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BAB III 

PERANCANGAN APLIKASI 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi PortalSurabaya. Bab 

ini terdiri dari : 

1. Use Case 

2. Daftar Fungsi 

3. Rancangan Tampilan Aplikasi 

4. Diagram Navigasi 

5. Diagram Hubungan entity Basis Data 

6. Arsitektur Aplikasi 

7. Diagram Package 

8. Class Diagram 

9. Spesifikasi Hardware 

10. Spesifikasi Software 
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3.1 Use Case 

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum umum aktifitas pengguna aplikasi PortalSurabaya  

 

Pengguna dari aplikasi ini dibagi menjadi 2 tipe yaitu, user non-member dan 

user member. User non-member adalah pengguna yang dapat menggunakan beberapa 

fitur aplikasi ini tanpa harus mendaftarkan akun terlebih dahulu. Sedangkan user 

member adalah pengguna yang dapat menggunakan seluruh fitur aplikasi ini dengan 

mendaftar sebagai anggota terlebih dahulu. 
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3.1.1 Use Case Umum ( member dan non-member ) 

3.1.1.1 Mencari Detail Informasi Fasilitas Publik Melalui Kategori 

 

 

Gambar 3.2 Aktifitas pengguna mencari detail informasi fasilitas publik melalui kategori 

 

Pengguna mencari fasilitas publik melalui kategori yang telah 

disediakan. 
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Use Case : 

1. Pengguna memilih salah satu kategori yang tersedia dan masuk 

kedalam List Nama Fasilitas Publik. 

2. Pengguna memilih salah satu nama fasilitas publik dan masuk 

kedalam Detail Informasi Fasilitas Publik. 
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3.1.1.2 Mencari Detail Informasi Fasilitas Publik Melalui 

Advanced Search 

 

 

Gambar 3.3 Aktifitas pengguna mencari detail informasi fasilitas publik melalui Advanced Search 

 

Pengguna mencari fasilitas publik melalui menu Advanced Search. 
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Use Case : 

1. Pengguna memasukkan keyword sesuai dengan yang ada dalam 

Advanced Search dan masuk kedalam List Nama Fasilitas Publik.  

2. Pengguna memilih salah satu nama fasilitas publik dan masuk 

kedalam Detail Informasi Fasilitas Publik. 

3.1.1.3 Menggunakan Fitur Melihat Komentar 

 

 

Gambar 3.4 Aktifitas pengguna menggunakan fitur melihat komentar 

 

Pengguna hanya ingin melihat komentar terhadap sebuah fasilitas 

publik karena menurutnya ia tidak mengenal fasilitas publik tersebut. 

1. Saat berada di Detail Informasi Publik, pengguna dapat melihat 

komentar terhadap fasilitas publik yang telah ia cari. 
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3.1.1.4 Menggunakan Fitur SignUp 

 

 

Gambar 3.5 Aktifitas pengguna menggunakan fitur signup 

 

Pengguna tertarik untuk menjadi anggota aplikasi PortalSurabaya dan 

ingin mendaftar 

Use Case: 

1. Pengguna dapat menekan tombol SignUp pada halaman utama 
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2. Setelah pendaftaran selesai dilakukan maka pengguna sudah 

menjadi anggota dan dapat masuk sebagai member menggunakan 

nama akun yang ia daftarkan. 

3.1.2 Use Case Khusus ( member ) 

3.1.2.1 Menggunakan Fitur Menambah Komentar atau Rating 

 

 

Gambar 3.6 Aktifitas pengguna menggunakan fitur menambah komentar atau rating 

 

Pengguna ingin untuk dapat memberikan rating dan komentar untuk 

sebuah fasilitas umum yang pernah ia kunjungi. 
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Use Case: 

1.  Saat berada di Detail Informasi Publik, pengguna yang sudah 

menjadi member dapat memberikan komentarnya dan rating terhadap 

fasilitas publik yang telah ia cari.  

3.2 Daftar Fungsi 

Berikut adalah daftar fungsi-fungsi yang dikembangkan pada aplikasi 

PortalSurabaya: 

Tabel 3.1 Tabel Fungsi 

Fitur 
Pengguna 

User Member User Non-Member 

Halaman Login Ya Ya 

Halaman SignUp Ya Ya 

Home ( Halaman Kategori ) Ya Ya 

List Nama Fasilitas Publik Ya Ya 

Detail Informasi Fasilitas Publik Ya Ya 

Melihat Komentar Ya Ya 

Menambahkan Komentar  Ya Tidak 

Menambahkan Rating Ya Tidak 

Advanced Search Ya Ya 
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Logout Ya Ya 

About Ya Ya 

 

3.3 Rancangan Tampilan Aplikasi 

Berikut adalah rancangan tampilan dari aplikasi PortalSurabaya : 

3.3.1 Halaman Login 

 

Gambar 3.7 Rancangan tampilan halaman login 
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Halaman Login ini menyediakan 2 tempat untuk mengisi username 

dan password. Halaman ini dapat diakses melalui menekan tombol OK pada 

halaman Home Category. 

3.3.2 Halaman Signup 

 

Gambar 3.8 Rancangan tampilan halaman signup 

 

Jika pengguna ingin memanfaatkan semua fitur yang ada, maka 

pengguna dapat menekan tombol signup. Pada halaman ini ada beberapa 

permintaan yang perlu diisi, seperti username, password, email, first name, 

last name. username adalah nama akun yang diinginkan, dan hal ini bersifat 

umum. Jika sudah ada pengguna lain yang menggunakan username tersebut 

maka kita tidak dapat menggunakan username yang sama. Password 

merupakan kata sandi untuk akun username kita. Email merupakan email 
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yang pengguna miliki. First name adalah nama awal pengguna. Ke -4 

permintaan tadi harus diisi untuk menjadi member. Last name yang 

merupakan permintaan ke-5 tidak harus diisi, mengingat ada pengguna yang 

hanya memiliki nama depan. 

3.3.3 Halaman Home 

 

Gambar 3.9 Rancangan tampilan halaman home 
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Halaman utama ini diberikan secara default terhadap pencarian 

berdasarkan kategori. Ada 7 kategori yang dapat digunakan. Masing-masing 

kategori memiliki isi nama fasilitas publik. Kategori POLISI memiliki 

informasi detail tentang fasilitas publik kantor polisi yang ada di Surabaya. 

Kategori RUMAH SAKIT memiliki informasi detail tentang fasilitas publik 

Rumah Sakit yang ada di Surabaya. Kategori RESTAURANT memiliki 

informasi detail tentang Restaurant yang ada di Surabaya. Kategori TEMPAT 

WISATA memiliki informasi detail tentang fasilitas publik Tempat Wisata 

yang ada di Surabaya. Kategori HOTEL memiliki informasi detail tentang 

fasilitas publik Hotel yang ada di Surabaya. Kategori STASIUN/TERMINAL 

memiliki informasi detail tentang fasilitas publik Stasiun / Terminal bus, 

kereta api, dan bandara udara yang ada di Surabaya. Kategori PLASA 

memiliki informasi detail tentang plasa / mall yang ada di Surabaya. Selain 

ada 7 tombol untuk pemilihan kategori ada juga beberapa tombol untuk 

mendaftar menjadi anggota ataupun masuk menggunakan akun yang dimiliki.. 
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3.3.4 Halaman List Nama Fasilitas Publik 

 

Gambar 3.10 Rancangan tampilan halaman list fasilitas publik 

 

Berikut adalah halaman dari List Nama setelah pengguna melakukan 

pencarian, baik berdasarkan kategori ataupun melalui Advanced Search. Ada 

sebuah kolom di ujung atas halaman berguna sebagai filter. Kita dapat 

menulis langsung hal yang kita ingin cari. Dan jika ada di halaman tersebut, 
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maka akan muncul apa yang kita cari. Di bawahnya merupakan list dari nama 

fasilitas publik yang ada. 

3.3.5 Akses Menu 

 

Gambar 3.11 Rancangan tampilan akses menu 

 

Menggunakan tombol menu pada mobilephone Android, pengguna 

dapat memperoleh 4 tampilan yang muncul dibagian bawah layar. Home 
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berguna untuk kembali ke halaman Home, Advanced Search untuk masuk ke 

halaman Advanced Search, About akan memunculkan layar kecil pop-up 

tentang pembuat dan tentang aplikasi ini, Exit akan membuat pengguna 

kembali kehalaman Login. 

3.3.6 Halaman Advanced Search 

 

Gambar 3.12 Rancangan tampilan halaman Advanced Search 
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Halaman Advanced Search ini hanya bisa diakses melalui menekan 

tombol menu pada mobilephone Android dan memilih menu Advanced 

Search. Ada beberapa pilihan yang pengguna bisa gunakan. Pilih Kategori 

merupakan pilihan kategori yang ingin pengguna cari. Cari Nama, Cari 

Alamat, Cari Telepon, Cari Jam Buka, Cari Jam Tutup merupakan isian untuk 

mengisi kata kunci yang ingin dicari. Pengguna dapat mengisi semuanya 

ataupun hanya beberapa yang diinginkan. Setelah mengisi pengguna dapat 

menekan tombol SUBMIT untuk diteruskan kedalam bagian List Nama 

Fasilitas Publik. 

3.3.7 Halaman Detail Informasi Fasilitas Publik 

 

Gambar 3.13 Rancangan tampilan halaman detail fasilitas publik 
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Halaman ini berisi tentang detail yang dimiliki oleh sebuah fasilitas 

publik. Dimulai dari Nama Tempat, Alamat, Nomor Telepon, Jam Buka, Jam 

Tutup. Rating diberikan oleh pengguna yang sudah memberikan penilaian 

terhadap fasilitas publik ini. Gambar kiri menunjukkan bahwa pengguna 

sudah menjadi member dalam aplikasi ini. Sedangkan gambar di kanan 

menunjukkan bahwa pengguna belum menjadi member dalam aplikasi ini. 

Rating memiliki 10 skala dari 1 hingga 10. Jika sudah mengisi pengguna 

dapat menekan tombol RATE IT untuk memasukkan penilaiannya. 

Comment(s) merupakan komentar dari pengguna yang sudah pernah 

memberikan komentarnya kepada fasilitas publik ini. View Comment akan 

membawa pengguna kedalam List Komentar. Post Your Comment 

merupakan fitur khusus untuk member yang fungsinya adalah memberikan 

komentar terhadap sebuah fasilitas publik. Setelah memberikan komentar 

maka pengguna dapat menekan tombol SEND. 
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3.4 Diagram Navigasi 

Berikut adalah navigasi dalam bentuk diagram untuk aplikasi PortalSurabaya. 

 

Gambar 3.14 Diagram navigasi aplikasi PortalSurabaya 
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Diagram ini menjelaskan bahwa struktur navigasi yang cukup mudah untuk 

diakses oleh pengguna aplikasi PortalSurabaya. Ada 4 navigasi yang dapat selalu 

diakses dengan menggunakan tombol menu pada mobilephone Android merupakan 

jalur utama aplikasi ini.  

3.5 Diagram Hubungan entity Basis Data 

Dari Hasil analisa Use Case dan fitur yang digunakan maka dirancanglah 

sebuah database yang sesuai. Berikut adalah  gambar yang menggambarkan 

hubungan tiap entitas pada aplikasi PortalSurabaya. 
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Gambar 3.15 Diagram hubungan entity database aplikasi PortalSurabaya 

 

Hubungan entitas dapat dilihat berdasarkan gambar diatas. Berikut adalah 

penjelasan yang akan menjelaskan gambar tersebut. 

1. Tabel user memiliki hubungan dengan tabel facility_detail_rate dan 

facility_detail_comment karena dibutuhkan username untuk mengetahui 

pemberi komentar dan rating. 

2. Tabel category memiliki hubungan dengan tabel facilities. Sebuah kategori 

dapat memilki banyak fasilitas. Hal ini digambarkan dengan adanya relasi 

satu category_id dapat memiliki banyak facility_id. 
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3. Tabel facilities memiliki hubungan dengan tabel facility_detail_comment. 

Sebuah fasilitas memiliki banyak komentar. Hal ini digambarkan dengan 

adanya relasi satu facility_id memiliki banyak facility_id_fk. 

4. Tabel facilities memiliki hubungan dengan tabel facility_detail_rate. 

Sebuah fasilitas memiliki banyak rating. Hal ini digambarkan dengan adanya 

relasi satu facility_id memiliki banyak facility_id_fk2. 

3.5.1 Database Schema 

Dari diagram ER tersebut, maka dibuatlah desain untuk masing-

masing database. 

3.5.1.1 Tabel user 

Tabel user memiliki peran sebagai penyimpan informasi data 

dari masing-masing member.  

Tabel 3.2 Tabel database user 

Nama Tipe Data Penanda Keterangan 

username VARCHAR(15) PK  

password VARCHAR(15) NOT NULL  

first_name VARCHAR(100) NOT NULL  

last_name VARCHAR(100) NULL  

email VARCHAR(50) NOT NULL  

created_by VARCHAR(20) NOT NULL  
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created_date DATE NOT NULL  

modified_by VARCHAR(20) NOT NULL  

modified_date DATE NOT NULL  

 

3.5.1.2 Tabel facilities 

Tabel facilities memiliki fungsi yang penting karena dari sini 

merupakan peran utama aplikasi PortalSurabaya. Dari ER dapat dilihat 

bahwa tabel facilities memiliki hubungan ke 3 tabel lainnya. 

Tabel 3.3 Tabel database facilities 

Nama Tipe Data Penanda Keterangan 

facility_id VARCHAR(5) PK  

category_id VARCHAR(5) NOT NULL  

name VARCHAR(100) NOT NULL nama fasilitas 

publik 

address VARCHAR(100) NOT NULL alamat fasilitas 

publik 

phone VARCHAR(15) NOT NULL nomor telepon 

fasilitas publik 

open_hour VARCHAR(10) NOT NULL jam buka 

fasilitas publik 

close_hour VARCHAR(10) NOT NULL jam tutup 
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fasilitas publik 

created_by VARCHAR(20) NOT NULL  

created_date DATE NOT NULL  

modified_by VARCHAR(20) NOT NULL  

modified_date DATE NOT NULL  

 

3.5.1.3 Tabel category 

Tabel category memiliki peran dalam memberikan penanda 

untuk setiap kategori yang ada. 

Tabel 3.4 Tabel database category 

Nama Tipe Data Penanda Keterangan 

category_id VARCHAR(5) PK  

name VARCHAR(20) NOT NULL nama kategori 

created_by VARCHAR(20) NOT NULL  

created_date DATE NOT NULL  

modified_by VARCHAR(20) NOT NULL  

modified_date DATE NOT NULL  
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3.5.1.4 Tabel facility_detail_comment 

Tabel facility_detail_comment dibuat karena sebuah fasilitas 

dapat memiliki komentar yang lebih dari 1. Tabel ini menyimpan 

informasi komentar dari pengguna yang sudah memberikan 

komentarnya. 

Tabel 3.5 Tabel database facility_detail_comment 

Nama Tipe Data Penanda Keterangan 

facility_id VARCHAR(5) FK  

username VARCHAR(15) FK  

comment VARCHAR(160) NOT NULL  

created_by VARCHAR(20) NOT NULL  

created_date DATE NOT NULL  
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3.5.1.5 Tabel facility_detail_rate 

Tabel facility_detail_rate dibuat karena sebuah fasilitas dapat 

memiliki rating yang lebih dari 1. Tabel ini menyimpan informasi 

rating dari pengguna yang sudah memberikan penilaian. 

Tabel 3.6 Tabel database facility_detail_rate 

Nama Tipe Data Penanda Keterangan 

facility_id VARCHAR(5) FK  

username VARCHAR(15) FK  

rate VARCHAR(11) NOT NULL  

created_by VARCHAR(20) NOT NULL  

created_date DATE NOT NULL  
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3.6 Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur dari aplikasi PortalSurabaya sebagai berikut. 

 

Gambar 3.16 Arsitektur aplikasi PortalSurabaya 

 

Aplikasi dijalankan pada mobilephone Android. Aplikasi ini terdiri dari 2 

bahasa pemrograman yaitu menggunakan Java untuk logic code. Dan XML untuk 

membuat layout aplikasi. Pada class yang terdapat pada Java digunakan untuk 

memanggil layout pada XML. Kemudian hasil input yang diterima di Java dikirim ke 

web service menggunakan bahasa pemrograman php. Dari PHP akan menjalankan 

perintah dari Java untuk disalurkan ke database. Setelah perintah dari PHP selesai, 
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maka Java akan menerima response. Java akan membuat hasil response menjadi 

sebuah bentuk String. Java kemudian akan memproses hasil response untuk 

dijalankan sebagai aplikasi. 

3.7 Diagram Package 

Berikut adalah diagram package dari aplikasi PortalSurabaya. 

 

Gambar 3.17 Diagram dari package aplikasi PortalSurabaya 

Diagram package dibagi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Beberapa 

package merupakan default dan autogenerate dari Android. Pada bab 3.8 akan 

dijelaskan masing-masing fungsi dari package ini. 
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3.8 Class Diagram 

Berikut adalah class diagram pada masing-masing package dari aplikasi 

PortalSurabaya. 

3.8.1 res 

res package merupakan package yang digunakan untuk membuat 

layout dari aplikasi PortalSurabaya. res package menggunakan bahasa 

pemrograman XML. Nantinya package res ini akan dipanggil oleh Java untuk 

dapat digunakan oleh aplikasi. 

3.8.1.1 drawable 

drawable package merupakan package dimana menyimpan 

gambar serta icon yang dibutuhkan oleh aplikasi. 

3.8.1.2 layout 

layout package merupakan package untuk melakukan 

pembuatan layout aplikasi. 

3.8.1.3 menu 

menu package merupakan package yang digunakan untuk 

membuat isi dari menu yang akan dibutuhkan oleh aplikasi. 

3.8.1.4 XML 

XML package merupakan package untuk melakukan 

pembuatan layout aplikasi. 
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3.8.1.5 values 

values package merupakan package yang berfungsi untuk 

menyimpan isi tulisan, warna, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh 

aplikasi untuk digabungkan kedalam package yang lain.  

3.8.2 gen 

gen package adalah autogenerate package yang ada pada pembuatan 

aplikasi di Android. Isinya adalah sebuah package yang memiliki nama sama 

terhadap package src.  

3.8.2.1 org.exercise.PortalSurabaya 

Package ini memiliki sebuah Java class yang berisi R.java 

yang merupakan autogenerate files yang dilakukan oleh aapt tools. 

R.java sebaiknya tidak dimodifikasi dan hal itu sudah ditulis pada 

awal class. R.java menyimpan semua data resource yang ada pada xml 

sehingga nantinya pada folder src dapat digunakan.  

3.8.3 src 

src package berisi kelas-kelas yang menggunakan bahasa 

pemrograman Java. Disinilah logika dan inti utama dari aplikasi dibuat. 

Package ini mengatur bagaimana tampilan harus dipanggil dari XML dan 

jalur utama untuk keluar masuk response yang kita kirimkan ke web. 
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3.8.3.1 org.exercise.PortalSurabaya 

1. about 

 

Gambar 3.18 Diagram class about 

Kelas ini berfungsi untuk menampilkan tentang siapa 

pemrogram dan penjelasan singkat tentang aplikasi PortalSurabaya. 

Kelas ini nantinya akan digunakan pada saat menekan tombol menu 

dan memilih pilihan about. 
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2. advancesearch 

 

Gambar 3.19 Diagram class advancesearch 

Kelas advancesearch berguna untuk memampilkan segala isi 

halaman dan menyalurkan perintah dari halaman Advanced Search 

menuju web browser. Setelah pengguna menekan tombol untuk 

melakukan pencarian, kelas advancesearch menampung sementara 

hasil dari pencarian yang nantinya akan diteruskan kedalam kelas 

advancesearchResult. 
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3. advancesearchDetail 

 

Gambar 3.20 Diagram class advancesearchDetail 

advancesearchDetail menampilkan detail dari sebuah fasilitas 

publik sesuai dengan pengguna cari pada halaman Advanced Search 

Result. Hasil pilihan dari pengguna yang ada di halaman Advanced 

Search Result ditampilkan dengan menggunakan kelas 

advancesearchDetail. Kelas ini memiliki fungsi untuk menampilkan 

detail dan dapat memasukkan input supaya pengguna dapat 

memberikan penilaian berupa rating dan komentar. 
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4. advancesearchDetailMoreComment 

 

Gambar 3.21 Diagram class advancesearchDetailMoreComment 

Kelas advancesearchDetailMoreComment merupakan kelas 

yang dibuat untuk menampilkan komentar terhadap masing-masing 

fasilitas publik yang ada dalam bentuk List. 
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5. advancesearchResult 

 

Gambar 3.22 Diagram class advancesearchResult 

advancesearchResult menampilkan tampilan halaman 

Advanced Search Result berupa List. Kelas ini extends ListActivity 

supaya dapat menampilkan sebuah halaman dengan bentuk List. Kelas 

ini juga menyediakan filterText supaya pengguna dapat memyaring isi 

dari List yang mungkin masih terlalu banyak dan dapat menghasilkan 

hasil pencarian yang lebih spesifik. Sebuah pilihan dari pengguna 

nantinya akan ditampung sementara dikelas ini sebelum nantinya akan 

diteruskan kedalam kelas advancesearchDetail untuk menampilkan 

detail dari fasiitas publik tersebut. 
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6. HttpRequest 

 

Gambar 3.23 Diagram class HttpRequest dan enum Method 

Kelas HttpRequest merupakan kelas yang sangat penting 

dalam menghubungkan antara bahasa pemrograman web PHP dengan 

aplikasi PortalSurabaya. Kelas ini akan mengubah hasil response dari 

PHP menjadi tipe String untuk nantinya digunakan oleh aplikasi. 
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7. LoginScreen 

 

Gambar 3.24 Diagram class LoginScreen 

LoginScreen adalah kelas utama dan tampilan utama saat 

pengguna menjalankan aplikasi PortalSurabaya. Kelas ini berisikan 3 

pilihan utama untuk pengguna dapat menggunakan aplikasi ini. Pada 

kelas ini juga akan menyimpan username untuk nantinya dibedakan 

sebagai member ataupun non-member. 
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8. PortalSurabaya 

 

Gambar 3.25 Diagram class PortalSurabaya 

Kelas Portalsurabaya adalah kelas yang didesain untuk 

tampilan default home. Kelas ini berfungsi dalam membedakan 

masing-masing tombol untuk setiap kategori yang nantinya diteruskan 

kedalam kelas searchResult. 
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9. searchDetail 

 

Gambar 3.26 Diagram class searchDetail 

searchDetail menampilkan detail dari sebuah fasilitas publik 

sesuai dengan pengguna cari pada halaman Search Result. Hasil 

pilihan dari pengguna yang ada di halaman Search Result ditampilkan 

dengan menggunakan kelas searchDetail. Kelas ini memiliki fungsi 

untuk menampilkan detail dan dapat memasukkan input supaya 

pengguna dapat memberikan penilaian berupa rating dan komentar. 

 

 



73 
 

 

10. searchDetailMoreComment 

 

Gambar 3.27 Diagram class searchDetailMoreComment 

Kelas searchDetailMoreComment merupakan kelas yang 

digunakan untuk menampilkan komentar yang ada dari masing-masing 

fasilitas publik dalam bentuk list. 
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11. searchResult 

 

Gambar 3.28 Diagram class searchResult 

searchResult menampilkan tampilan halaman Search Result 

berupa List. Kelas ini extends ListActivity supaya dapat menampilkan 

sebuah halaman dengan bentuk List. Kelas ini juga menyediakan 

filterText supaya pengguna dapat memyaring isi dari List yang 

mungkin masih terlalu banyak dan dapat menghasilkan hasil pencarian 

yang lebih spesifik. Sebuah pilihan dari pengguna nantinya akan 

ditampung sementara dikelas ini sebelum nantinya akan diteruskan 

kedalam kelas searchDetail untuk menampilkan detail dari fasiitas 

publik tersebut. 
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12. SignupUser 

 

Gambar 3.29 Diagram class SignupUser 

Kelas ini berfungsi untuk membuat pengguna mendaftar 

menjadi member. Kelas ini juga melakukan pemeriksaan terhadap apa 

saja yang perlu diisi oleh pengguna untuk mendaftar menjadi member. 

3.8.4 web 

Package web nantinya akan diletakkan di bagian server. Web scripting 

ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Web package ini fungsinya 

menyambungkan antara aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman 

Java untuk dapat menggunakan database yang berada di server, baik dalam 

menambah data, ataupun memilih data yang ingin ditampilkan. Sebuah PHP 

hanya dapat mengirimkan satu sinyal balik. Berikut adalah masing-masing 

dari kelas yang dipakai untuk membuat aplikasi PortalSurabaya.  
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1. Global Function 

 

Gambar 3.30 Global Function PHP 

 

Global Function bukanlah sebuah kelas yang dibuat dalam aplikasi ini. 

Function global gunanya adalah memberitahu syntax dari PHP apa saja yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi PortalSurabaya. 
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1. connect 

 

Gambar 3.31 PHP file connect 

Kelas connect berfungsi sebagai pintu utama supaya dapat 

memilih database yang digunakan. Kelas ini nantinya akan dipanggil 

menggunakan include() pada setiap kelas lainnya. Mysql_select_db() 

merupakan fungsi dari php yang digunakan untuk memilih database 

mana yang akan digunakan. Kelas ini menggunakan global function 

mysql_connect() dan mysql_select_db(). 
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2. LOGIN 

 

Gambar 3.32 PHP file LOGIN 

Kelas LOGIN berguna untuk menerima hasil input yang ada di 

aplikasi kemudian menentukan apakah username yang dimasukkan 

oleh pengguna sudah ada di database atau belum. Kelas LOGIN 

berinteraksi dengan tabel user. Jika username sudah ada berarti 

pengguna tersebut adalah seorang member.Hasil response berupa true 

atau false. Kelas ini menggunakan global function include(), trim(), 

mysql_query(), mysql_fetch_array(), mysql_num_rows(), print(). 
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3. SIGNUPUSER 

 

Gambar 3.33 PHP file SIGNUPUSER 

Kelas SIGNUPUSER berguna untuk menerima hasil response 

dari aplikasi dalam halaman Signup User. Saat aplikasi sudah 

mengirimkan sinyal untuk dapat dimasukkan ke database, maka kelas 

ini akan menjalankan perintah untuk mencari apakah username yang 

pengguna masukkan sudah ada didatabase atau belum. Kelas 

SIGNUPUSER berinteraksi dengan tabel user. Jika username yang 

pengguna inginkan sudah ada di database, maka akan ada sinyal 

kembali false. Jika permintaan utama seperti username, password, 

email, firstname kosong juga aka nada sinyal kembali false. Jika 

permintaan utama sudah sesuai dan username belum ada di database, 

maka sinyal kembali berupa true. Kelas ini menggunakan global 

function include(), trim(), mysql_query(), mysql_fetch_array(), 

mysql_num_rows(), print(). 
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4. ADVANCESEARCH 

 

Gambar 3.34 PHP file ADVANCESEARCH 

Kelas ADVANCESEARCH merupakan kelas yang berfungsi 

dalam melakukan pencarian secara lebih terperinci. Kelas ini 

menerima hasil input dari aplikasi kemudian hasilnya akan dikirimkan 

kembali dalam bentuk array. Kelas ADVANCESEARCH berinteraksi 

dengan tabel categories dan facilities untuk mencari sesuai dengan 

permintaan pengguna. Kelas ini mengirimkan sinyal balik berupa 

array yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi. Kelas ini 

menggunakan global function include(), trim(), mysql_query(), 

mysql_fetch_array(), print(). 
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5. KATEGORI 

 

Gambar 3.35 PHP file KATEGORI 

Kelas KATEGORI merupakan kelas yang berfungsi untuk 

melakukan pencarian berdasarkan kategori yang telah disediakan oleh 

aplikasi. Kelas ini akan memberikan sinyal balik berupa array sesuai 

dengan kategori yang telah diterima dari aplikasi. Kelas KATEGORI 

berinteraksi dengan tabel categories dan facilities untuk mendapatkan 

hasil yang sesuai dengan pengguna inginkan. Kelas ini mengirimkan 

sinyal balik berupa array yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi. 

Kelas ini menggunakan global function include(), trim(), 

mysql_query(), mysql_fetch_array(), print(). 
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6. DETAIL 

 

Gambar 3.36 PHP file DETAIL 

Kelas DETAIL ini merupakan kelas yang berfungsi untuk 

memberikan sinyal balik dari hasil input pengguna. Kelas ini 

mengambil isi dari tabel facilities untuk menampilkan detail dari 

sebuah fasilitas publik. Pencarian akan dilakukan melalui nama dari 

fasilitas publik sesuai dengan yang aplikasi kirimkan. Kelas ini 

mengirimkan sinyal balik berupa array yang nantinya akan digunakan 

oleh aplikasi. Kelas ini menggunakan global function include(), trim(), 

mysql_query(), mysql_fetch_array(), print(). 
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7. RATING 

 

Gambar 3.37 PHP file RATING 

Kelas RATING merupakan kelas yang berfungsi untuk 

membuat rata-rata dalam perhitungan atas penilaian rating dari 

masing-masing fasilitas publik. Kelas ini berinteraksi dengan tabel 

facilities dan facility_detail_rate dalam melakukan fungsinya. Kelas 

ini mengirimkan sinyal balik berupa array yang nantinya akan 

digunakan oleh aplikasi. Kelas ini menggunakan global function 

include(), trim(), mysql_query(), mysql_fetch_array(), print(). 
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8. VIEWCOMMENTS 

 

Gambar 3.38 PHP file VIEWCOMMENTS 

Kelas VIEWCOMMENTS merupakan kelas yang berfungsi 

untuk melakukan pemilihan comment sesuai dengan yang pengguna 

inginkan. Kelas ini berinteraksi dengan tabel facilities dan 

facility_detail_comment untuk dapat memilih dan mengirim sinyal 

balik untuk aplikasi. Kelas ini mengirimkan sinyal balik berupa array 

yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi. Kelas ini menggunakan 

global function include(), trim(), mysql_query(), mysql_fetch_array(), 

print(). 
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9. ADDCOMMENTS 

 

Gambar 3.39 PHP file ADDCOMMENTS 

Kelas ADDCOMMENTS meripakan kelas yang berfungsi 

untuk memasukkan komentar dari pengguna. Hasil input yang sudah 

disaring oleh aplikasi dikirimkan ke kelas ADDCOMMENTS 

kemudian akan dimasukkan kedalam database. Kelas ini berinteraksi 

dengan tabel facilities dan facility_detail_comment untuk dapat 

berjalan sesuai fungsinya. Kelas ini tidak mengirimkan sinyal balik 

kepada aplikasi, karena pemberitahuan ada di dalam aplikasi. Kelas ini 

menggunakan global function include(), trim(), mysql_query(), 

mysql_fetch_array(), print(). 
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10. ADDRATING 

 

Gambar 3.40 PHP file ADDRATING 

Kelas ADDRATING merupakan kelas yang berfungsi untuk 

menambahkan rating dari setiap fasilitas publik. Kelas ini berinteraksi 

dengan tabel facilities dan facility_detail_rate untuk dapat berjalan 

sesuai fungsinya. Kelas ini tidak mengirimkan sinyal balik kepada 

aplikasi, karena pemberitahuan ada di dalam aplikasi. Kelas ini 

menggunakan global function include(), trim(), mysql_query(), 

mysql_fetch_array(), print(). 
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11.VIEWMORECOMMENTS 

 

Gambar 3.41 PHP file VIEWMORECOMMENTS 

Kelas VIEWMORECOMMENTS adalah kelas yang fungsinya 

untuk menampilkan semua komentar yang ada. Perbedaan yang ada 

didengan kelas VIEWCOMMENTS adalah jika dalam kelas 

VIEWCOMMENTS hanya terbatas menampilkan 3 komentar dan 

kelas VIEWMORECOMMENTS akan menampilkan semua komentar 

yang ada pada sebuah fasilitas publik. Kelas ini berinteraksi dengan 

tabel facilities dan tabel facility_detail_comment untuk dapat berjalan 

sesuai dengan fungsinya. Kelas ini mengirimkan sinyal balik berupa 

array yang nantinya akan digunakan oleh aplikasi. Kelas ini 

menggunakan global function include(), trim(), mysql_query(), 

mysql_fetch_array(), print(). 
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3.9 Spesifikasi Hardware 

Mobilephone Android yang digunakan dalam pengujian aplikasi ini adalah 

Sony Ericsson Xperia X10i. Berikut adalah spesifikasi hardware dari SE Xperia 

X10i: 

 

Gambar 3.42 Sony Ericsson Xperia X10i 

 

General  2G Network  GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 

 3G Network  HSDPA 900 / 1700 / 2100 

   HSDPA  850 / 1900 / 2100 / 800 - X10a for Americas 

 Announced  2009, November 

 Status  Available. Released 2010, March 

Size  Dimensions  119 x 63 x 13 mm 

 Weight  135 g 

Display  Type  TFT capacitive touchscreen, 65K colors 

 Size  480 x 854 pixels, 4.0 inches 

   - Scratch-resistant surface 

  - Accelerometer sensor for auto-rotate 

  - Proximity sensor for auto turn-off 
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  - Timescape/Mediascape UI 

Sound  Alert types  Vibration, MP3 ringtones, composer 

 Speakerphone  Yes 

   - 3.5 mm audio jack 

Memory  Phonebook  Practically unlimited entries and fields, Photocall 

 Call records  Practically unlimited 

 Internal  1 GB storage, 384 MB RAM 

 Card slot  microSD, up to 32GB, 8GB card included 

Data  GPRS  Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps 

 EDGE  Class 10, 236.8 kbps 

 3G  HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps 

 WLAN  Wi-Fi 802.11b/g, DLNA 

 Bluetooth  Yes, v2.1 with A2DP 

 Infrared port  No 

 USB  Yes, v2.0 microUSB 

Camera  Primary  8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash 

 Features  Touch focus, image stabilization, geo-tagging, face and smile 
detection 

 Video  Yes, WVGA@30fps, 720p via Android 2.1 (Eclair) update 

 Secondary  No 

Features  OS  Android OS 1.6 (Donut), upgradable to Android 2.1 (Eclair) 

 CPU  Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1 GHz processor 

 Messaging  SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM 

 Browser  HTML 

 Radio  No 

 Games  Yes 

 Colors  Sensous Black, Luster White 

 GPS  Yes, with A-GPS support 

 Java  Yes, via third-party application 

   - Digital compass 
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  - MP4/H.263/H.264/WMV player 

  - MP3/eAAC+/WMA/WAV player 

  - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google 
Talk 

  - Facebook and Twitter integration 

  - Document viewer 

  - Voice memo 

Battery     Standard battery, Li-Po 1500 mAh (BST-41) 

 Stand-by  Up to 415 h (2G) / Up to 425 h (3G) 

 Talk time  Up to 10 h (2G) / Up to 8 h (3G) 

Misc  SAR US  0.87 W/kg (head)     0.81 W/kg (body)     

 SAR EU  1.25 W/kg (head)      

 

3.10 Spesifikasi Software 

Software yang akan digunakan untuk pembuatan aplikasi PortalSurabaya 

adalah : 

1. Eclipse Java EE IDE for Web Developers. 

2. ADT ( Android Development Tool ) 

3. Android SDK ( Standard Development Kit ) 

 4. Wamp Server 2.0i 

Software Eclipse dapat diunduh melalui website 

http://www.eclipse.org/download 
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Software ADT dan SDK untuk plugin eclipse berguna supaya Eclipse 

dapat menjalankan aplikasi Android yang akan dibuat. Software ini dapat di 

download melalui website http://developer.android.com/sdk/index.html 

Wamp Server merupakan aplikasi yang bertindak sebagai server. 

Berguna untuk menyediakan database dengan menggunakan phpmyadmin dan 

menjalankan APACHE server. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




