 1 

pegawai hanya untuk 1 salon. 

2. 1 member dapat melakukan banyak reservasi, sedangkan 1 

reservasi hanya untuk 1 member. 

3. 1 salon dapat memiliki banyak perawatan, sedangkan 1 

perawatan hanya dimiliki oleh 1 salon. 

4. 1 perawatan dapat berada di banyak reservasi, sedangkan 1 

reservasi hanya untuk 1 perawatan. 

5. 1 salon dapat berada di banyak reservasi, sedangkan 1 

reservasi hanya untuk 1 salon. 

Kardinalisasi di atas menjelaskan relasi antar tabel. Tabel – 

tabel dalam ERD di atas memiliki atribut dan fungsi sebagai 

berikut : ERD tersebut kemudian diolah lagi menjadi Physical 

Model : 
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Gambar 3.8. Desain Database Physical Model 

Berikut merupakan tabel – tabel dari ER Diagram tersebut 

beserta dengan keterangan untuk setiap atributnya : 

Tabel 3.2. Tabel Member 

Tabel Member 

Nama Field Tipe data Keterangan 

ID varchar(20) Berisi ID username yang digunakan oleh 

member untuk login 

Password varchar(20) Berisi password yang digunakan oleh 

member untuk login 

Nama varchar(50) Berisi nama dari member 
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Alamat varchar(100) Berisi alamat dari member. Panjang 100 

untuk menangani alamat-alamat yang 

panjang. 

no_telp varchar(15) Berisi nomor telepon dari member dengan 

format +6281xxxxxxxxx 

Keterangan varchar(5) Berisi keterangan tentang member 

cust untuk Member 

admin untuk Administrator 

<kode_salon>  dari tabel salon field 

kode_salon untuk admin dari sebuah salon. 

 

Tabel 3.3. Tabel Salon 

Tabel Salon 

Nama Field Tipe data Keterangan 

Idx int(3) Berisi kode dasar dari salon (berupa 

nomor urut dari 1) 

kode_salon varchar(5) Berisi kode salon yang digunakan dalam 

reservasi dengan format S+’4 digit nomor 

urut. 
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nama_salon varchar(50) Berisi nama dari salon 

alamat_salon varchar(100) Berisi alamat dari salon. Panjang 100 

untuk menangani alamat-alamat yang 

panjang. 

no_telp varchar(15) Berisi nomor telepon dari salon dengan 

format +6281xxxxxxxxx 

jumlah_pegawai int(2) Berisi jumlah dari pegawai dari salon 

 

Tabel 3.4. Tabel Pegawai 

Tabel Pegawai 

Nama Field Tipe data Keterangan 

id_pegawai int(3) Berisi kode dari pegawai (berupa nomor 

urut dari 1) 

nama_pegawai varchar(50) Berisi nama dari pegawai 

alamat_pegawai varchar(100) Berisi alamat dari pegawai. Panjang 100 

untuk menangani alamat-alamat yang 

panjang. 

Notelp_pegawai varchar(15) Berisi nomor telepon dari salon dengan 

format +6281xxxxxxxxx 
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noID_pegawai varchar(16) Berisi nomor ID (KTP,SIM) dari pegawai 

kode_salon_pegawai varchar(5) Berisi kode_salon dari tabel salon untuk 

menandakan dimana pegawai tersebut 

bekerja. 

 

Tabel 3.5. Tabel Perawatan 

Tabel Perawatan 

Nama Field Tipe data Keterangan 

Idx int(3) Berisi kode dasar dari perawatan (berupa 

nomor urut dari 1) 

kode_perawatan varchar(5) Berisi kode perawatan yang digunakan 

dalam reservasi dengan format P+’4 digit 

nomor urut’ 

nama_perawatan varchar(50) Berisi nama dari perawatan 

harga_perawatan int(7) Berisi harga dari perawatan. Panjang data 7 

untuk membatasi harga hanya dapat sampai 

pada tingkat juta. 

durasi_perawatan int(4) Berisi durasi dari sebuah perawatan (dalam 

satuan menit) 
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kode_salon varchar(5) Berisi kode_salon dari tabel salon untuk 

menandakan dimana perawatan tersebut 

disediakan. 

 

Tabel 3.6. Tabel Reservasi 

Tabel Reservasi 

Nama Field Tipe data Keterangan 

kode_reservasi varchar(5) Berisi kode reservasi yang digunakan 

dalam reservasi dengan format R+’4 digit 

nomor urut’ 

ID_cust varchar(20) Berisi ID dari member yang melakukan 

reservasi (merupakan foreign key dari tabel 

member, field: ID) 

kode_salon varchar(5) Berisi kode_salon dari tabel salon untuk 

menandakan salon dimana reservasi 

tersebut dilakukan. 

kode_perawatan varchar(5) Berisi kode_perawatan dari tabel 

perawatan untuk menandakan perawatan 

yang dilakukan pada reservasi tersebut. 

tanggal_pesan Date Berisi tanggal dari reservasi dengan format 
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YYYY-MM-DD (Ex : 2011-05-01) 

jam_mulai bigint(20) Berisi jam mulai dari reservasi yang 

ditampilkan dalam satuan detik. 

jam_selesai bigint(20) Berisi jam selesai dari reservasi yang 

ditampilkan dalam satuan detik. Didapat 

dari perhitungan jam_mulai 

+durasi_perawatan (tabel : perawatan) 

 

Selain tabel – tabel di atas, pada aplikasi ini juga 

menggunakan tabel – tabel dari Gammu untuk melakukan 

pengolahan database untuk SMS. Database Gammu tersebut 

memiliki tabel – tabel sebagai berikut (diambil dari 

http://wammu.eu/docs/manual/smsd/tables.html / website resmi dari Gammu-": 

1. Tabel daemons – tabel berisi informasi mengenai menjalankan 

daemons. 

2. Tabel gammu – berisi single field version dari sebuah skema 

database. 

3. Tabel inbox – tabel yang berisi pesan – pesan yang diterima. 

4. Tabel outbox – tabel yang berisi antrian pesan – pesan yang 

akan dikirimkan. 
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5. Tabel outbox_multipart – tabel yang berisi data pesan – pesan 

yang dikirimkan dengan jumlah lebih dari satu messages. 

6. Tabel phones – tabel berisi informasi perangkat 

telekomunikasi yang terhubung (handphone atau modem). 

7. Tabel sentitems – tabel yang berisi data log dari pesan yang 

dikirim. 

8. Tabel pbk dan tabel pbk_groups – tidak digunakan dalam versi 

SMSD Gammu yang digunakan. Digunakan hanya untuk 

keperluan aplikasi. 

3.2.2.5.     Use Case Diagram 

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai use case 

diagram dari aplikasi web SurabayaSalonBooker. Use case yang 

digambarkan pada sub bab ini akan menggambarkan interaksi 

antara aktor – aktor yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini 

dengan fitur – fitur dalam aplikasi ini. 

3.2.2.5.1. Pelanggan (member) 

Gambar berikut merupakan gambaran use case 

diagram untuk pelanggan (member) : 
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Gambar 3.9. Use Case Pelanggan 

Gambar di atas merupakan use case yang 

menggambarkan bagaimana pelanggan (member) dapat 

berinteraksi dengan aplikasi web ini sebelum melakukan 

login. Interaksi yang bisa dilakukan oleh member sebelum 

login adalah login ke aplikasi web ini dan registrasi ke 

aplikasi web ini. 
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3.2.2.5.2. Admin Salon 

Gambar berikut merupakan gambaran use case 

diagram untuk admin salon yang terdaftar dalam aplikasi 

web ini : 

     

                              Gambar 3.10. Use Case Admin Salon 

Gambar tersebut merupakan gambaran interaksi 

yang dapat dilakukan seorang admin salon, di mana admin 

tersebut dapat login untuk bisa menggunakan fitur lain 

untuk admin, yaitu lihat reservasi untuk salon mereka dan 

menambahkan perawatan untuk sistem reservasi. 
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3.2.2.5.3. Admin Utama 

Gambar di bawah ini adalah use case diagram web 

admin dalam memasukkan data salon baru ketika ingin 

meregistrasikan diri mereka ke aplikasi web ini : 

 

   Gambar 3.11. Use Case Web Admin (admin utama) 

Web admin (admin utama) bisa memasukkan data – 

data salon baru yang ingin menjadi anggota dari aplikasi 

web SurabayaSalonBooker ini. 

3.2.2.4.     Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menjelaskan prosedur 

atau tahapan jalannya sebuah fitur sehingga mencapai tujuan akhir 

pengguna. 
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3.2.2.4.1. Login 

Berikut adalah langkah – langkah yang dilalui 

pengguna web, baik member, admin salon, ataupun admin 

ketika melakukan login : 

        

  Gambar 3.12. Activity Diagram Login 
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3.2.2.4.2. Register 

Berikut adalah langkah – langkah yang dilalui oleh 

member baru ketika melakukan registrasi via web : 

 

    Gambar 3.13. Activity Diagram Register 
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3.2.2.4.3. Reservasi via Website 

Berikut adalah langkah – langkah yang dilalui oleh 

member ketika melakukan reservasi via web : 

 

      Gambar 3.14. Activity Diagram Reservasi via Website 
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3.2.2.4.4. Tambah Data Perawatan 

Berikut adalah langkah – langkah yang dilalui oleh 

admin salon ketika melakukan penambahan data perawatan : 

 

  Gambar 3.15. Activity diagram Tambah Data Perawatan 
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3.2.2.4.5. Tambah Data Salon 

Berikut adalah langkah – langkah yang dilalui oleh 

admin web ketika melakukan penambahan salon member : 

 

          Gambar 3.16. Activity Diagram Tambah Data Salon 
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3.2.2.5.     Desain Fitur SMS Gateway 

Dalam sistem aplikasi web ini, digunakan fitur SMS 

Gateway yang dibuat untuk pelanggan – pelanggan salon supaya 

bisa melakukan reservasi secara langsung dari handphone mereka 

masing – masing. SMS Gateway dibuat menggunakan Gammu 

sebagai aplikasi SMS Gateway service-nya dengan menerapkan 

pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk 

pengolahannya. Dalam fitur ini digunakan dua cara reservasi yang 

bisa dilakukan oleh member yaitu cara satu kali SMS dan dua kali 

SMS. 
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Berikut adalah activity diagram untuk menggambarkan 

tahapan – tahapan dalam proses reservasi satu kali SMS : 

 

Gambar 3.17. Activity Diagram Reservasi via SMS dua kali 

 

Berdasarkan activity diagram di atas, dapat dilihat bahwa 

langkah yang pertama harus dilakukan pelanggan (member) salon 
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ketika memulai reservasi via SMS adalah dengan mengirimkan 

SMS ke nomor yang diberitahukan pelanggan dengan format : 

Reservasi<spasi>kode_salon 

Berdasarkan format di atas, member cukup memasukkan 

kata “reservasi” untuk menandakan bahwa permintaan yang 

dikirimkan adalah inisialisasi proses reservasi. Kemudian diikuti 

dengan kode_salon yang menandakan salon mana yang dituju oleh 

member untuk reservasi, dipisahkan oleh satu spasi (“ “). 

Setelah SMS tersebut benar, pelanggan (member) akan 

diminta untuk memasukkan data pemesanan yang berisi 

kode_perawatan, tanggal_reservasi (format: MM/DD/YY), dan 

jam_reservasi (format: XX:XX). Setiap variabel dipisahkan dengan 

spasi (“ ”). Contoh: 

S0002<spasi>06/30/11<spasi>10:00 

Sistem akan melakukan pengecekan mengenai format dan 

ketersediaan dari waktu reservasi yang diinginkan, setelah format 

benar dan waktu reservasi tersedia, maka member akan 

mendapatkan informasi kode reservasi yang mereka buat. 
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Berikut adalah activity diagram untuk menggambarkan 

proses reservasi dengan satu kali SMS : 

 

Gambar 3.18. Activity Diagram Reservasi via SMS satu kali 

Gambar tersebut merupakan activity diagram untuk proses 

reservasi melalui SMS dengan satu kali jalan. Pada proses ini 

member hanya menggunakan satu kali SMS untuk melakukan 

reservasi. Sehingga member menginputkan semua variabel untuk 

melakukan reservasi, yaitu nama salon, nama perawatan, tanggal 

perawatan, dan jam perawatan. Format yang digunakan untuk 

melakukan reservasi satu kali SMS adalah : 
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Reservasi<spasi>kode salon<spasi>kode 

perawatan<spasi>tanggal<spasi>jam 

3.2.2.6.     Desain Tampilan (Mock up) 

Desain tampilan yang berupa mock up dari aplikasi web ini 

digunakan untuk memberikan gambaran kasar (Low Fidelity) 

mengenai struktur website yang dibuat. Pada setiap halaman web 

ini akan diberi header dan footer, di mana header akan berfungsi 

untuk menempelkan banner utama dari SurabayaSalonBooker.com. 

Sedangkan footer digunakan untuk navigasi halaman pada bagian 

paling bawah pada halaman web. Navigasi utama dalam web ini 

akan menggunakan navigation bar (lihat gambar) untuk melakukan 

perpindahan antar halaman, di mana navigation bar ini akan terbagi 

menjadi 4 bagian, yaitu home, registrasi, reservasi, dan galeri. 

Untuk mmberikan petunjuk navigasi keberadaan pengguna saat ini, 

maka digunakan welcome banner, di mana welcome banner ini 

akan berubah – ubah sesuai dengan halaman yang akan dituju. 

Berikut adalah beberapa mock up dari aplikasi web 

SurabayaSalonBooker.com : 
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3.2.2.6.1. Home Page 

 

 Gambar 3.19. Mock Up Halaman Utama 

Gambar di atas merupakan gambar halaman awal / 

home dari aplikasi web ini. Pada halaman tersebut 

pelanggan bisa melakukan login untuk bisa melakukan 

reservasi, sedangkan admin salon bisa login untuk melihat 

data reservasi milik salon mereka masing – masing. Admin 
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juga bisa login pada halaman ini untuk bisa menambahkan 

salon jika ada pelanggan berupa admin salon yang ingin 

mendaftarkan salon mereka di aplikasi web ini. 

Pada halaman utama ini juga terdapat navigation bar 

yang bisa digunakan semua pengguna web ini untuk bisa ke 

halaman reservasi (untuk pelanggan yang sudah login), 

registrasi (untuk pelanggan baru yang ingin mendaftar), dan 

juga galeri untuk melihat galeri foto dari salon – salon 

member yang sudah bergabung. 
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3.2.2.6.2. Halaman Registrasi 

 

Gambar 3.20. Mock up Halaman Registrasi 

Pada halaman register ini, pelanggan baru dapat 

bergabung dengan aplikasi web ini dengan cara mengisi 

semua form pada halaman ini dengan catatan nama dan 

nomor handphone diisi dengan data yang benar – benar 
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valid supaya dapat menggunakan fitur SMS dalam aplikasi 

web ini. 

3.2.2.6.3. Halaman Reservasi 

 

Gambar 3.21. Mock up Halaman Reservasi 

Pada halaman ini, pelanggan yang sudah 

terregistrasi pada aplikasi web ini dapat menggunakan 

layanan reservasi via web. Cara untuk melakukan reservasi 
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adalah dengan mengisi form pada gambar di atas. Pemilihan 

tanggal menggunakan datepicker di mana setelah memilih 

tanggal maka di sebelah kanan form reservasi akan muncul 

data reservasi untuk tanggal tersebut. 

3.2.2.6.4. Halaman Konfirmasi Reservasi 

 

Gambar 3.22. Mock up Halaman Konfirmasi Reservasi 
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Halaman ini berisi mengenai data konfirmasi 

reservasi yang dilakukan dilengkapi dengan kode reservasi. 

Merupakan tahap akhir dari proses reservasi via web. 

Setelah selesai menampilkan data reservasi, pelanggan bisa 

kembali ke halaman utama dengan link yang disediakan 

atau dengan navigation bar. 

3.2.2.6.5. Halaman Galeri 

 

  Gambar 3.23. Mock Up Halaman Galeri 
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Halaman Galeri berisi foto – foto dari salon member 

dari aplikasi ini. Untuk menampilkan gambar, cukup 

menekan link nama salon yang ingin dilihat dan gunakan 

lambang”[X]” untuk menutup kembali setelah selesai. 

Tampilan gambar menggunakan JQuery, sehingga 

memudahkan pengguna dalam melihat foto. 

3.2.2.6.6. Halaman Profil Salon 

 

Gambar 3.24. Mock Up Halaman Profil Salon 
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Pada halaman profil akan disediakan data mengenai 

profil dari salon – salon member dari 

SurabayaSalonBooker.com halaman profil ini bisa diakses 

dari bagian “Partner Salon” yang terletak pada halaman 

utama aplikasi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




