
BAB IV

PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Use Case Diagram 

Pada perancangan dengan menggunakan use case diagram, hanya terdapat 

satu aktor yang terlibat di dalamnya, yaitu User. User atau pengguna dapat 

melakukan beberapa aksi seperti melakukan tes, melakukan tes ulang, melihat 

hasil tes, melihat grafik dan tabel monitoring, menghapus data yaitu data riwayat 

tes, dan juga melakukan pencarian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 4.2 sebagai berikut : 

Gambar 4.1 Use Case Diagram

4.2 Flowchart

Perancangan menggunakan Flowchart digunakan untuk melihat alur 

pergerakan sistem secara umum, alur proses dari awal yaitu menu utama hingga 

exit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut : 
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Gambar 4.2 Flowchart
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Sistem ini terdiri dari 6 menu utama yaitu lakukan tes, solusi perawatan 

wajah, grafik hasil tes, petunjuk penggunaan dan exit. Untuk pilihan lakukan tes, 

user akan melakukan proses menjawab soal dimana soal tersebut akan 

memberikan gambaran mengenai jenis kulit user dan cara perawatan terbaiknya, 

hasil dari tes tersebut akan ditampilkan juga dalam bentuk grafik dan tabel yang 

juga berfungsi sebagai fitur monitoring bagi user. Sedangkan pada bagian menu 

solusi perawatan wajah, user akan melakukan sebuah inputan pencarian mengenai 

gangguan kulit yang terjadi pada area wajah, lalu sistem  akan memproses dan 

memberikan output berupa definisi gangguan serta perawatan terbaik bagi 

gangguan tersebut. Kemudian terdapat juga fitur petunjuk penggunaan yang akan 

menjelaskan bagaimana aturan pakai aplikasi perawatan wajah ini.

4.3 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan semua aktivitas secara 

keseluruhan dalam sebuah sistem. Pada sistem ini terdapat 4 activity diagram

yang akan dibuat, yaitu melakukan tes yang di dalam nya terdapat aksi untuk 

melakukan tes, mengulang tes dan melihat hasil tes, kemudian activity diagram

selanjutnya adalah monitoring yang terdiri dari melihat grafik dan melihat tabel 

tes. 

4.3.1 Activity Diagram Melakukan, Mengulang, dan Melihat Hasil Tes

Activity diagram ini menjelaskan tentang langkah – langkah user untuk 

aktifitas tes. Aksi yang terjadi di dalam nya berupa aksi melakukan tes, 

mengulang tes dan melihat hasil tes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 4.3 sebagai berikut :  
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Gambar 4.3 Activity Diagram Melakukan, Mengulang dan 

Melihat Hasil Tes

4.3.2 Activity Diagram Melihat Grafik dan Tabel

Activity diagram ini menjelaskan langkah – langkah user dalam 

memonitoring keadaan wajah terkini milik nya, Aktivitas dalam monitoring 

yaitu berupa melihat grafik dan tabel hasil tes dimana grafik dan tabel tersebut 

akan menggambarkan keadaan wajah user selama ini. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.4 sebagai berikut :  
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Gambar 4.4 Activity Diagram Melihat Grafik dan Tabel

4.3.3 Activity Diagram Menghapus Data

Activity diagram ini menjelaskan langkah – langkah user untuk menghapus 

data, data yang dimaksud disini adalah data riwayat monitoring berupa grafik 

dan juga data tabel dimana data tersebut akan otomatis terbentuk setiap user

melakukan tes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai 

berikut :  
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Gambar 4.5 Activity Diagram Menghapus Data

4.3.4 Activity Diagram Melakukan Pencarian

Activity diagram ini menjelaskan langkah – langkah user dalam melakukan 

pecarian, pencarian yang akan dilakukan oleh user adalah pencarian yang 

berkenaan tentang gangguan di area wajah, sesaat setelah user menginputkan 

gangguan wajah pada sistem, maka sistem akan merespon dengan 

memberikan output berupa hasil pencarian yang berisi tentang keterangan 

mengenai gangguan wajah dan rekomendasi perawatan terhadap gangguan 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6 sebagai berikut :  
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Gambar 4.6 Activity Diagram Melakukan Pencarian

4.4 Perancangan Basisdata  

Perancangan basisdata ini bertujuan untuk menyimpan data – data yang 

ada di dalam sistem. 

4.4.1 Struktur Tabel  

Dalam pembuatan sistem ini terdapat 5 buah tabel utama, berikut 

penjelasan untuk setiap tabelnya :  

1. Tabel Skor

Tabel skor digunakan untuk menyimpan data yang dapat diisikan oleh 

user, pada tabel ini tidak diinputkan data user karena sistem hanya dijalankan 

pada satu perangkat untuk hanya satu user sehingga tidak memerlukan inputan 
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data user. Pada tabel ini terdapat juga data yang otomatis akan diinputkan oleh 

sistem setiap kali user melakukan tes yaitu tanggal dimana dia merupakan 

primary key. Kemudian terdapat juga kolom score yang berisi nilai hasil tes 

yang akan menentukan jenis wajah user sesuai dengan masukan user. Kolom 

terakhir merupakan kolom lokasi yang berisi lokasi dimana user melakukan 

kegiatan pada hari user melakukan tes. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Tabel skor

No Kolom Tipe Data Keterangan 

1. Tanggal text (20) Primary key 

2. Score integer (2)

3. Lokasi text(500)

2. Tabel Pertanyaan

Tabel pertanyaan digunakan untuk menyimpan data pertanyaan yang akan 

ditampilkan pada setiap kali user akan melakukan tes. Terdapat dua kolom data 

pada tabel soal yakni id dimana dia merupakan primary key dan kolom soal 

dengan tipe data text. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Tabel Pertanyaan

No Kolom Tipe Data Keterangan 

1. id_pertanyaan integer(3) Primary key 

2. Soal text (500) 
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3. Tabel Pilihan Jawaban

Tabel pilihan jawaban digunakan untuk menyimpan kumpulan pilihan 

jawaban yang akan dipilih pada masing-masing pertanyaan. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tabel Pilihan Jawaban

No Kolom Tipe Data Keterangan

1. Id_pilihan Integer(3) Primary Key

2. Pilihan Text(500)

3. Id_pertanyaan Integer(3) Foreign Key

4. Tabel Hasil

Tabel Hasil digunakan untuk menyimpan data jenis wajah yang 

merupakan sebagai hasil atau output setelah melakukan tes menentukan jenis 

wajah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Tabel Hasil

No Kolom Tipe Data Keterangan

1. Id_informasi Integer(3) Primary Key

2. Jenis_wajah Text(500)

3. Keterangan Text(500)

4. Solusi Text(500)

5. Skor_atas Integer(2)

6. Skor_bawah Integer(2)

5. Tabel Gangguan

Tabel gangguan digunakan untuk menyimpan data gangguan yang meliputi 

id_gangguan, nama_gangguan, keterangan, nilai_bawah, dan nilai atas. 

Id_gangguan merupakan primary key dari table pencarian. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada table 4.5. 
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Tabel 4.5 Tabel Gangguan

No Kolom Tipe Data Keterangan 

1. id_gangguan Integer (3) Primary Key 

2. nama_gangguan Text(50) 

3. Keterangan Text (500) 

4.4.2 Relasi Tabel

Dari beberapa tabel diatas yang sudah dibuat, maka dibuat relasi tabel 

yang menghubungkan antara tabel satu dengan tabel lainnya. Hanya terdapat 1 

relasi, yaitu antara tabel pertanyaan dan tabel pilihan jawaban. Pada tabel 

pilihan jawaban tersebut tidak ada proses perhitungan jawaban, tabel tersebut 

hanya digunakan untuk menampung pilihan jawaban. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 4.7

Gambar 4.7 Relasi Tabel

4.5 Desain Antarmuka  

Dalam pembuatan sistem ini terdapat beberapa desain antarmuka yang 

dibuat, antara lain sebagai berikut : 

4.5.1 Desain Antarmuka Menu Utama

Halaman ini merupakan halaman pertama yang diakses oleh user. Pada 

halaman ini sistem akan menampilkan pilihan menu berupa lakukan tes, solusi 
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problem wajah, monitoring hasil tes, petunjuk penggunaan, about dan exit . 

Desain antarmuka halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 4.8 : 

Gambar 4.8 Desain Antarmuka Menu Utama

4.5.2 Desain Antarmuka Lakukan Tes 

Halaman lakukan tes merupakan halaman akan muncul setelah user

memilih menu lakukan tes. Pada halaman ini sistem akan menampilkan 

pertanyaan yang akan dijawab oleh user, dimana pertanyaan terebut akan 

diproses oleh sistem untuk mengetahui jenis wajah user dan solusi 

perawatannya. Setelah tes selesai dilakukan maka user akan menekan tombol 

selesai dan hasil akan langsung diproses, kemudian user akan dibawa oleh 

sistem menuju halaman hasil tes. Desain antarmuka lakukan tes dapat dilihat 

pada gambar 4.9 : 

Gambar 4.9 Desain Antarmuka Lakukan Tes
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4.5.3 Desain Antarmuka Hasil Tes

Halaman antarmuka hasil tes adalah halaman yang berisi tentang hasil tes 

yang telah dilakukan oleh user, halaman tersebut menampilkan tanggal tes, 

hasil tes berupa jenis kulit wajah nya dan juga solusi perawatan yang 

direkomendasikan oleh sistem sesuai dengan jenis kulit wajahnya. Desain 

antarmuka halaman hasil tes dapat dilihat pada gambar 4.10 : 

Gambar 4.10 Desain Antarmuka Hasil Tes

4.5.4 Desain Antarmuka Solusi Problem Wajah

Halaman antarmuka Solusi Problem Wajah merupakan halaman pencarian 

yang dapat dimanfaatkan oleh user untuk menginputkan gangguan wajah yang 

dialami kemudian sistem akan menampilkan rekomendasi perawatan wajah 

sesuai dengan inputan gangguan user. Desain antarmuka solusi problem wajah 

dapat dilihat pada gambar 4.11 : 
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Gambar 4.11 Desain Antarmuka Melakukan Pencarian

4.5.5 Desain Antarmuka Hasil Solusi Perawatan Wajah

Halaman antarmuka Hasil Solusi Perawatan Wajah  merupakan halaman 

yang akan muncul setelah user melakukan inputan pencarian gangguan wajah, 

halaman tersebut berisi gangguan inputan yang diinputkan user dan 

definisinya beserta rekomendasi perawatan.  Desain antarmuka hasil solusi 

perawatan wajah dapat dilihat pada gambar 4.12 :  

Gambar 4.12 Desain Antarmuka Hasil Pencarian
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4.5.6 Desain Antarmuka Grafik Monitoring

Halaman grafik monitoring (grafik batang) merupakan halaman yang akan

memberikan gambaran visual mengenai hasil tes yang telah dilakukan oleh 

user dalam jangka waktu tertentu. Melalui grafik ini akan dapat dimonitoring 

jenis kulit apa sajakah yang paling sering dialami oleh user. Desain antarmuka 

grafik monitoring dapat dilihat pada gambar 4.13: 

Gambar 4.13 Desain Antarmuka Grafik Monitoring

Selain itu user juga dapat melihat rekapan hasil tes jenis kulit tertentu 

dengan menekan grafik jenis kulit yang ingin dilihat. Berikut contoh untuk detail

informasi untuk kulit kering pada gambar 4.14 : 
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Gambar 4.14 Desain Antarmuka Lihat Hasil Tes untuk Kulit 

Kering

4.5.7 Desain Antarmuka Tabel Kulit Kering

Halaman tabel monitoring kulit kering ini merupakan contoh salah satu 

halaman yang akan ditampilkan saat user menekan salah satu grafik jenis kulit 

sebelumnya, pada halaman ini akan ditampilkan tanggal berapa saja user

mengalami kulit kering dan lokasi saat mengalami keadaan tersebut. Desain 

antarmuka tabel monitoring dapat dilihat pada gambar 4.15: 

Gambar 4.15 Desain Antarmuka Tabel Kulit Kering


