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BAB III 

DESAIN SISTEM 

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

dan dokumen pembantu untuk membuat aplikasi IndoWeather. Pembuatan dan 

pengembangan aplikasi IndoWeather ini menggunakan metode SDLC dengan 

model Waterfall seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. 

Penyusunan desain sistem pada bab ini terdiri dari tiga bagian besar yaitu 

kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengembang untuk membuat aplikasi 

(Requirements), proses analisa dalam pembuatan aplikasi dan fase desain dari 

tampilan antarmuka aplikasi dan arsitektur serta cara kerja aplikasi. 

 

3.1 Requirements 

Sub bab ini menjelaskan kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan dalam 

pembuatan aplikasi IndoWeather. Requirements aplikasi ini terdiri dari beberapa 

bagian yaitu platform yang diambil dan digunakan oleh aplikasi IndoWeather, 

metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh aplikasi 

dan yang terakhir adalah kebutuhan aplikasi itu sendiri baik dari proses 

pembuatan dan juga kebutuhan dari hasil jadi dari aplikasi yang terdapat pada 

dokumen setara SRS (Software Requirement Specification). 
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3.1.1 Platform Aplikasi 

Aplikasi ini akan dapat berjalan pada perangkat iPod Touch dengan sistem 

operasi iOS4.0 dengan menggunakan Software Development Kit versi 3.2. 

 

3.1.2 Arsitektur Aplikasi 

Sisi arsitektur dari aplikasi yang akan dibuat yang dibahas pada subu bab ini 

adalah mengenai sistem operasi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, 

application framework, library yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi serta 

alat atau aplikasi lain yang diperlukan dan digunakan selama pengembangan 

aplikasi IndoWeather. 

 

3.1.2.1 Sistem Operasi yang Digunakan Dalam Pengembangan 

Dalam pengembangan aplikasi IndoWeather ini komputer yang akan 

digunakan adalah komputer yang memiliki sistem operasi Snow Leopard OS X 

dengan spesifikasi memori RAM sebesar 2 GB, prosesor Intel Core 2 Duo 2.26 

GHz yang terdapat pada Apple Macbook White 13”. 

 

3.1.2.2 Library 

Dalam pengembangan aplikasi IndoWeather ini, library yang digunakan 

dalam pembuatan adalah library standar yang telah disediakan oleh SDK yang 

dipakai. Library sama halnya seperti dengan framework yang berguna dalam 



34 

 

 

membangun dasar aplikasi, hanya saja library dari SDK yang dimiliki oleh Cocoa 

Touch dapat ditambahkan sendiri yang dibuat oleh orang lain. 

 

3.1.2.3 Aplication Framework 

Pengembangan aplikasi IndoWeather ini menggunakan bahasa pemrograman 

Objective-C yang terdapat pada Cocoa Touch Framework. Framework hampir 

sama dengan Library tetapi framework hanya tersedia pada perangkat keras 

berbasis iOS. Framework ini digunakan untuk mengakses fitur – fitur perangkat 

keras. 

 

3.1.2.4 Tools 

1 Code Editor: XCode versi 3.2.2 dengan Software Development Kit versi 3.2 

2 Interface Editor: Interface Builder for Mac 

3 Device Emulator: iPod Touch / iPhone / iPad Simulator for Mac 

 

3.1.3 Dokumen Setara Software Requirements Specification 

Sub bab ini berisi informasi dan penjelasan tentang dokumen yang setara 

dengan Software Requirements Specification (SRS). Sub bab ini membahas 

tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi, deskripsi dari fitur dan fungsi aplikasi 

serta batas – batas limitasi dari aplikasi IndoWeather ini.  
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3.1.3.1 Melihat Prakiraan Cuaca dari Suatu Kota 

Fungsi yang digunakan untuk mengetahui keadaan cuaca untuk hari ini serta 

perkiraan cuaca untuk dua hari kedepan.  

Tabel 3. 1 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melihat prakiraan cuaca 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Suhu dari kota yang 

dipilih (dalam celcius) 

 

Adalah besarnya suhu 

yang akan ditampilkan 

dari kota yang dipilih 

dengan satuan celcius. 

www.yahooapis.com  

Kelembaban dari kota 

yang dipilih (dalam %) 

Besarnya tingkat 

kelembaban udara dari 

kota yang dipilih. 

www.yahooapis.com 

Tekanan udara kota yang 

dipilih (dalam mb) 

Besarnya tingkat 

tekanan udara dari kota 

yang dipilih. 

www.yahooapis.com 

Arah angin dari kota yang 

dipilih (dalam derajat) 

Kemanakah arah angin 

dari kota yang dipilih 

www.yahooapis.com 

Kecepatan angin dari kota 

yang dipilih (dalam 

km/jam) 

Besarnya tingkat 

kecepatan angin dari 

kota yang dipilih. 

www.yahooapis.com 

Tulisan kondisi saat ini 

dari kota yang dipilih 

Adalah tulisan 

penjelasan bagaimana 

www.yahooapis.com 
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keadaaan cuaca kota 

tersebut 

Tulisan kondisi besok dari 

kota yang dipilih 

Adalah tulisan 

penjelasan bagaimana 

keadaaan cuaca kota 

tersebut yang terjadi 

besok 

www.yahooapis.com 

Tulisan kondisi lusa dari 

kota yang dipilih 

Adalah tulisan 

penjelasan bagaimana 

keadaaan cuaca kota 

tersebut yang terjadi lusa 

www.yahooapis.com 

Temperatur terendah dan 

tertinggi besok dari kota 

yang dipilih (dalam 

celcius) 

Adalah data besarnya 

suhu terendah dan 

tertinggi yang akan 

terjadi besok 

www.yahooapis.com 

Temperatur terendah dan 

tertinggi lusa dari kota 

yang dipilih (dalam 

celcius) 

Adalah data besarnya 

suhu terendah dan 

tertinggi yang akan 

terjadi lusa 

www.yahooapis.com 

Nama Kota yang dipilih Nama kota yang telah 

dipilih oleh pengguna 

dari halaman 

Data.plist (XML File) 
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sebelumnya 

 

3.1.3.2 Melihat Peta Lokasi dari Suatu Kota 

Fungsi yang digunakan untuk mengetahui peta Indonesia dengan fokus kota 

yang diinginkan oleh pengguna. Hal ini berguna bagi pengguna yang 

mengunjungi sebuah kota yang ada di Indonesia dan dapat melihat detail jalan jika 

di tampilan petanya di perbesar. 

Tabel 3. 2 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melihat peta lokasi 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Koordinat lokasi kota 

yang telah dipilih 

 

Adalah lokasi secara 

koordinat dari kota yang 

dipilih 

www.yahooapis.com  

Suhu dari kota yang 

dipilih (dalam celcius) 

 

Adalah besarnya suhu 

yang akan ditampilkan 

dari kota yang dipilih 

dengan satuan celcius. 

www.yahooapis.com 

Tulisan kondisi saat ini 

dari kota yang dipilih 

Adalah tulisan 

penjelasan bagaimana 

keadaaan cuaca kota 

tersebut 

www.yahooapis.com 

Tampilan peta Indonesia 

dengan fokus kota yang 

Adalah peta yang 

ditampilkan oleh 

map.google.com 
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dipilih aplikasi dan 

posisinyadilokasikan 

sesuai dengan koordinat 

kota yang dipilih 

Nama Kota Nama kota yang telah 

dipilih oleh pengguna 

dari halaman 

sebelumnya 

Data.plist (XML File) 

 

3.1.3.3 Melihat dan Melakukan Konversi Mata Uang 

Fungsi yang digunakan untuk melakukan konversi dari satu mata uang ke 

mata uang yang lainnya.  

Tabel 3. 3 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melakukan konversi mata uang 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Nama mata uang yang 

akan dikonversi dan 

tujuan konversi 

 

Adalah semua nama 

mata uang yang akan 

dipakai  

Data.plist (XML file) 

Besarnya perbandingan 

mata uang antara mata 

uang yang satu dengan 

yang lain 

Adalah besaran kurs dari 

mata uang awal ke mata 

uang akhir  

www.exchangerate-api.com 
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3.1.3.4 Melihat Nomor Darurat yang Ada di Suatu Kota 

Fungsi yang digunakan untuk melihat nomor – nomor darurat yang ada di 

kota yang telah dipilih oleh pengguna. 

Tabel 3. 4 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melihat nomor darurat 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Nama kota yang telah 

dipilih 

 

Adalah nama yang 

dipilih oleh pengguna di 

halaman sebelumnya 

Data.plist (XML file) 

Nama instansi atau 

perorangan dari nomor 

darurat dari suatu kota 

yang dipilih 

 

Adalah nama – nama 

instansi maupun 

perorangan yang 

nomornya tercantum 

dalam fitur nomor 

darurat ini 

Data.plist (XML file), 

diambil dari 

www.wikitravel.org 

Nomor darurat dari suatu 

kota yang dipilih 

Adalah nomor – nomor 

yang ditampilkan pada 

fitur ini setelah user 

memilih salah satu kota 

Data.plist (XML file), 

diambil dari 

www.wikitravel.org 
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3.1.3.5 Melihat Alamat Lokasi Kedutaan yang Berada di Indonesia dari 

Sebuah Negara 

Fungsi yang digunakan untuk mengetahui alamat lokasi kedutaan sebuah 

negara yang berada di Indonesia. Beberapa negara memiliki kedutaan lebih dari 

satu. Banyak turis yang datang ke Indonesia tidak mengetahui di mana lokasi 

kedutaan negara mereka. 

Tabel 3. 5 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melihat alamat kedutaan 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Nama kota yang telah 

dipilih 

 

Adalah nama yang 

dipilih oleh pengguna di 

halaman sebelumnya 

Data.plist (XML file) 

Nama negara yang 

memiliki kedutaan di kota 

yang tersedia 

 

Adalah nama – nama 

negara yang 

dicantumkan karena 

memiliki lokasi di kota 

yang telah ditentukan 

Data.plist (XML file), 

diambil dari 

www.wikitravel.org 

Nama kedutaan, alamat 

serta nomor telepon dari 

negara yang dipilih oleh 

pengguna 

Adalah detail data 

berupa nama, alamat 

serta nomor telepon 

kedutaan dari negara 

yang telah dipilih 

Data.plist (XML file), 

diambil dari 

www.wikitravel.org 
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3.1.3.6 Melihat lokasi Point of Interest dari Suatu Kota 

Fungsi yang digunakan untuk mengetahui poin – poin lokasi yang menarik 

dari kota yang dipilih. Dari kota – kota tersebut dapat diketahui lokasi – lokasi 

poin menarik tersebut setelah dikategorikan. 

Tabel 3. 6 Tabel data yang ingin ditampilkan dari fitur melihat point of interest 

Data yang dibutuhkan Penjelasan Sumber 

Nama kota yang telah 

dipilih 

 

Adalah nama yang 

dipilih oleh pengguna di 

halaman sebelumnya 

Data.plist (XML file) 

Kategori – kategori dari 

point of interest yang 

ingin ditampilkan dari 

sebuah kota. 

 

Adalah kategori yang 

dipakai untuk 

mengkategorikan semua 

point of interest yang 

ada 

Pembagian kategori yang 

dicari oleh user dari 

www.wikitravel.org 

Nama, alamat serta nomor 

telepon dari tempat – 

tempat point of interest. 

Adalah detail data 

berupa nama, alamat 

serta nomor telepon 

tempat point of interest 

dari kota yang telah 

dipilih 

Data.plist (XML file), 

diambil dari 

www.wikitravel.org 
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3.1.4 Limitasi Aplikasi IndoWeather 

Limitasi pada aplikasi IndoWeather dibagi dari sisi perangkat keras, 

perangkat lunak serta fitur dari aplikasi. 

Tabel 3. 7 Tabel limitasi aplikasi 

Jenis Limitasi Bagian – bagian 
limitasi 

penjelasan 

Perangkat Lunak Sistem operasi: iOS versi 4.0 Sistem operasi yang dapat digunakan 
hanya dibatasi pada versi 4.0 keatas saja 
karena terdapat beberapa fitur dari 
aplikasi yang hanya terdapat pada 
update tersebut 

iOS Details:  OS family: Mac OS X/BSD 
 Supported Platform: ARM (iPhone, 

iPod Touch and iPad) 
 Kernel Type: Hybrid (Darwin) 
 Default UI: Cocoa Touch (Multi-

touch, GUI) 
Perangkat Keras Perangkat yang dapat 

digunakan : iPod Touch, 
Iphone, iPad 

Perangkat keras yang dipilih adalah 
iPod Touch karena dari tiga perangkat 
keras yang digunakan, iPod Touch 
adalah perangkat yang memiliki 
spesifikasi terendah. 

Aplikasi tidak dapat 
dimasukkan ke perangkat 
selain milik Apple Inc. 

Hal ini dikarenakan  Apple hanya 
mengijinkan sistem operasi mereka 
digunakan di perangkat milik mereka 
sendiri. 

Spesifikasi Detail: Processor: ARM Cortex-A8 
833 MHz 
(underclocked to 
600 MHz) 

Memory: 256 MB DRAM 
Display:  3.5 inch (89 mm) 

 3:2 aspect ratio 
 262,144-color LCD 
 480×320 px @ 

163 ppi 
 

Power:   2.92 Wh, 789 mAh; 
Audio - 30 hours, 
Video - 6 hours 
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Graphics:  PowerVR SGX 
 

Connectivity  Wifi: 802.11b/g/n 
(802.11n 2.4GHz 
only) 

 USB 2.0/Dock 
connector 

 Bluetooth 2.1 
Fitur Aplikasi Data yang disediakan bersifat 

statik sehingga tidak dapat 
lagi diubah – ubah oleh 
pengguna 

Data yang disediakan disimpan berupa 
data file XML berekstensi plist. Dari file 
tersebut data dibaca dan ditampilkan di 
aplikasi. Perubahan data pada plist 
tersebut hanya dapat dimungkinkan jika 
ada update aplikasi. 

Beberapa fitur dari aplikasi 
memerlukan konektivitas 
internet untuk 
menjalankannya 

Fitur melihat peta, melihat kondisi 
cuaca serta fitur merubah mata uang 
memerlukan konektivitas internet. Hal 
ini dikarenakan data – data yang ada 
berubah dengan sangat cepat sehingga 
kita perlu untuk mengetahui data – data 
terbaru tersebut dan data – data tersebut  

Bahasa: Inggris Bahasa yang dipergunakan pada semua 
menu navigasi adalah bahasa Inggris 
karena aplikasi ini akan dimasukkan ke 
App Store milik Apple Inc.  dan salah 
satu syarat agar aplikasi ini diterima 
adalah harus menggunakan bahasa 
Inggris. 
 

Framework yang 
dipakai 

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

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

CoreLocation.framework Adalah framework yang digunakan 
untuk segala sesuatu yang berhubungan 
dengan lokasi misalnya koordinat 
longitude serta longitude. 
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MapKit.framework Adalah framework yang dapat 
membantu pembangun aplikasi untuk 
mendapatkan data berupa peta digital 
yang disupport oleh Google Maps. 

 

3.1.5 Analisa 

3.1.5.1 Web Information Syndication 

Penyedia informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini bervariasi 

dan memiliki banyak kelebihan dan kekurangan masing – masing. Penyedia 

informasi yang digunakan adalah yang dapat menyediakan informasi mengenai 

cuaca, peta serta konversi mata uang. 

Untuk penyedia informasi prakiraan cuaca: 

 Yahoo! Weather:  

o Data response dari server berupa XML 

o Tidak berbayar 

o Tidak memiliki batasan traffic 

o Hanya memiliki informasi untuk dua hari kedepan 

 www.weather.com: 

o Data response dari server berupa XML 

o Tidak berbayar (untuk data hari ini dan esok) dan berbayar 

(untuk informasi cuaca lima hari kedepan) 

o Tidak memiliki batasan traffic 

Dari data diatas, penyedia informasi cuaca yang dipilih adalah Yahoo! 

Weather karena informasi yang mereka sediakan tidak berbayar. 
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Untuk penyedia informasi peta: 

 Google Map 

o Terintegrasi langsung dengan Cocoa Touch karena sudah 

disediakan MKMapKit 

o Dapat memilih jenis peta yang diinginkan baik itu peta 

geografis maupun peta dengan detail jalan raya. 

 Yahoo! Map 

o API yang disediakan tidak dapat disupport oleh perangkat iPod 

Touch dan Cocoa Touch. 

Dari data tersebut, dipilihlah Google Map sebagai penyedia informasi peta 

karena telah terintegrasinya Google Map dengan Cocoa Touch. 

Untuk penyedia informasi konversi mata uang: 

 www.exchangerate-api.com: 

o Tidak berbayar untuk traffic sampai dengan 50.000 request per 

hari. 

o Memiliki jumlah mata uang yang banyak 

o Response yang diberikan berupa direct plain text 

 www.xe.com: 

o Berbayar 

o Response berupa XML, JSON 
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Dari penyedia data tersebut yang digunakan adalah www.exchangerate-

api.com dikarenakan informasi yang mereka sediakan tidak berbayar. Selain itu, 

jumlah mata uang yang disediakan sudah mencukupi. 

Setelah mengetahui kebutuhan dari tiap fitur dan juga limitasi dari aplikasi 

IndoWeather, diketahui bahwa data – data yang tersedia terdapat di internet 

memiliki bentuk – bentuk file ataupun data yang berbeda. Untuk itu diperlukan 

pendekatan dengan cara yang berbeda dari tiap – tiap sumber data yang ada. Data 

tersebut diambil dan dikumpulkan dalam aplikasi untuk diolah. Data – data 

tersebut tidak perlu disimpan untuk waktu yang lama karena data tersebut sangat 

cepat berubah dan cepat menjadi obsolete. Data – data yang ada tersebut antara 

lain: 

Tabel 3. 8 Tabel data yang diambil dari internet 

Asal Data Jenis Data Perlakuan Data 
Google Map MapView Menggunakan class MKMapView yang telah 

disediakan oleh salah satu framework Cocoa 
Touch yaitu MapKit.framework 

Yahoo Weather 
API 

XML dari response HTML 
setelah mengirimkan 
request HTML dengan 
parameter menggunakan 
WOEID (penomoran 
standar milik Yahoo untuk 
kota – kota di dunia)   

Data yang diterima dari HTMLResponse 
disimpan dalam bentuk NSData. Pada waktu 
berbentuk NSData tersebut akan dilakukan 
parsing data dengan menggunakan 
NSXMLParser yang dimiliki oleh 
CocoaTouch. Setelah itu, semua hasil 
informasi yang didapat akan disimpan dalam 
sebuah class tersendiri 

www.exchangerate-
api.com 

HTMLResponse yang 
berisi plain text bertuliskan 
hasil konversi setelah 
mengirimkan 
HTMLRequest yang 
memiliki parameter mata 
uang awal, mata uang 
tujuan dan jumlah yang 
ingin dirubah 

Karena data yang diterima berupa plain text, 
data tersebut dimasukkan terlebih dahulu 
pada NSString dan kemudian diubah menjadi 
NSDouble agar bisa dilakukan penghitungan. 
Agar mempercepat proses konversi, 
pengambilan data dilakukan setiap ada 
perubahan pada field mata uang awal, mata 
uang tujuan serta lokasi teks input. Jika kita 
sudah mendapatkan salah satu kurs (misalnya 
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dari USD ke IDR) maka kita bisa 
mendapatkan kurs sebaliknya (IDR ke USD) 
tanpa melakukan request lagi dengan cara 
membagi angka satu dengan kurs awal. Hal 
ini dilakukan untuk memotong waktu yang 
dibutuhkan untuk request dan response 
HTML. 

 

3.1.5.2 Data dari PLIST / XML File 

Selain data tersebut diatas, ada juga data yang diambil secara manual dan 

disimpan dalam file berekstensi plist dengan isi berbentuk XML. Hal ini 

dilakukan karena data – data yang digunakan tidak terlalu cepat berubah serta 

untuk menghemat waktu dalam melakukan request ke internet serta tanpa perlu 

mengolah data yang didapat dari HTMLResponse. 

 

3.1.6 Dokumen Setara SAD 

Dokumen Arsitektur Perangkat Lunak ini adalah dokumen yang digunakan 

sebagai pelengkap fase SDLC. Dokumen ini menyediakan gambaran yang 

menjelaskan keseluruhan tentang arsitektur teknis dari aplikasi IndoWeather. Di 

sub bab ini akan dijelaskan mengenai penjelasan teknis dari arsitektur aplikasi 

yang didalamnya terdapat use-case yang didukung oleh aplikasi. Dari dokumen 

ini nantinya akan diketahui informasi kebutuhan – kebutuhan teknis yang 

diperlukan dalam pengembangan aplikasi.  

3.1.7  Use Case Diagram 

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

diagram dan use-case scenario.  
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Diagram 3. 1 Use Case Diagram IndoWeather application 

 

 

Use-case di atas merupakan sebuah use-case dari aplikasi IndoWeather yang 

berada pada tingkat 0, yaitu use-case yang menunjukkan kondisi kemungkinan hal 

– hal yang dilakukan oleh pelaku pada saat inisiasi awal dari tiap use-case. Di 

bawah ini adalah beberapa use-case dari fitur yang terdapat pada aplikasi 

IndoWeather. 

 

 



49 

 

 

3.1.7.1 Use-Case Melihat Peta Kota 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika berada pada keaadan melihat peta 

kota. 

Diagram 3. 2 Use Case melihat peta kota 

Memilih 
Kota

Melihat Peta Kota

User

Peta 
Tampil

<<uses>> <<Extends>>

System
 

Syarat: User memilih menu View Map di Main Menu aplikasi IndoWeather 

dan memiliki konektivitas internet. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol view map pada menu utama aplikasi IndoWeather. 

2. Masuk ke layar pemilihan nama kota yang akan dilihat peta lokasinya. 

3. Setelah memilih nama kota, akan muncul peta dari kota yang dipilih. 

 

3.1.7.2 Use Case Melihat Cuaca Kota 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika berada pada keaadan ingin melihat 

kondisi cuaca dari salah satu kota. 
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Diagram 3. 3 Use Case melihat kondisi cuaca kota 

Memilih 
Kota

Melihat Kondisi 
Cuaca Kota

User

Cuaca 
Kota 

Tampil
<<uses>> <<Extends>>

System
 

Syarat: User memilih menu View Weather di Main Menu aplikasi 

IndoWeather dan memiliki konektivitas internet. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol view weather pada menu utama aplikasi 

IndoWeather. 

2. Masuk ke layar pemilihan nama kota yang akan dilihat kondisi cuaca. 

3. Setelah memilih nama kota, akan muncul detail cuaca serta perkiraan 

cuaca dari kota yang dipilih. 

 

3.1.7.3 Use Case Melakukan Konversi Mata Uang 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika berada pada bagian konversi mata 

uang. 

 

 

 



51 

 

 

Diagram 3. 4 Use Case melakukan konversi mata uang 

Memilih 
Mata 

Uang Awal

Melakukan 
Konversi Mata 

Uang

User

Hasil 
Konversi 
Tampil

<<us
es>

> <<Extends>>

System

Memilih 
Mata Uang 

Akhir

Memasukkan 
jumlah yang 
diinginkan

<<uses>>

<<uses>>

<<Extends>>

<<Extends>>

 

Syarat: User memilih menu Currency Converter di Main Menu aplikasi 

IndoWeather dan memiliki konktivitas internet. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol Currency Converter pada menu utama aplikasi 

IndoWeather. 

2. Memasukkan nilai yang akan dikonversikan serta memilih mata uang asal 

dan mata uang tujuan 

3. Memunculkan hasil dari pengonversian mata uang. 

 

3.1.7.4 Use Case Melihat Nomor Darurat Kota 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika ingin melihat nomor darurat yang ada 

di suatu kota. 
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Diagram 3. 5 Use Case melihat nomor darurat kota 

Memilih 
kota

Melihat Nomor 
Darurat Kota

User

Nomor 
Darurat 
Tampil

<<uses>> <<Extends>>

System
 

Syarat: User memilih menu Emergency Number di Main Menu aplikasi 

IndoWeather. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol Currency Converter pada menu utama aplikasi 

IndoWeather. 

2. Masuk ke layar pemilihan kurs awal. 

3. Masuk ke pemilihan kurs tujuan. 

4. Memasukkan nilai yang akan dikonversikan. 

5. Memunculkan hasil dari pengonversian mata uang. 

 

3.1.7.5 Use Case Melihat Daftar Kedutaan Besar dari Suatu Negara 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika ingin mengetahui lokasi dan nomor 

telepon yang dapat dihubungi yang dimiliki oleh kedutaan besar suatu negara. 
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Diagram 3. 6 Use Case melihat nomor telepon dan alamat kedutaan besar 

Memilih 
Negara

Melihat Nomor 
Telepon dan Alamat 

Kedutaan Besar

User

Nomor dan 
Alamat 

Kedutaan 
<<uses>> <<Extends>>

System
 

Syarat: User memilih menu Embassies List di Main Menu aplikasi 

IndoWeather. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol Embassies pada menu utama aplikasi IndoWeather. 

2. Masuk ke layar pemilihan negara yang ingin diketahui lokasi kedutaannya. 

3. Muncul list kedutaan negara yang telah disebut beserta alamat lokasi dan 

nomor teleponnya. 

 

3.1.7.6 Use Case Melihat Daftar Point of Interest di Suatu Kota 

Diagram use-case yang berada di sub bab ini menunjukkan proses yang dapat 

terjadi dan dilakukan oleh pengguna ketika ingin mengetahui lokasi – lokasi 

menarik dari suatu kota yang sudah dikategorikan. 
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Diagram 3. 7 Use Case melihat PoI suatu kota 

 

Syarat: User memilih menu Point of Interest di Main Menu aplikasi 

IndoWeather. 

Trigger & Response: 

1. User menekan tombol Point of Interest pada menu utama aplikasi 

IndoWeather. 

2. Masuk ke layar pemilihan kota yang ingin diketahui lokasi point of 

interest-nya. 

3. Masuk ke layar pemilihan kategori point of interest. 

4. Muncul list point of interest dari kota dan kategori yang telah dipilih. 
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3.2 Data Flow Diagram 

3.2.1 DFD Melihat Peta Kota 

Request (City nam
e)

M
ap

 

Gambar 3. 1 DFD melihat peta kota 

Gambar diatas merupakan Data Flow Diagram dalam proses untuk melihat 

peta kota. Setelah mengambil data nama dari PLIST dan menampilkannya, nama 

kota yang terpilih akan dikirimkan ke server Yahoo! Weather untuk meminta data 

koordinat dan cuaca. Setelah itu, koordinat yang diterima itu dikirim lagi ke server 

Google Map untuk mendapatkan peta dengan fokus koordinat yang dikirim dan 

membuat annotation pada koordinat tersebut berisi informasi cuaca dan nama 

kota. Setelah itu map dan annotation dijadikan satu saat ditampilkan. 
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3.2.2 DFD Melihat Cuaca Kota 

 

Gambar 3. 2 DFD melihat cuaca kota 

Gambar diatas merupakan Data Flow Diagram dalam proses untuk melihat 

cuaca suatu kota. Setelah mengambil data nama dari PLIST dan menampilkannya, 

nama kota yang terpilih akan dikirimkan ke server Yahoo! Weather untuk 

meminta data cuaca. Setelah itu data tersebut akan digunakan beserta nama kota 

yang dipilih untuk ditampilkan. 

3.2.3 DFD Melihat Daftar Kedutaan Besar dari Suatu Negara 

 

Gambar 3. 3 DFD melihat daftar kedutaan beserta detailnya 
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Gambar diatas merupakan Data Flow Diagram dalam proses untuk melihat 

daftar kedutaan besar suatu negara. Setelah mengambil data nama negara dari 

PLIST dan menampilkannya, nama kota yang terpilih akan dikirimkan kembali ke 

PLIST untuk mengambil data kedutaan dari negara tersebut lalu ditampilkan. 

3.3 Diagram Rancangan Sistem 

Arsitektur yang digunakan dalam perancangan sistem adalah: 

UIVIew UIViewController

Aplication 
Delegate

Helper Class

Core Location

MapKit

Cocoa Touch Framework Internet

Application

iOS

 

Gambar 3. 4 Gambar Arsitektur Aplikasi IndoWeather 

Arsitektur diatas dibagi menjadi bagian aplikasi dan framework yang ada di 

iOS. Bagian aplikasi merupakan bagian pengatur tampilan dan pemrosesan 

tampilan. Bagian framework merupakan dasar – dasar yang telah disediakan dan 

langsung digunakan. Kedua bagian tersebut dapat mengakses internet untuk 

mengambil data. 
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INTERNET

Processing

G
oo

gl
e 

M
ap

Yahoo Weather API

Exchangerate-api.com

Display

Application

 

Gambar 3. 5 Gambar proses kerja Aplikasi IndoWeather 

Gambar diatas merupakan bagaimana secara keseluruhan aplikasi ini bekerja. 

Aplikasi digunakan untuk memproses data yang diterima dari internet dan 

menampilkannya. Data – data yang diambil berasal dari Google Map, Yahoo! 

Weather dan www.exchangerate-api.com.  
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Application

www.yahoo.com

www.google.com

Request 1

Response 1

Request 2
Response 2

User View

D
isplay Request 1 = HTTP Request dengan mengirim parameter  

WOEID dan Yahoo Developer Key
Response 1 = XML berisi data cuaca (suhu, kelembaban, dan 

lain - lain) serta lokasi (longitude & latitude)
Request 2 = HTTP Request dengan mengirim parameter 

longitude dan langitude
Response 2 = MKMapView lokasi dengan longitude dan 

latitude sesuai dengan yang sudah diminta
Display =Menampilkan MKMapView dan informasi prakiraan 

cuaca yang sudah didapat  

Gambar 3. 6 Gambar Block Diagram Request & Response Aplikasi IndoWeather 

Gambar diatas adalah block diagram contoh proses ketika melakukan 

penampilan data saat user ingin melihat map. Dari gambar diatas dapat dilihat 

proses request yang terjadi keluar aplikasi terjadi dua kali. Pertama ketika 

mengakses Yahoo! Weather akan diterima data koordinat yang akan digunakan 

untuk mendapatkan peta gambar dari Google Map. 

3.4 Rancangan Tampilan Aplikasi (UI Mockup) 

3.4.1 Main Menu Screen 

Main menu screen adalah layar awal yang tampil ketika aplikasi baru pertama 

muncul. Halaman ini digunakan untuk pemilihan fitur – fitur yang ada di aplikasi 

IndoWeather. 
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Gambar 3. 7 Gambar Mock-Up main menu screen 

Keterangan: 

1.) Title Screen. Tempat tulisan judul tiap halaman yang sedang tampil. 

2.) Main Menu Button. Tombol – tombol yang menuju fitur – fitur aplikasi 
IndoWeather. 

3.) Active Tab-Bar menu. Menu tab-bar(menu bawah) yang sedang aktif saat ini. 
Pada saat ini yang aktif adalah aplikasi utama. 

4.) Unactive Tab-Bar menu. Menu tab-bar(menu bawah) yang sedang tidak aktif. 
Pada saat ini yang tidak aktif adalah menu settings. 

 

3.4.2 City List  & Country List Screen 

Adalah layar yang digunakan pada banyak fitur yang ada di aplikasi 

IndoWeather. Layar ini menunjukkan daftar kota yang ada pada aplikasi yang 



61 

 

 

dapat dipilih. Layar ini digunakan di fitur melihat peta, melihat cuaca, melihat 

daftar nomor darurat dan melihat daftar point of interest. Selain itu, model list 

seperti ini akan digunakan juga untuk menampilkan kelompok atau grup kategori 

dari point of interest. 

 

Gambar 3. 8 Gambar Mock-Up City List 

 

Keterangan: 

1. City / Country list: list dari nama kota atau negara yang berupa list dan 

dapat dipilih sehingga dapat berpindah ke halaman yang lain. 
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3.4.3 View Map Screen 

Adalah layar saat setelah memilih kota dari fitur view map pada aplikasi 

IndoWeather. Layar ini menunjukkan keadaan peta dari kota yang telah terpilih. 

Peta tersebut diambil dari Google Map dari internet. 

 

Gambar 3. 9 Mock-Up Screen map view 

 

Keterangan:  

1. Merupakan daerah dimana peta dari kota yang dipilih akan muncul.  
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3.4.4 View Weather Detail Screen 

Adalah layar keadaan setelah memilih nama kota dari fitur melihat cuaca dari 

aplikasi IndoWeather. Di layar ini akan muncul semua data – data yang diambil 

dari internet mengenai cuaca dari kota yang telah dipilih. 

 

Gambar 3. 10 Mock Up View Weather Detail 

Keterangan: 

1. Merupakan gambaran visual dari keadaan cuaca yang sedang terjadi saat 

itu juga. 

2. Keadaan cuaca mendetail di keadaaan sekarang. 

3. Penjelasan dari kota, tanggal data diambil serta keadaaan cuaca sekarang. 
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4. Merupakan data perkiraan cuaca untuk esok hari dan lusa yang terdiri dari 

visualisasi cuaca, detail suhu terendah dan tertinggi untuk hari tersebut 

dan tulisan keadaan cuaca untuk esok hari. 

 

3.4.5 Currency Converter 

Adalah halaman yang muncul ketika seseorang memilih fitur currency 

converter dari main menu. Halaman ini digunakan untuk memasukkan jumlah 

uang yang akan dirubah ke mata uang tujuan serta memilih mata uang yang akan 

diubah serta mata uang tujuannya. Di menu ini ada dua jenis yaitu yang tanpa 

number board dan yang tanpa number board. Ketika user ingin memasukkan data 

dengan menyentuh textField dari halaman ini maka akan muncul otomatis number 

board untuk memasukkan angka. Hal ini dikarenakan iPod Touch tidak memiliki 

keyboard sendiri maupun keypad untuk memasukkan tulisan sehingga harus ada 

number board bantuan untuk memasukkan data. 
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Gambar 3. 11 Mock Up Insert Value tanpa keyboard 
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Gambar 3. 12 Mock Up Insert Value dengan Number Board 

 

Keterangan: 

1. Adalah tempat dimana pengguna memasukkan nominal uang yang akan 

dirubah. Bagian ini berupa textInputField. 

2. textLabel bertuliskan mata uang awal sebelum diubah. 

3. textLabel bertuliskan jumlah mata uang yang telah dikonversikan. 

4. textLabel bertuliskan mata uang tujuan perubahan. 

5. UIPickerView yang bertugas seperti drop down menu yang digunakan 

untuk memilih mata uang asal konversi. 

6. UIPickerView yang bertugas sebagai drop down menu yang digunakan 

untuk memilih mata uang tujuan konversi. 
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7. UIKeyboard yang muncul ketika pengguna ingin memasukkan jumlah 

mata uang yang akan dikonversikan, keyboard ini baru muncul ketika 

pengguna menyentuh bagian textInput jumlah mata uang. 

 

3.4.6 Emergency Number Screen 

Merupakan tampilan layar yang akan tampil setelah memilih nama kota yang 

akan dilihat nomornya saat memlih fitur nomor darurat pada aplikasi 

IndoWeather. 

 

Gambar 3. 13 Mock Up Emergency Number detail 
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Keterangan: 

1. List dari nomor telepon darurat yang ada di kota yang terpilih. 

 

3.4.7 Embassies List dan Point of Interest List Screen 

Layar tampilan saat pengguna memasuki layar yang menampilkan list dari 

kedutaan dan point of interest. 

 

Gambar 3. 14 Mock Up Embassies List dan Point of Interest List 

 

3.5 UI Navigation Flow Diagram 

UI Navigation Flow Diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan 

perpindahan halaman – halaman yang akan tampil pada aplikasi. Perpindahan 
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halaman ini disebabkan adanya penekanan tombol atau trigger yang lain seperti 

ditekannya salah satu item dari list. 

 

 

Diagram 3. 8 Diagram UI Navigation 

Home Screen

View Map City List View Weather City List
Convert Currency Page Emergency City

List
Embassies Country 

List
Point of Interest

City List

Settings Screen

Menekan tab Settings

1
2 3 4 5 6

Keterangan:
1. Menekan tombol View Map
2, Menekan tombol View Weather
3. Menekan tombol Currency Converter
4. Menekan tombol Emergency Number
5. Menekan tombol Embassies
6. Menekan tombol Point of Interest

View Map Detail View Weather
Detail

Emergency Number
List

Embassies Detail
List

Point of Interest
Category List

Point of Interest DetailMenekan Tombol Main 
Menu pada Tab Bar

Memilih salah satu
kota

Memilih salah satu
kota

Memilih salah satu
kota

Memilih salah satu
negaraMemilih salah satu

kota

Memilih salah satu
kategori
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3.6 Class Diagram 

Class diagram adalah merupakan penggambaran kelas – kelas dari aplikasi. 

Diagram ini digunakan untuk memperjelas tipe – tipe dari tiap objek yang dipakai. 

Selain itu, diagram ini juga digunakan untuk menunjukkan kelas – kelas apa saja 

yang terkait dengan kelas tersebut. 

Diagram 3. 9 Class Diagram Weather, Annotation, RSSParser dan Weather Forecast secara 
garis besar 
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Diagram 3. 10 Class Diagram MyCustomAnnotation 

 

 

Diagram 3. 11Class Diagram Weather dan WeatherForecast 
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Diagram 3. 12Class Diagram MyRSSParser 

 

3.6.1 Class Diagram Melihat Peta 

Diagram 3. 13 Class Diagram melihat fitur Peta / Map secara garis besar 
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Diagram 3. 14 Class Diagram MainMenuViewController 

NSObject

UIViewController

-getter & setter()

-UIButton *viewMapButton;
-UIButton *viewWeatherButton;
-UIButton *currencyButton;
-UIButton *emergencyButton;
-UIButton *embassiesButton;
-UIButton *poiButton;
+NSMutableArray *cities;

MainMenuViewController.h : UIViewController

-(void)viewDidLoad()
-(void) gotoWeatherPage: (id) sender()
-(void) gotoCurrencyPage: (id) sender()
-(void) gotoPoiPage: (id) sender()
-(void) gotoEmergencyPage: (id) sender()
-(void) gotoEmbassiesPage: (id) sender()
-(void)dealloc()

MainMenuViewController.m <MainMenuViewController.
h>
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Diagram 3. 15 Class Diagram CityMapListViewController 

NSObject

UIViewController

UITableViewController

-getter & setter cities()
+NSMutableArray *cities;
CityMapListViewController : UITableViewController

-(void)viewDidLoad()
-(NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView()
-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section()
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)dealloc()

CityMapListViewController.m <CityMapListViewController.h>
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Diagram 3. 16 Class Diagram MapPageViewController 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

3.6.2 Class Diagram Melihat Cuaca 

Diagram 3. 17 Class Diagram melihat kondisi Cuaca 

NSObject

UIViewController UITableViewController

MainMenuViewController.h WeatherCityListViewController.hWeatherPageViewController.h

Add subview

Add subview

 

Diagram 3. 18 Class Diagram WeatherPageViewController 
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Diagram 3. 19` Class Diagram WeatherCityListViewController 
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3.6.3 Class Diagram Currency Converter 

Diagram 3. 20 Class Diagram untuk fitur currency converter 
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Diagram 3. 21 Class Diagram untuk CurrencyConversionViewController 

NSObject

UIPickerViewDataSource UIPickerDelgate

+(IBAction) removeKeyboard : (id) sender()
+(void) calculateAmount()
+getter & setter myData, ccPicker, fromCCLabel, toCCLabel, fromAmountField, toAmountLabel()

-NSMutableArray *currencies;
-NSMutableArray *sementara;
-NSMutableDictionary *rates;
-NSString *isConnected;
+NSMutableDictionary *myData;
+IBOutlet UIPickerView *ccPicker;
+IBOutlet UILabel *fromCCLabel;
+IBOutlet UILabel *toCCLabel;
+IBOutlet UITextField *fromAmountField;
+IBOutlet UILabel *toAmountLabel;

CurrencyConversionViewController.h : UIViewController
<UIPickerViewDelegate, UIPickerViewDataSource>

-(void)viewDidLoad()
-(NSInteger)numberOfComponentsInPickerView:(UIPickerView *)pickerView()
-(NSInteger)pickerView:(UIPickerView *)pickerView numberOfRowsInComponent:(NSInteger)component;()
-(NSString *)pickerView:(UIPickerView *)pickerView titleForRow:(NSInteger)row forComponent:(NSInteger)component;()
-(void)pickerView:(UIPickerView *)pickerView didSelectRow:(NSInteger)row inComponent:(NSInteger)component;()
-(void) calculateAmount;()
-(void)dealloc;()

CurrencyConversionViewController.m < CurrencyConversionViewC
ontroller.h>

UIViewController
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3.6.4 Class Diagram Emergency Number 

Diagram 3. 22 Class Diagram Melihat Emergency Number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

Diagram 3. 23 Class Diagram EmergencyNumberCityListViewController 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

Diagram 3. 24 Class Diagram EmergencyNumberListViewController 



83 

3.6.5 Class Diagram View Embassies List 

Diagram 3. 25 Class Diagram Melihat Embassies List 
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Diagram 3. 26 Class Diagram EmbassiesCountryListViewController 
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Diagram 3. 27 Class Diagram EmbassiesPageViewController 
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3.6.6 Class Diagram View Point of Interest List 

Diagram 3. 28 Class Diagram View Point of Interest List 
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Diagram 3. 29 Class Diagram PoICityListViewController 

NSObject

UIViewController

UITableViewController

-getter & setter cities()

+NSMutableArray *cities;

PoICityListViewController.h : UITableViewController

-(void)viewDidLoad()
-(NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView()
-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section()
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)dealloc()

PoICityListViewController.m <PoICityListViewController.h>
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Diagram 3. 30 Class Diagram PoIInterestListViewController 

-- getter & setter cityName, myData()

-NSMutableDictionary *allPoI;
-NSMutableDictionary *allPoIinCity;
-NSArray *allPoIbyCategory;
+NSString *cityName;
+NSMutableDictionary *myData;

PoIInterestListViewController.h : UITableViewController

-oid) viewDidLoad()
-(NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section()
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)tableView:(UITableView *)tableView didSelectRowAtIndexPath:(NSIndexPath *)indexPath()
-(void)dealloc()

PoIInterestListViewController.m <PoIInterestListViewController.h>

NSObject

UIViewController

UITableViewController
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3.7  Sequence Diagram 

Sequence diagram adalah gambaran dari urutan proses dalam suatu sistem. 

Diagram ini ditujukan agar interaksi yang terjadi dalam sistem dapat diketahui 

dnegan mudah. Interaksi ini dijalankan ketika use-case dijalankan. 

 

3.7.1 Sequence Diagram Launching Application 

Diagram 3. 31 Sequence Diagram peluncuran aplikasi 

Actor IndoWeatherFinalAppDelegate

clickIcon

AppDidFinishLaunching()

MainMenuViewController

MainMenuDisplayed

ViewDidLoad()

 

 

3.7.2 Sequence Diagram Melihat Halaman Dengan Data dari Internet 

Sequence Diagram pada bagian ini merupakan contoh dari hasil interaksi 

aplikasi ketika melihat halaman yang memiliki data dari internet. 
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Diagram 3. 32 Sequence Diagram view yang mengambil data dari internet 

Actor MainMenuViewController

ViewDidLoad()

open main menu

EmergencyCityListViewControlle
r

UserClick Emergency Number Button

gotoEmergencyPage()

ViewDidLoad()

choose one city

display View

DisplayView

EmergencyNumberListViewControl
ler

didSelectRowAtIndexPath()

ViewDidLoad()

Internet.plist

display view

back button clicked

back button clicked

MyRSSParser

cityName

HTMLRequest

HTMLResponse

ParseData

ReturnData to Display

 

3.7.3 Sequence Diagram View yang Mengambil Data dari PLIST 

Diagram ini menggambarkan bagaimana sequence yang terjadi ketika actor 

melihat view yang datanya diambil dari file yang disediakan (file Data.plist). 
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Diagram 3. 33 Sequence Diagram view yang mengambil data dari file PLIST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




