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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

Bab ini berisi tentang desain sistem yang digunakan sebagai bahan panduan 

untuk perancangan dan pembuatan perangkat lunak perhitungan kalori. 

3.1. Persyaratan 

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dibutuhkan 

dalam proses perancangan dan pembuatan perangkat lunak perhitungan 

kalori yang meliputi pemilihan framework, perangkat lunak, perangkat keras 

dan tools. 

3.1.1. Sistem Operasi 

Perangkat lunak ini dirancang dan dibangun secara khusus untuk 

iPhone dengan iOS versi 4.2 ke atas. 

 

3.1.2. Framework 

Framework yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan 

perangkat lunak pada platform iPhone adalah Cocoa Touch berbasis 

Objective C dan versi iOS 4.2. 

 

3.1.3. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak perhitungan kalori dibangun dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Objective C. data-data makanan 
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didapatkan dari web API yang disediakan oleh 

http://platform.fatsecret.com/api/. 

 

3.1.4. Perangkat Keras 

Perangkat lunak perhitungan kalori dirancang dan dibangun 

secara khusus untuk iPhone. Gambar 3.1 merupakan tampilan 

perangkat iPhone. 

 

Gambar 3.1 Perangkat iPhone 

 

3.1.5. Tools 

Tools yang digunakan dalam perancangan dan pembangunan 

perangkat lunak mobile adalah XCode IDE 3.2.6 dengan versi iOS 

SDK 4.2. 

http://platform.fatsecret.com/api/
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3.2. Algoritma dalam Perangkat Lunak 

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai algoritma yang digunakan 

dalam perangkat lunak ini. 

3.2.1. Algoritma Perhitungan Jarak dan Kecepatan Olahraga 

Algoritma ini digunakan untuk menentukan jarak dan kecepatan 

olahraga pada menu Exercise. Untuk menghitung jarak, diperlukan 

titik awal user dan titik perpindahannya yang didapatkan dari metode 

pada Core Location framework. Metode yang digunakan adalah 

[locationManager StartUpdatingLocation] dimana metode ini akan 

mengupdate perubahan lokasi user. Kemudian metode yang digunakan 

untuk menghitung jarak adalah distanceFromLocation. Setelah 

mendapatkan jarak, maka kecepatan dapat dihitung dengan cara jarak 

dibagi dengan interval waktu perubahan dari satu titik ke titik lain, 

dimana interval waktu didapatkan dari metode NSTimeInterval. 

Gambar 3.2 adalah diagram alir perhitungan jarak dan kecepatan 

olahraga. 
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Gambar 3.2 Diagram alir algoritma perhitungan jarak dan kecepatan olahraga 

 

3.2.2. Algoritma Perhitungan Kalori Olahraga 

Algoritma ini merupakan perhitungan yang menggunakan 

persamaan (2.1). Perhitungan ini digunakan pada menu Exercise, yaitu 

menu yang berfungsi untuk menghitung jarak yang ditempuh, 

kecepatan, durasi dan kalori yang dibakar pada saat berolahraga. 
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Perhitungan kalori yang dibakar dipengaruhi oleh nilai Metabolic 

Equivalents (METs), dimana nilai ini didapatkan dari kecepatan user 

pada saat berolahraga dan berat badan user yang didapatkan dari input 

user pada menu My Profile. Hasil perhitungan jarak, kecepatan, durasi 

dan kalori yang dibakar akan disimpan ke dalam database sehingga 

data dapat ditampilkan kembali pada fitur Exercise Log.  Gambar 3.3 

merupakan diagram alir dari proses algoritma perhitungan kalori 

olahraga. 
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Gambar 3.3 Diagram alir algoritma perhitungan kalori olahraga 

 

3.2.3. Algoritma Pehitungan Kalori Makanan 

Algoritma perhitungan kalori makanan digunakan dalam menu 

Calculate Food Calories, yaitu menu untuk menghitung berapa 

jumlah kalori dari makanan yang dikonsumsi oleh user dalam sehari. 

User dapat mencari jenis makanan yang dikonsumsi, dimana data dari 



49 

 

makanan tersebut didapatkan dari web API yang disediakan oleh 

http://platform.fatsecret.com/api/. Setelah memasukkan data berupa 

jenis makanan, user memasukkan berapa banyak jumlah yang 

dikonsumsi. Kemudian dari data tersebut dapat dihitung berapa 

jumlah kalori dari satu jenis makanan. Output dari perhitungan 

tersebut akan disimpan ke dalam database sehingga dapat ditampilkan 

pada fitur Food Log. Gambar 3.4 merupakan diagram alir dari proses 

algoritma perhitungan kalori makanan. 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir algoritma perhitungan kalori makanan 

 

 

http://platform.fatsecret.com/api/
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3.2.4. Algoritma Perhitungan Body Mass Index (BMI) 

Algoritma ini merupakan perhitungan yang menggunakan 

persamaan (2.2). Body Mass Index (BMI) adalah angka yang didapat 

dari  perhitungan yang dipengaruhi oleh berat badan dan tinggi badan. 

BMI digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang termasuk 

obesitas, kelebihan berat badan (overweight) dan kekurangan berat 

badan (underweight). 

Hasil perhitungan dari BMI ini akan ditampilkan pada menu 

Exercise Suggestions. Perhitungan ini memerlukan input dari user 

yaitu berat badan dalam satuan kilogram dan tinggi badan dalam 

satuan sentimeter dimana proses penginputan data ini dilakukan pada 

menu My Profile. Dari hasil perhitungan user dapat digolongkan 

dalam kategori underweight, normal, overweight atau obesitas. Output 

dari perhitungan ini akan disimpan ke dalam database. Gambar 3.5 

merupakan diagram alir dari proses algoritma perhitungan BMI. 
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Gambar 3.5 Diagram alir algoritma perhitungan BMI 

 

3.2.5. Algoritma Perhitungan Basal Metabolic Rate (BMR) dengan 

Formula Harris-Benedict 

Algoritma ini merupakan perhitungan yang menggunakan 

persamaan (2.3). Basal Metabolic Rate adalah perhitungan untuk 

menentukan jumlah kalori minimum yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perhitungan ini memerlukan 

input dari user yaitu jenis kelamin, berat badan dalam satuan 

kilogram, tinggi badan dalam satuan sentimeter dan umur dimana 

proses penginputan data ini dilakukan pada fitur My Profile. Output 

dari perhitungan BMR ini akan disimpan ke dalam database dan akan 

ditampilkan pada menu Exercise Suggestions. Gambar 3.6 merupakan 

diagram alir dari proses algoritma perhitungan BMR. 
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Gambar 3.6 Diagram alir algoritma perhitungan BMR 

 

3.2.6. Algoritma Perhitungan Total Daily Energy Expenditure (TDEE) 

Algoritma ini merupakan perhitungan yang menggunakan 

persamaan (2.3), (2.5), (2.6), (2.7), (2.8) dan (2.9). Perhitungan ini 

digunakan dalam menu Exercise Suggestions yaitu menu yang 

menampilkan angka dari hasil perhitungan Body Mass Index (BMI), 

Basal Metabolic Rate (BMR), Total Daily Energy Expenditure 

(TDEE), total kalori dari makanan yang dikonsumsi dalam satu hari, 

serta saran olahraga berupa nama olahraga, durasi dan kecepatan. 

Perhitungan ini memerlukan input BMR  dan tipe aktivitas yang 
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menentukan nilai activity multiplier yang dinputkan pada menu My 

Profile. Output dari perhitungan saran olahraga tidak disimpan dalam 

database. Gambar 3.7 merupakan diagram alir dari proses algoritma 

perhitungan TDEE. 

 

Gambar 3.7 Diagram alir algoritma perhitungan TDEE 

 

3.2.7. Algoritma Perhitungan Saran Olahraga 

Perhitungan ini digunakan dalam fitur Exercise Suggestion. 

Dalam perhitungan ini diperlukan perbandingan jumlah total kalori 

yang dikonsumsi dalam satu hari dengan jumlah total kalori yang 

diperlukan tubuh dalam satu hari. Apabila jumlah total kalori yang 

dikonsumsi dalam satu hari lebih kecil daripada jumlah total kalori 
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yang diperlukan oleh tubuh, maka saran olahraga tidak ditampilkan. 

Tetapi apabila jumlah total kalori yang dikonsumsi lebih besar, maka 

selisih tersebut akan dihitung dan kemudian ditentukan olahraga yang 

perlu dilakukan untuk membakar kelebihan kalori tersebut serta 

kecepatan dan waktu yang ditempuh. 

Perhitungan ini memerlukan input berupa nilai Total Daily 

Energy Expenditure (TDEE) dan jumlah kalori dari makanan yang 

dikonsumsi dalam satu hari. Output dari perhitungan ini hanya akan 

disimpan sementara dan tidak dimasukkan ke dalam database. Gambar 

3.8 merupakan diagram alir dari proses algoritma perhitungan saran 

olahraga. 

 

Gambar 3.8 Diagram alir algoritma perhitungan saran olahraga 



55 

 

3.3. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram digunakan sebagai metode untuk 

merepresentasikan analisa struktur dan desain dari aliran data dan bagaimana 

data berpindah dari suatu proses ke proses lainnya. 

3.3.1. Context Diagram 

Context diagram digunakan untuk menggambarkan aliran ke 

dalam dan ke luar dari data dan entitas-entitas eksternal. Context 

diagram menggambarkan sistem dalam satu lingkaran dan hubungan 

dengan entitas luar. 

Gambar 3.9 menunjukkan proses yang terjadi pada perangkat 

lunak perhitungan kalori dimana dari diagram tersebut entitas luar 

yang terlibat dalam sistem adalah user perangkat lunak ini sendiri. 

Data yang masuk ke sistem berupa profil dari user, data olahraga  dan 

makanan. Kemudian data yang dikembalikan adalah laporan-laporan 

data makanan dan olahraga yang telah tersimpan. 
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Gambar 3.9 Context diagram perangkat lunak perhitungan kalori 

 

3.4. Software Architecture Document (SAD) 

Software Architecture Diagram (SAD) adalah dokumen yang 

menggambarkan penjelasan pada tingkat tinggi mengenai arsitektur teknis 

dari perangkat lunak perhitungan kalori. Pada dokumen ini akan dijelaskan 

mengenai gambaran tingkat tinggi tujuan dari arsitektur dan use case yang 

didukung oleh sistem 

3.4.1. Use Case Diagram 

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang use case dari 

perangkat lunak perhitungan kalori. 
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Gambar 3.10 Use case perangkat lunak perhitungan kalori 
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Gambar 3.10 menunjukkan use case dari perangkat lunak 

perhitungan kalori. Use case tersebut menunjukkan kondisi 

kemungkinan pada saat aktor berada pada tiap-tiap use case. 

Berikut akan dijelaskan dengan lebih detil tentang use case untuk 

fitur dari perangkat lunak perhitungan kalori. 

1. Use Case Input Profile User 

Tabel 3.1 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Input Profile User pada perangkat lunak perhitungan 

kalori. 

Tabel 3.1 Deskripsi use case input profile user 

Nama Use Case Input Profile User 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai User dapat memasukkan data diri 

Prekondisi Sistem dapat mengecek apakah semua data yang 

diperlukan sudah diisi oleh user 

Pemicu (trigger) 

User memilih ikon perangkat lunak perhitungan 

kalori 

Skenario 1. User memilih ikon aplikasi perhitungan kalori 

  

2. User memasukkan data berat badan, tinggi badan 

dan umur 

  3. User memilih jenis kelamin dan tipe pekerjaan 

  4. User menekan tombol Save 

Pengecualian 

4.1 Apabila data yang dimasukkan sudah lengkap 

maka layar yang ditunjukkan ke user adalah layar 

Main Menu 

  

4.2 Apabila data yang dimasukkan belum lengkap 

maka akan muncul peringatan agar user 

memasukkan data secara lengkap 
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2. Use Case Trek Latihan 

Tabel 3.2 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Trek Latihan pada perangkat lunak perhitungan kalori. 

Tabel 3.2 Deskripsi use case trek latihan 

Nama Use Case Trek Latihan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 

User dapat mengetahui berapa jumlah kalori yang 

terbakar, jarak, waktu dan kecepatan pada saat 

berolahraga/latihan 

Prekondisi 
Sistem dapat menentukan lokasi user, menghitung 

jumlah kalori yang terbakar, jarak, waktu dan 

kecepatan pada saat berolahraga/latihan 

Pemicu (trigger) User memilih fitur Exercise 

Skenario 1. User memilih fitur Exercise 

  2. User menekan tombol Start 

  

3. Setelah selesai melakukan latihan/olahraga, user 

menekan tombol End 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

 

3. Use Case Kelola Data Makanan 

Tabel 3.3 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Kelola Data Makanan pada perangkat lunak perhitungan 

kalori. 
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Tabel 3.3 Deskripsi use case kelola data makanan 

Nama Use Case Kelola Data Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 
User dapat mengetahui jumlah kalori, protein, lemak 

dan karbohidrat dari setiap makanan yang dikonsumsi 

Prekondisi 
Sistem dapat menghitung jumlah kalori dari setiap 

makanan yang dikonsumsi 

Pemicu (trigger) User memilih fitur Calculate Food Calories 

Skenario 1. User memilih fitur Calculate Food Calories 

  

2. User memasukkan nama makanan ke dalam field 

pencarian 

  3. User memilih makanan yang tersedia dari web API 

  4. User memilih jenis penyajian dari makanan 

  5. User memilih jumlah makanan yang dikonsumsi 

  6. User menekan tombol Save 

  7. User menekan tombol Back 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  7.1 Kembali ke layar jenis serving dari makanan 

 

4. Use Case Menambahkan Data Makanan 

Tabel 3.4 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Menambahkan Data Makanan pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 
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Tabel 3.4 Deskripsi use case menambahkan data makanan 

Nama Use Case Menambahkan Data Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 

User dapat menambahkan data makanan yang 

dikonsumsi 

Prekondisi Data makanan yang ditambahkan tersedia dari web API 

Pemicu (trigger) User memilih menu Calculate Food Calories 

Skenario 1. User memilih menu Calculate Food Calories 

  

2. User memasukkan nama makanan ke dalam field 

pencarian 

  

3. User memilih nama makanan yang sesuai dengan 

keinginan berdasarkan data dari API 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

 

5. Use Case Mencari Data Makanan 

Tabel 3.5 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Mencari Data Makanan pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 

Tabel 3.5 Deskripsi use case mencari data makanan 

Nama Use Case Mencari Data Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai User dapat mencari data makanan 

Prekondisi 

Data makanan yang ditambahkan tersedia dari web 

API 

Pemicu (trigger) User memilih menu Calculate Food Calories 

Skenario 1. User memilih menu Calculate Food Calories 

  

2. User memasukkan nama makanan ke dalam field 

pencarian 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 
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6. Use Case Melihat Data Makanan 

Tabel 3.6 akan menjelaskan tentang deskripsi level tinggi 

dari use case Melihat Data Makanan pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 

Tabel 3.6 Deskripsi use case melihat data makanan 

Nama Use Case Melihat Data Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 

User dapat melihat data makanan yang telah 

diinputkan 

Prekondisi Terdapat data makanan yang telah disimpan 

Pemicu (trigger) User memilih menu Food Log 

Skenario 1. User memilih menu Food Log 

  2. User memilih tanggal 

  3. User melihat data makanan 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  

2.1 Apabila tidak ada data yang tersimpan maka 

tanggal tidak ditampilkan 

 

7. Use Case Menghapus Data Makanan 

Tabel 3.7 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Menghapus Data Makanan pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 
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Tabel 3.7 Deskripsi use case menghapus data makanan 

Nama Use Case Menghapus Data Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 

User dapat menghapus data makanan yang telah 

diinputkan 

Prekondisi Terdapat data makanan yang telah disimpan 

Pemicu (trigger) User memilih menu Food Log 

Skenario 1. User menekan tombol Food Log 

  2. User memilih tanggal 

  3. User menghapus data makanan 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  

2.1 Apabila tidak ada data yang tersimpan maka 

tanggal tidak ditampilkan 

 

8. Use Case Melihat Saran Olahraga 

Tabel 3.8 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Melihat Saran Olahraga pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 

Tabel 3.8 Deskripsi use case melihat saran olahraga 

Nama Use Case Melihat Saran Olahraga 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 

User dapat melihat hasil perhitungan BMI, kalori yang 

diperlukan dalam satu hari, jumlah kalori yang 

dikonsumsi dalam satu hari, dan saran olahraga berupa 

jenis olahraga, durasi dan kecepatan 

Prekondisi 

Sistem dapat menghitung selisih dari kalori yang 

diperlukan dan kalori yang dikonsumsi, menentukan 

jenis olahraga, durasi dan kecepatan yang sesuai dengan 

selisih tersebut 

Pemicu (trigger) User memilih fitur Exercise Suggestion 

Skenario 1. User memilih fitur Exercise Suggestion 

  2. User melihat hasil perhitungan dan saran olahraga 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 
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9. Use Case Melihat Log Makanan 

Tabel 3.9 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Melihat Log Makanan pada perangkat lunak perhitungan 

kalori. 

Tabel 3.9 Deskripsi use case melihat log makanan 

Nama Use Case Melihat Log Makanan 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 
User dapat melihat laporan harian dari data makanan 

Prekondisi Terdapat data makanan yang telah disimpan 

Pemicu (trigger) User memilih menu Food Log 

Skenario 1. User menekan tombol Food Log 

  2. User memilih tanggal 

  3. User melihat data makanan 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  

2.1 Apabila tidak ada data yang tersimpan maka tanggal 

tidak ditampilkan 

 

10. Use Case Melihat Log Olahraga 

Tabel 3.10 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Melihat Log Olahraga pada perangkat lunak perhitungan 

kalori. 
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Tabel 3.10 Deskripsi use case melihat log olahraga 

Nama Use Case Melihat Log Olahraga 

Aktor Utama User 

Tujuan yang 

Dicapai 
User dapat melihat laporan harian dari data olahraga 

Prekondisi Terdapat data olahraga yang telah disimpan 

Pemicu (trigger) User memilih menu Log Olahraga 

Skenario 1. User menekan tombol Log Olahraga 

  2. User memilih tanggal 

  3. User melihat data olahraga 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  

2.1 Apabila tidak ada data yang tersimpan maka tanggal 

tidak ditampilkan 

 

11. Use Case Melihat Profile History 

Tabel 3.11 menjelaskan tentang deskripsi level tinggi dari 

use case Melihat Profile History pada perangkat lunak 

perhitungan kalori. 

Tabel 3.11 Deskripsi use case melihat profile history 

Nama Use Case Melihat Profile History 

Aktor Utama User 

Tujuan yang Dicapai 
User dapat melihat laporan dari perubahan berat badan, 

tinggi badan dan umur 

Prekondisi User melakukan perubahan pada fitur My Profile 

Pemicu (trigger) User memilih fitur Profile History 

Skenario 1. User memilih fitur Profile History 

  

2. User melihat laporan dari perubahan berat badan, 

tinggi badan dan umur 

Pengecualian 1.1 User menekan tombol Main Menu 

  

2.1 Apabila user tidak melakukan perubahan data pada 

fitur My Profile, maka tidak ada data yang ditampilkan 
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3.4.2. Logical View 

Bagian ini berisi penjelasan yang menyusun sebuah sistem 

dimana didalamnya menjelaskan bagaimana sistem bekerja dan 

berinteraksi. Logical View dijelaskan melalui class diagram dan 

sequence diagram. 

1. Class Diagram 

Class diagram digunakan untuk menjelaskan tentang struktur 

suatu sistem dimana menampilkan kelas-kelas yang digunakan, 

atribut dan hubungan antar kelas dari sistem. 

a) Class Diagram Input Profile User 

Class diagram pada gambar 3.11 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul input profile user. 

 

 

Gambar 3.11 Class diagram input profile user 
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b) Class Diagram Trek Latihan 

Class diagram pada gambar 3.12 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul trek latihan. 

 

 

Gambar 3.12 Class diagram trek latihan 
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c) Class Diagram Kelola Data Makanan 

Class diagram pada gambar 3.13 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul kelola data makanan. 

 

 

Gambar 3.13 Class diagram kelola data makanan 

 

d) Class Diagram Saran Olahraga 

Class diagram pada gambar 3.14 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul saran olahraga. 
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Gambar 3.14 Class diagram saran olahraga 

 

e) Class Diagram Log Makanan 

Class diagram pada gambar 3.15 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul log makanan. 
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Gambar 3.15 Class diagram log makanan 

 

f) Class Diagram Log Olahraga 

Class diagram pada gambar 3.16 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul log olahraga. 
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Gambar 3.16 Class diagram log olahraga 

 

g) Class Diagram Profile History 

Class diagram pada gambar 3.17 menunjukkan hubungan 

antar kelas pada modul profile history. 
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Gambar 3.17 Class diagram profile history 

 

2. Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan 

interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi antar objek-

objek sesuai dengan urutan dari interaksi tersebut. Diagram ini juga 

menunjukkan pesan-pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek 

yang melakukan suatu tugas. 
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a) Sequence Diagram Menu My Profile 

Ketika user menekan menu My Profile, maka sistem akan 

menampilkan layar My Profile dengan detil dari tampilan 

Gender dan JobType. Setelah mengisi field yang tersedia dan 

menekan tombol Save, maka data user akan disimpan di dalam 

database. Gambar 3.18 menunjukkan urutan proses pada saat 

user memilih mengisi data pada menu My Profile. 

 

 

Gambar 3.18 Sequence diagram menu My Profile 

 

b) Sequence Diagram Menu Exercise 

Pada saat user menekan tombol Exercise, maka sistem 

akan menampilkan layar Exercise. Kemudian user menekan 

tombol Start untuk memulai aktivitas dan menekan tombol Stop 

untuk menghentikan aktivitas olahraga. Ketika user menekan 

tombol Stop, maka data olahraga akan disimpan dalam database. 
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Gambar 3.19 menunjukkan urutan proses pada saat user memilih 

menu Exercise. 

Gambar 3.19 Sequence diagram menu Exercise 

c) Sequence Diagram Menu Calculate Food Calories

Pada saat user menekan menu Calculate Food Calories, 

maka sistem akan menampilkan layar Search Food untuk 

pencarian data makanan. Setelah mengisi field pencarian dan 

menekan tombol Search, maka akan dilakukan request data ke 

web API. Apabila data makanan tersedia, maka daftar makanan 

akan ditampilkan dan user dapat menentukan jumlah dari 

makanan yang dikonsumsi. Gambar 3.20  menunjukkan urutan 

proses pada saat user memilih menu Calculate Food Calories. 
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Gambar 3.20 Sequence diagram menu Calculate Food Calories 

 

d) Sequence Diagram Menu Exercise Suggestions 

Pada saat user menekan menu Exercise Suggestions, maka 

sistem akan menampilkan hasil perhitungan BMI, BMR, TDEE 

dan jumlah kalori yang dikonsumsi dalam sehari serta saran-

saran olahraga. Gambar 3.21 menunjukkan urutan proses pada 

saat user memilih menu Exercise Suggestions. 

 

 

Gambar 3.21 Sequence diagram menu Exercise Suggestions 
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e) Sequence Diagram Menu Food Log 

Pada saat user menekan menu Food Log, maka sistem 

akan menampilkan tanggal-tanggal untuk data makanan yang 

telah disimpan dalam database. Apabila user menekan salah satu 

tanggal, maka detil dari tanggal tersebut akan dimunculkan. 

Gambar 3.22 menunjukkan urutan proses pada saat user memilih 

menu Food Log. 

 

 

Gambar 3.22 Sequence diagram menu Food Log 

 

f) Sequence Diagram Menu Exercise Log 

Pada saat user menekan menu Exercise Log, maka sistem 

akan menampilkan tanggal-tanggal olahraga yang telah 

tersimpan dalam database. Apabila user menekan salah satu 

tanggal, maka sistem akan menampilkan detil dari tanggal 

tersebut. Gambar 3.23 menunjukkan urutan proses pada saat 

user memilih menu Exercise Log. 
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Gambar 3.23 Sequence diagram menu Exercise Log 

 

g) Sequence Diagram Menu Profile History 

Pada saat user menekan menu Profile History, maka 

sistem akan menampilkan tanggal-tanggal perubahan data user. 

Apabila user memilih salah satu tanggal, maka sistem akan 

menampilkan detil dari tanggal tersebut. Gambar 3.24 

menunjukkan urutan proses pada saat user memilih menu 

Profile History. 

 

 

Gambar 3.24 Sequence diagram menu Profile History 
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3.4.3. Process View 

Bagian ini menjelaskan tentang cara kerja dari sistem dengan 

menggunakan diagram aktivitas, yaitu diagram untuk model aliran 

prosedur dari tindakan yang merupakan bagian sebuah aktivitas yang 

besar. 

a) Diagram Aktivitas Menu My Profile 

Gambar 3.25 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu My Profile. 
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Gambar 3.25 Diagram aktvitias menu My Profile 
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b) Diagram Aktivitas Menu Exercise 

Gambar 3.26 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Exercise. 

 

 

Gambar 3.26 Diagram aktvitias Menu Exercise 
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c) Diagram Aktivitas Menu Calculate Food Calories 

Gambar 3.27 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Calculate Food Calories. 

 

 

Gambar 3.27 Diagram aktvitias Menu Calculate Food Calories 
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d) Diagram Aktivitas Menu Exercise Suggestions 

Gambar 3.28 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Exercise Suggestions. 

 

 

Gambar 3.28 Diagram aktvitias Menu Exercise Suggestions 

 

e) Diagram Aktivitas Menu Food Log 

Gambar 3.29 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Food Log. 
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Gambar 3.29 Diagram aktvitias Menu Food Log 

 

f) Diagram Aktivitas Menu Exercise Log 

Gambar 3.30 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Exercise Log. 
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Gambar 3.30 Diagram aktvitias Menu Exercise Log 

 

g) Diagram Aktivitas Menu Profile History 

Gambar 3.31 menunjukkan langkah-langkah serta percabangan 

yang dapat dilakukan oleh user pada menu Profile History. 
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Gambar 3.31 Diagram aktvitias Menu Profile History 

 

3.4.4. Development View 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pengorganisasian 

package pada saat pengembangan perangkat lunak. Package Root 

View berisi kelas Main Menu. Package Profile, Exercise, Food 

calories, Suggestions, Log Food, Log Exercise dan History berisi 

kelas-kelas untuk setiap menu. Package Model berisi kelas-kelas 

untuk pengolahan data termasuk parsing XML dari web API. Package 

Manage object berisi kelas-kelas untuk Core Data. Package Resources 

berisi tampilan untuk desain antarmuka. Gambar 3.32 merupakan 

package diagram dari perangkat lunak perhitungan kalori. 
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Gambar 3.32 Package diagram perangkat lunak perhitungan kalori 

 

3.4.5. Physical View 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan 

implementasi perangkat lunak perhitungan kalori pada perangkat 

iPhone. Langkah pertama untuk dapat melakukan testing pada 

perangkat iPhone adalah dengan cara mendaftar dalam iPhone 

Developer Program pada website resmi Apple, yaitu 

http://developer.apple.com/iphone/program/. Terdapat 2 program 

yaitu Standard dan Entreprise dimana untuk kebanyakan developer 

yang ingin menjual aplikasi di App Store memilih program Standard 

dengan biaya US$99. Setelah mendaftar, yang diperlukan untuk 

melakukan testing pada perangkat adalah iPhone Development 

http://developer.apple.com/iphone/program/
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Certificate yang didapatkan dari iPhone Developer Program Portal. 

Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menghubungkan perangkat iPhone ke komputer atau laptop 

dengan sistem operasi Mac OS dan menjalankan Xcode. 

Kemudian pilih menu Window dan pilih menu Organizer untuk 

menampilkan aplikasi Organizer. Langkah ini dilakukan untuk 

mendapatkan 40 karakter identifier yang unik dari iPhone. 

2. Sebelum dapat melakukan request sertifikat development dari 

Apple, langkah berikutnya adalah menghasilkan Certificate 

Signing Request yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Keychain Access yang terdapat pada folder 

Applications/Utilities. Pada aplikasi Keychain Access, pilih 

menu Certificate Assistant dan pilih Request a Certificate From 

a Certificate Authority. Pada layar Certificate Assitant, masukan 

alamat email dan pilih Saved to disk dan beri tanda () pada Let 

me  specify key pair information kemudian tekan tombol 

Continue. Setelah itu, pilih 2048 bits untuk Key Size dan RSA 

untuk Algorithm, tekan tombol Continue. Kemudian akan 

muncul layar untuk menyimpan request dalam bentuk file, pilih 

nama yang telah disarankan dan tekan tombol Save. 

3. Setelah menghasilkan sertifikat dari signing request, developer 

melakukan login pada iPhone Dev Center Apple dan pilih menu 
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iPhone Developer Program Portal. Pada halaman iPhone 

Developer Program Portal, tekan tombol Launch Assistant 

untuk proses penetuan untuk iPhone dan menghasilkan sertifikat 

development. Kemudian membuat App ID untuk 

mengidentifikasi aplikasi pada iPhone dan tekan tombol 

Continue. Setelah itu memasukkan ID perangkat iPhone yang 

didapatkan pada langkah 1 dan tekan tombol Continue. Pada 

layar Submit Certificate Signing Request, tekan tombol Choose 

File untuk memilih file sertifikat signing request yang 

didapatkan dari langkah 2 dan tekan tombol Continue. 

Kemudian mengisi field Description dengan penjelasan singkat 

dari aplikasi dan tekan tombol Generate. Pada layar Generate 

your Provisioning Profile tekan tombol Continue dan pada layar 

Download & Install Your Provisioning Profile tekan tombol 

Continue. Pindahkan file Provisioning Profile ke Xcode dimana 

langkah ini akan menginstal Provisioning Profile pada 

perangkat yang terhubung dan tekan tombol Continue. 

4. Pada iPhone Developer Program Portal, sertifikat development 

dapat diunduh dan diinstal pada perangkat iPhone. Tekan 

tombol Download Now dan tekan tombol Continue. 

5. Pada folder Download di komputer atau laptop, double-click 

pada file developer_identify.cer dan tekan tombol OK. Kembali 
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ke iPhone Developer Program Portal dan tekan tombol 

Continue. 

6. Pada aplikasi Keychain Access, pilih login keychain dan cari 

sertifikat bernama “iPhone Developer”. Apabila ada, maka 

sertifikat telah terinstal dengan baik. 

7. Pada iPhone Developer Program Portal tekan tombol Continue, 

kemudian tekan tombol Done. 

8. Pada Xcode, pilih Device pada menu Active SDK. Tekan 

Command-R untuk menjalankan aplikasi dan apabila muncul 

layar untuk meminta ijin untuk mengakses sertifikat yang 

tersimpan dalam aplikasi Keychain Access, tekan tombol Allow 

atau Always Allow. Aplikasi dapat digunakan pada perangkat. 

 

3.5. Sistem Arsitektur 

Perangkat lunak perhitungan kalori memerlukan data dari satelit GPS 

berupa garis bujur (longitude) dan garis lintang (latitude) dari user. Data 

makanan yang digunakan dalam fitur Calculate Food Calories didapatkan 

dari web API yang disediakan oleh http://platform.fatsecret.com/api/. Data-

data user disimpan didalam CoreData. 

http://platform.fatsecret.com/api/
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Gambar 3.33 Sistem arsitektur perangkat lunak perhitungan kalori 

 

3.6. Entity Relationship Diagram (ER Diagram) 

Input user pada fitur My Profile akan disimpan ke dalam tabel Profile. 

Tabel JobType merupakan tabel yang menyimpan jenis aktivitas dari user 

dimana tabel ini memiliki hubungan one to many ke tabel Profile. Tabel 

Profile memiliki hubungan one to many dengan tabel Exercise, Profile 

History dan Diet. 

Data dari fitur Exercise disimpan dalam tabel Exercise sedangkan data 

makanan disimpan di dalam tabel Food dan total kalori makanan dalam satu 

hari disimpan di dalam tabel Diet. 

Perubahan data user pada fitur My Profile akan disimpan dalam tabel 

ProfileHistory sehingga dapat ditampilkan pada fitur Profile History. Gambar 

Satelit GPS 

Web API 

CoreData 

Cell tower 
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3.33 menggambarkan relasi antar tabel pada perangkat lunak perhitungan 

kalori. 

 

 

Gambar 3.34 Entity relationship diagram perangkat lunak perhitungan kalori 

 

3.7. Struktur Tabel 

Fungsi tabel Profile adalah untuk menyimpan data user yaitu berupa 

berat badan, tinggi badan, umur, jenis kelamin, id job type, hasil perhitungan 

BMI, BMR dan TDEE. Tabel 3.12 merupakan struktur dari tabel Profile. 

  



92 

 

Tabel 3.12 Struktur tabel Profile 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 idProfile INTEGER 

PK, NOT 

NULL ID profile 

2 weight INTEGER NOT NULL Berat badan user 

3 height INTEGER NOT NULL Tinggi badan user 

4 age INTEGER NOT NULL Umur user 

5 gender 

VARCHAR 

(10) NOT NULL Jenis kelamin user 

6 BMI FLOAT NOT NULL Body Mass Index user 

7 BMR INTEGER NOT NULL Basal Metabolic Rate user 

8 TDEE INTEGER NOT NULL 

Kalori yang dibutuhkan 

dalam 1 hari 

9 idJobType INTEGER 

FK ke tabel 

JobType, NOT 

NULL ID job type 

 

Fungsi tabel JobType adalah untuk menyimpan id, nama dan nilai dari 

job type. Tabel 3.13 merupakan struktur dari tabel JobType. 

Tabel 3.13 Struktur tabel JobType 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 idJobType INTEGER 

PK, NOT 

NULL ID job type 

2 nameJobType 

VARCHAR 

(20) NOT NULL Nama job type 

3 activityMultiplier INTEGER NOT NULL Nilai job type 

 

Fungsi tabel Diet adalah untuk menyimpan id, waktu dan tanggal user 

memasukkan data makanan. Serta untuk menyimpan total makanan per hari. 

Tabel 3.14 merupakan struktur dari tabel Diet. 
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Tabel 3.14 Struktur tabel Diet 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 idDiet INTEGER 

PK, NOT 

NULL ID diet 

2 idProfile INTEGER 

FK ke tabel 

Profile, NOT 

NULL ID profile 

3 dietTime TIME NOT NULL Jam diet 

4 dietDate DATE NOT NULL Tanggal diet 

5 totalCalories INTEGER NOT NULL 

Jumlah kalori dalam satu 

hari 

 

Fungsi tabel Food adalah untuk menyimpan detil makanan yaitu berupa 

id makanan, nama, jumlah penyajian, satuan penyajian, kalori, lemak, 

karbohidrat dan protein dari setiap makanan. Tabel 3.15 merupakan struktur 

dari tabel Food. 

Tabel 3.15 Struktur tabel Food 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 idFood INTEGER 

PK, NOT 

NULL ID makanan 

2 idDiet INTEGER 

FK, NOT 

NULL ID diet 

3 foodName 

VARCHAR 

(30) NOT NULL Nama makanan 

4 serving 

VARCHAR 

(10) NOT NULL Jenis penyajian 

5 quantity INTEGER NOT NULL Jumlah makanan 

6 carbs INTEGER NOT NULL Karbohidrat makanan 

7 protein INTEGER NOT NULL Protein makanan 

8 fat INTEGER NOT NULL Lemak makanan 

9 foodCalories INTEGER NOT NULL Total kalori per makanan 
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Fungsi tabel Exercise adalah untuk menyimpan id, nama, tanggal, 

durasi, nilai METs, kecepatan, jarak dan kalori pada saat olahraga. Tabel 3.16 

merupakan struktur dari tabel Exercise. 

Tabel 3.16 Struktur tabel Exercise 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

1 idExercise INTEGER 

PK, NOT 

NULL ID exercise 

2 idProfile INTEGER 

FK ke tabel 

Profile, NOT 

NULL ID profile 

3 nameExercise 

VARCHAR 

(10) NOT NULL Nama exercise 

4 exerciseDate DATE NOT NULL Tanggal exercise 

5 duration TIMESTAMP NOT NULL Durasi exercise 

6 mets FLOAT NOT NULL Nilai METs 

7 speed FLOAT NOT NULL Kecepatan olahraga 

8 distance FLOAT NOT NULL Jarak yang ditempuh 

9 exerciseCalories INTEGER NOT NULL Jumlah kalori olahraga 

 

Fungsi tabel ProfileHistory Tabel 3.17 merupakan struktur dari tabel 

ProfileHistory. 

Tabel 3.17 Struktur tabel ProfileHistory 

No Nama Kolom Tipe Constraint Keterangan 

 1 dateInput DATE NOT NULL Tanggal input perubahan 

2 idProfile INTEGER 

FK ke tabel 

Profile, NOT 

NULL ID profile 

 3 weightChange INTEGER NULL Perubahan berat badan 

 4 heightChange INTEGER NULL Perubahan tinggi badan 

 5 ageChange INTEGER NULL Perubahan umur 
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3.8. Desain Antarmuka (User Interface) 

Pada bagian ini akan menjelaskan alur antar muka dari perangkat lunak 

perhitungan kalori untuk setiap menu yang ada. 

3.8.1. Menu My Profile 

Pada saat pertama kali perangkat lunak perhitungan kalori 

dijalankan, user akan ditunjukkan layar My Profile dimana user harus 

mengisi field dan pilihan untuk jenis kelamin dan tipe pekerjaan yang 

telah disediakan. Kemudian user menekan tombol Save untuk 

menyimpan data tersebut. Apabila user menekan tombol Save tetapi 

data belum lengkap, maka akan muncul pop up dialog agar user 

melengkapi data tersebut. 

Ketika user menekan menu Gender, maka user akan ditunjukkan 

layar untuk memilih jenis kelamin. Untuk menu Job Type, user akan 

ditunjukkan layar untuk memilih tipe pekerjaan yang terdiri dari 5 tipe 

dimana akan diberikan penjelasan untuk setiap tipe. Gambar 3.35 

menunjukkan desain antar muka untuk menu utama, menu My Profile 

dengan dua tampilan detil yaitu Gender dan Job Type. 
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Gambar 3.35 Desain antarmuka menu My Profile 

 

3.8.2. Menu Exercise 

Pada menu Exercise, user akan ditunjukkan layar yang berisi 

tombol Start dan tombol End, durasi, kalori yang dibakar, jarak dan 

kecepatan. Apabila user ingin kembali ke Main Menu, maka user 

dapat menekan tombol Main Menu. Gambar 3.36 menunjukkan 

tampilan menu Exercise. 

 

Gambar 3.36 Desain antarmuka menu Exercise 
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3.8.3. Menu Calculate Food Calories 

Pada menu Calculate Food Calories, user akan ditunjukkan 

layar yang berisi field untuk pencarian nama makanan. Apabila user 

sudah menentukan jenis makanan, maka user akan ditunjukkan layar 

yang berisi pilihan angka untuk menentukan jumlah makanan yang 

dikonsumsi. Ketika user memilih angka, jumlah kalori makanan 

berubah sesuai dengan angka tersebut. Setelah itu, user menekan 

tombol Save untuk menyimpan data makanan. Gambar 3.37 

menunjukkan tampilan untuk pencarian data makanan, daftar makanan 

yang disediakan oleh web API FatSecret dan tampilan pemilihan 

jumlah makanan yang dikonsumsi. 

 

Gambar 3.37 Desain antarmuka menu Calculate Food Calories 

 

3.8.4. Menu Exercise Suggestions 

Pada menu Exercise Suggestions, user akan ditunjukkan layar 

yang berisi nilai BMI, BMR, kalori yang diperlukan dalam satu hari, 

kalori yang telah dikonsumsi serta saran-saran olahraga berupa nama 
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olahraga, kecepatan dan durasi olahraga. Gambar 3.38 menunjukkan 

tampilan dari menu Exercise. 

 

Gambar 3.38 Desain antarmuka Exercise Suggestions 

 

3.8.5. Menu Food Log 

Pada menu Food Log, user akan ditunjukkan layar yang berisi 

tanggal-tanggal dimana setiap tanggal memiliki rekapan data makanan 

yang dikonsumsi pada tanggal tersebut. Apabila user belum pernah 

memasukkan data makanan, maka tidak ada data yang ditampilkan. 

Gambar 3.39 menunjukkan tampilan pemilihan tanggal data makanan 

dan detil makanan pada tanggal tersebut. 
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Gambar 3.39 Desain antarmuka Food Log 

 

3.8.6. Menu Exercise Log 

Pada menu Exercise Log, user akan ditunjukkan layar yang 

berisi tanggal-tanggal dimana setiap tanggal memiliki rekapan data 

olahraga yang dilakukan pada tanggal tersebut. Apabila user belum 

pernah melakukan olahraga, maka tidak ada data yang ditampilkan. 

Gambar 3.40 menunjukkan tampilan pemilihan tanggal data olahraga 

dan detil olahraga pada tanggal tersebut. 

 

Gambar 3.40 User Interface Exercise Log 
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3.8.7. Menu Profile History 

Pada menu Profile History, user akan ditunjukkan layar yang 

berisi tanggal-tanggal perubahan data pada fitur My Profile, yaitu 

perubahan umur, berat badan dan tinggi badan. Apabila user belum 

pernah melakukan perubahan pada fitur My Profile, maka tidak ada 

yang ditampilkan. Gambar 3.42 menunjukkan tampilan pemilihan 

tanggal perubahan data user dan detil pada tanggal tersebut. 

Gambar 3.41 Desain antarmuka Profile History 




