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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Bahan Dan Perangkat Penelitian 

3.1.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam merancang sistem berupa: 

1. Perangkat Lunak yang digunakan  yaitu : 

a. Sistem Operasi yang digunakan adalah Windows 10 Pro. 

b. Bahasa pemograman PHP 

c. Web server 

d. Database server 

2. Perangkat Keras 

Adapun spesifikasi  perangakat keras ( hardware ) laptop yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

a. Prosesor AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 

b. Memory 4.0 GB DDR3 

c. Harddisk 500 GB  

3. Alat Perancangan  

a. UML 

b. Bagan Sistem Pakar 

3.1.2 Bahan 

Adapun bahan penelitian yang akan digunakan  meliputi : 

1. Data jenis kerusakan yang sering  terjadi pada mesin dispenser pengisian 

BBM. 

2. Data gejala-gejala seputar kerusakan mesin dispenser pengisian BBM. 

3. Data penanganan kerusakan mesin dispenser pengisian BBM. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

3.2.1 Sekilas Singkat Tentang Dispenser Pengisian BBM 

Pada bagian pertama mesin ini adalah mesin penghisap cairan BBM dari 

tangki pendam. Mesin tersebut, terhubung dengan pipa spiral yang tersambung 

langsung dengan tangki pendam.Mesin sedot ini akan bekerja saat operator 

mengangkat ujung selang alias nozzle, tandanya akan terdengar. bunyi putaran yang 

berasal dari dinamo pompa. Secara otomatis, cairan BBM akan naik ke alat penakar 

yang disebut selenoid valve untuk menerima pembelian.  

Dari selenoid valeve, cairan BBM akan mengalir melalui flowmeter alias alat 

pengukur aliran dan turun terus ke selang BBM. Saat tuas di moncong selang atau 

nozzle ditarik, maka cairan bensin tadi akan keluar dan mengalir ke dalam tangki 

kendaraan yang akan diisi. Di saat bersamaan, tongkat totalisator yang berada di atas 
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Flowmeter bergerak bersamaan dengan angka nominal harga, totalisator penghitung 

penjualan sesuai kecepatan cairan yang keluar di nozzle. Flowmeter akan berhenti 

bekerja setelah mencapai angka pembelian yang telah dimasukkan.  

Gambar 3.1. Mesin dispenser pengisian BBM 

 

Nozel dipasang pada pompa melalui selang fleksibel, untuk di masukkan ke 

inlet pengisian kendaraan. Selang yang digunakan kuat untuk menahan panas dan 

tekanan tinggi dan memiliki umur pakai lama. Biasanya selang ini di lengkapi dengan 

pegas, maupun serat baja untuk memberi kekuatan tambahan. Nozel memiliki klep 

untuk mengatur kecepatan aliran bahan bakar ketika mengisi. Pada umumnya nozel 

memiliki tiga kecepatan. nozel ada dua jenis manual dan otomatis. 

Otomatis di sini maksudnya ketika bahan bakar diisikan pada tangki 

kendaraan, kemudian setelah penuh atau bahan bakar menyentuh ujung nozel maka 

klep nozel akan menutup sendiri untuk menghentikan aliran bahan bakar. Nozel 

biasanya diberi kode warna untuk menunjukkan jenis bahan bakar yang dikeluarkan. 

Pengkodean warna ini di tiap negara berbeda-beda, begitu pula pada setiap pengecer. 

umumnya di Indonesia warna kuning menunjukkan bahan bakar premium, biru untuk 

pertamax dan putih untuk pertalite. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Nama Perusahaan : PT. ROYAL KREASINDO JAYATAMA 

Bidang Usaha  : Kontraktor Umum, Perdagangan, Jasa dan Supplier 

Alamat Kantor  : * Komplek Ruko Pepiland Blok-A, No-07 

        Jl. Jatisari Besar, Pepelegi, Waru, Sidoarjo– Jawa Timur 

     * Komplek Putra Jaya Angkasa Blok C7 – C9 

        Jl. Trikora Landasan Ulin, Banjarbaru- Kalsel 

Telepon  : (031) 85583034 

Email   : royal_sub@yahoo.co.id 

 

mailto:royal_sub@yahoo.co.id
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PT. Royal Kreasindo Jayatama merupakan perusahaan swasta berskala 

nasional yang memiliki pengalaman di bidang jasa konstruksi. Perusahaan telah 

melakukan kegiatan bisnisnya sejak didirikan pada tahun 2004 sebagai CV. Royal 

Kreasindo (menjadi “PT.” pada tahun 2017). Perusahaan didirikan di kota Surabaya 

pada tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Data Isian Akta Notaris Model I yang dibuat 

oleh Notaris Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn., serta telah memperoleh persetujuan dari 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat 

keputusan Nomor : AHU-0137.AH.02.01-TH.2010 pada tanggal 24 Januari 2017 

Berdasarkan keputusan tersebut, perusahaan ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas, 

yaitu menjadi PT. Royal Kreasindo Jayatama.  

PT. Royal Kreasindo Jayatama saat ini beroperasi di beberapa kota di 

Indonesia yang terbagi ke dalam 1 kantor pusat (Kota Sidoarjo) dan 1 kantor cabang 

(Kota Banjarmasin). Pada saat ini PT. Royal Kreasindo Jayatama berkomitmen untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan manajemen teknologi dan 

melakukan restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh, dimulai dari logo 

perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, SDM, sistem informasi, sampai dengan 

manajemen risiko di dalam konstruksi. Komitmen perusahaan tersebut dibangun 

dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara nyata dengan 

menghasilkan karya konstruksi yang berkualitas dan tepat waktu. Saat ini, PT. Royal 

Kreasindo Jayatama memiliki sebuah SPBU yang beralamatkan di Jl. Lintas 

kalimantan, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan 

Tengah. Penulis akan melakukan penelitian di SPBU milik PT. Royal Kreasindo 

Jatatama tersebut. 

 

 
Gambar 3.2 SPBU milik PT. Royal Kreasindo Jayatama 

 

3.3 Tahapan Penelitian 

1. Pengumpulan Data 

        Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 
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penelitian penulis. 

2. Analisis Sistem 

Analisis Sistem adalah yang paling penting dalam penelitian  karena jika 

terjadi kesalahan  pada tahap ini maka akan menyebabkan kesalahan  pada 

tahap selanjutnya. 

3. Desain Sistem 

Desain sistem merupakan tahap perancangan sistem yang akan dibandingkan. 

4. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem  merupakan tahap pengimplementasian  terhadap sistem 

yang telah dibuat  serta menguji apakah sistem telah sempurna atau perlu 

perbaikan. 

5. Implementasi 

Implementasi  adalah tahap akhir dimana suatu perangkat  lunak yang sudah  

selesai dapat mengalami  perubahan-perubahan atau penambahan sesuai 

dengan permintaan user. 

6.  Jadwal Penelitian 

Tahapan yang dilakukan bersama dengan jadwal pelaksanaan penelitian 

dibuat dalam bentuk matriks  adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 

   

3.4 Skenario Pengujian 

  Pengujian yang dimaksudkan dengan menggunakan Black Box yaitu, yang 

dilakukan untuk antarmuka perangkat lunak. pengujian ini dilakukan untuk 

memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi bekerja dengan baik dalam artian, masukkan 

diterima dengan benar dan keluaran yang dihasilkan benar-benar tepat, 

pengintegrasian eksternal data berjalan dengan baik. 

 Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 

dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat 

penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya. Sama seperti 

No Uraian Kegiatan 

  Bulan ke-   

1 2 3 4 5 6   

1 Pengumpulan Data √ √     

2 Analisis Sistem  √ √    

3 Perancangan Sistem   √    

4 Pembuatan program  √ √ √   

5 Pengujian program     √  

6 Pembuatan Laporan TA      √ 
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pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya(interface nya) , 

fungsionalitasnya.tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses 

detilnya (hanya mengetahui input dan output). 

 Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat lunak 

unit, integrasi, fungsional, sistem dan penerimaan. Ini biasanya terdiri dari 

kebanyakan jika tidak semua pengujian pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga bisa 

mendominasi unit testing juga. Pengujian pada Black Box berusaha menemukan 

kesalahan seperti: 

• Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

• Kesalahan interface 

• Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

• Kesalahan kinerja 

• Inisialisasi dan kesalahan terminasi 

 

3.5 Analisis Sistem 

3.5.1 Fase Definisi Ruang Lingkup (Scope Definition Phase) 

Kerusakan mesin dispenser pengisian BBM merupakah suatu masalah yang 

sering ditemui di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Ketika sebuah 

SPBU mengalami kerusakan mesin dispenser pengisian BBM,  sangat menghambat 

operasional dalam penjualan minyak. Pengalaman ini sering dialami oleh operator 

lapangan di sebuah SPBU. Dalam melakukan identifikasi tentu dibutuhkan 

pengalaman dan jam terbang di bidang teknisi. Lalu bagaimana jika seseorang tidak 

memiliki pengalaman, apakah dapat melakukan identifikasi kerusakan mesin 

dispenser pengisian BBM.Hal ini tentu akan menjadi permasalahan 

tersendiri.Permasalahan yang ada dapat dilihat dari analisis PIECES:  

1) Performance : Proses atau cara melakukan identifiakasi perlu ditingkatkan 

kenerjanya sehingga bisa melakukan proses identifikasi lebih cepat dan tepat 

meski tidak harus menemui ahlinya. 

2) Information : Mencari informasi mengenai kerusakan mesin dispenser pengisian 

BBM dinilai masih belum tepat karena tidak semua orang mengerti tentang 

kerusakannya. 

3) Control : Menilai apakah proses identifikasi yang ada saat ini dapat ditingkatkan 

sehingga menjadi semakin baik dan kemampuannya untuk mengidentifikasi 

kerusakan menjadi semakin baik pula. 

4) Efficiency : Pencarian informasi tanpa menemui orang yang ahli dinilai belum 

efisien sehingga perlu dibuatkan sistem yang dapat memperbaiki masalah 

tersebut. 

5) Service : Sistem manual dinilai belum bisa menjadi solusi ketika seseorang 

mengalami kerusakan mesin dispenser pengisian BBM, mereka perlu mencari 
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orang yang ahli dalam masalah tersebut, dan tidak banyak orang yang ahli dalam 

mengatasi atau mengidentifikasi kerusan tersebut. 

 

3.5.2 Gambaran Umum Sistem Saat Ini 

Dalam melakukan proses identifikasi kerusakan mesin dispenser pengisian 

BBM seorang teknisi akan menanyakan apa saja gejala kerusakan yang dialami oleh 

mesin tersebut kepada operator lapangan. Setelah mengetahui gejala maka seorang 

teknisi akan mencoba mengecek bagian yang dianggap bermasalah, namun terkadang 

hasil identifikasi tidak mutlak benar karena ada beberapa kerusakan yang memiliki 

gejala yang sama. Kemampuan seorang teknisi untuk bisa mengidentifikasi kerusakan 

karena telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup jauh. Lalu bagaimana 

jika orang awam yang tidak mengerti sama sekali tentang kerusakan mesin dispenser 

pengisian BBM ?, bagaimana mereka bisa mengidentifikasinya agar mereka bisa tahu 

apa saja yang perlu diperbaiki dan berapa harga alat/komponen yang akan diperbaiki 

tersebut. Tentu ini akan menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka yang tidak tahu 

sama sekali tentang kerusakan mesin dispenser pengisian BBM yang dialami. 

 

3.5.3 Gambaran Sistem Yang Akan Dibangun 

Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat menjawab masalah-masalah 

yang dialami atau masalah yang terjadi terutama dalam melakukan identifikasi. Sistem 

akan melakukan identifikasi kerusakan mesin dispenser pengisian BBM meski 

pengguna tidak memiliki pengalaman dan jam terbang tentang identifikasi kerusakan 

mesin. Pengguna hanya perlu memilih gejala yang ada pada mesin dispenser maka 

untuk proses identifikasi dan solusi akan diberikan oleh sistem.  

 

3.5.4 Analisis Metode CBR dengan algoritma Nearest Neighbor 

Analisis metode Case-Based Reasoning dangan algoritma Nearest Neighbor 

pada sistem identifikasi kerusakan mesin dispenser pengisian BBM dilakukan dengan 

beberapa tahap seperti di bawah ini: 

1) Pertama proses retrieve, pada proses ini yaitu mencari proses mencari kasus yang 

menyerupai atau mirip antara kasus baru yang belum diidentifikasi jenis 

kerusakan dengan kasus lama yang telah teridentifikasi. Pada proses ini kasus 

lama akan menjadi acuan dalam menentukan jenis kerusakan pada kasus baru. 

2) Kedua proses reuse yaitu proses penghitungan kecocokan antara gejala kasus baru 

dengan kasus lama. Pada tahap ini untuk menghitung kemiripan antara kasus lama 

dengan kasus yang baru menggunakan algoritma Nearest Neighbor dengan rumus 

seperti pada gambar 2.3. Setelah dihitung, maka akan didapatkan hasil kecocokan 

antara kasus baru dengan kasus yang lama. Identifikasi kerusakan akan selesai 

pada proses ini apabila ditemukan kecocokan gejala yang mempunyai nilai 

kepercayaan tinggi. Interval nilai dari 0 – 1, dimana 0 artinya tidak mirip sama 

sekali sedangkan 1 mutlak mirip. 
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3) Apabila proses perhitungan tidak ditemukan nilai/hasil diagnosa yang memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi, maka selanjutnya masuk ke dalam proses revise. 

Proses ini meninjau kembali gejala pada kasus baru, apakah gejala pada kasus 

baru tersebut ada atau tidak di dalam gejala kasus lama. 

4) Setelah dilakukan peninjauan kembali gejala kasus baru dan tidak terdapat pada 

gejala kasus lama, maka dilakukan proses retain. Pada proses ini dilakukan oleh 

seorang ahli atau teknisi mesin dispenser pengisian BBM untuk menentukan 

gejala baru tersebut apakah dapat atau tidak dijadikan gejala baru pada kerusakan 

mesin dispenser pengisian BBM. Jika memang layak menjadi gejala baru, maka 

seorang ahli atau teknisi mesin dispenser pengisian BBM akan menentukan dan 

menambahkan gejala tersebut ke dalam kasus lama sebagai acuan dalam 

mengidentifikasi kerusakan selanjutnya. 

 

3.6 Analisa Kebutuhan 

Merujuk dari permasalahan yang terdapat di lapangan, terutama pada SPBU 

PT. Royal Kreasindo Jayatama, mengenai seringnya terjadi kerusakan mesin 

dispenser pengisian BBM yang dilakukan dengan cara manual dan hanya dikerjakan 

oleh teknisi terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini diperparah 

dengan jumlah teknisi yang terbatas. Minimnya teknisi ahli tentunya berbanding 

terbalik dengan jumlah pelanggan yang semakin hari terus bertambah, akibatnya 

efektifitas dan efisiensi kerja menjadi menurun. Untuk menangani permasalahan 

tersebut maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu bekerja secara otomatis dengan 

waktu singkat, untuk menganalisa, mendeteksi kerusakan dan memberikan sebuah 

solusi. 

 

3.6.1 Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan utama yang diharapkan sistem 

yang berkaitan langsung dengan sistem yang dibuat. Adapun kebutuhan fungsional 

yang dibutuhkan agar sistem dapat melakukan pengolahan data data masukkan dan 

menghasilkan keluaran yang dibutuhkan adalah antara lain : 

a. Prosedur login  

 Merupakan suatu proses yang harus dilakukan pada awal menggunakan 

aplikasi oleh administrator. Prosedur login dapat dilakukan dengan memasukkan 

username dan password. Jika username dan password cocok maka sistem akan 

mengarahkan administrator dari halaman login ke halaman review pengunjung. 

b. Diagnosa Kerusakan  

 Sebuah fitur diagnosa kerusakan dimana pengguna dapat melihat keluaran 

berdasarkan gejala yang telah dipilih secara simultan. Data gejala yang digunakan 

dalam diagnosa ini berdasarkan pada pakar yang telah dipilih oleh pengujung. Dari 

gejala-gejala yang telah dimasukkan oleh pengujung maka sistem akan melakukan 

proses penalaran dan kemudian akan menyajikan semua kemungkinan yang 
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mungking terjadi berdasarkan gejala-gejala yang ada. Data keluaran tersebut 

diurutkan berdasarkan rank. 

c. Statistik dan review pengunjung  

 Fitur ini merupakan sebuah umpan balik kepada para administrator. 

Dikatakan sebagai umpan balik karena setiap pengunjung melakukan diagnosa 

kerusakan maka pada akhir diagnosa pengunjung dapat memberikan umpan balik 

beserta rating terhadap administratror tersebut. Sehingga administrator dapat 

melakukan perbaikan terutama pada pemutakhiran data-data basis pengetahuan untuk 

membuat diagnosa tersebut menjadi lebih tepat. 

d. Fasilitas Penjelasan  

 Fasilitas penjelasan merupakan sebuah fitur yang dibutuhakn untuk 

mendukung pengambilan keputusan. Fasilitias penjelasan ini didasarkan pada gejala 

gejala yang diterima oleh sistem menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diperoleh 

dan juga menampilkan nilai kemungkinan dari suatu konklusi melalui metode 

Kemiripan (similarity). Nilai similarity dikalkulasikan berdasarkan jawaban pengguna 

denga nilai similarity pada setiap aturan yang telah ada sebelumnya melalui rumus 

persamaan yang telah diprogramkan sebelumnnya. 

e. Pengelolaan Basis Pengetahuan 

 Basis pengetahuan merupakan hal yang menjadi tumpuan pada aplikasi ini. 

Datadata basis pengetahuan digunakan sebagai acuan pada saat diagnosa dijalankan. 

Pada prosedur ini terdapat fitur penambahan, penyuntingan, penghapusan serta 

konfigurasi aturan dari data-data yang akan digunakan. Data-data yang digunakan 

dalam prosedur ini terdiri dari data kerusakan, data detail-kerusakan, data gejala dan 

data aturan. Data-data tersebut dimasukkan oleh pengguna akan divalidasi dahulu oleh 

program. Jika telah benar maka program akan melakukan entry data tersebut pada 

database sesuaian dengan tiru masing-masing. Apabila validasi gagal maka aplikasi 

akan memberitahu kepada pengguna untuk melakukan perbaikan pada masukkan 

tersebut. 

 

3.6.2 Kebutuhan Non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional meliputi kebutuhan penunjang atau kebutuhan 

yang menjadi pendukung dari sistem yang dibuat, adapun kebutuhan tersebut antara 

lain: 

a. Kebutuhan Perangkat Keras  

 Agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan minimal 

spesifikasi perangkat keras untuk menunjang kinerja sistem. Adapun kebutuhan 

hardware yang diperlukan adalah sebagai berikut :  

1) Prosesor AMD FX-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6G 

2) Memory 4.0 GB DDR3 

3) Harddisk 500 GB  

4) Monitor (14” WXGA LCD / LED 1028x768) 
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5) Keyboard (Standard Keyboard 86 keys) 

6) Mouse 

b. Kebutuhan Perangkat Keras  

 Adapun kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan agar perangkat lunak 

dapat berjalan yaitu : 

1) Sistem Operasi : Windows 10 

2) Web server : XAMPP 3.2.4 

3) Web Browser : Mozzila Firefox atau Google Chrome 

4) DBMS : MySQL 

c. Kebutuhan Braimware 

 Brainware atau pengguna dalam aplikasi ini dapat dibedakan menjadi 2 

pengguna yaitu, Pengguna Umum dan Administrator. Pengguna umum didefinisikan 

sebagai pegguna yang dapat menggunakan aplikasi tanpa melalui prosedur login. 

Berbeda dengan administrator yang harus melewati prosedur login. Pembagian 

kategori Brainware dibagi berdasarkan hak aksesnya sebagai berikut: 

1) Pengguna umum / User 

 Pengguna umum dapat memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan pada 

aplikasi ini seperti melakukan diagnosa kerusakan dengan melakukan interaksi 

antarmuka program. Setelah melakukan diagnosa, pengguna umum dapat melihat 

hasil kerusakan yang telah disimpulkan terhadap gejala-gejala yang dipilih. Setelah 

selesai pengguna dapat mengulangi kembali dari awal untuk melakukan diagnosa 

kerusakan. 

2) Administrator / Admin 

 Administrator merupakan pengguna yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi ini setelah melewati proses login. Fitur-fitur yang disediakan dalam 

administrator seperti melakukan pengolahan data kerusakan, gejala,aturan (rule 

Similitary), serta melihat statistik pengunjung dan review yang diberikan pengunjung 

guna sebagai perbaikan untuk administrator kedepan. 

 

3.7 Desain Sistem 

 Dalam desain sistem yang akan dibuat terdapat Use Case Diagram,  Activity 

Diagram dan Sequance Diagram yang menggambarkan sistem yang nantinya dibuat. 

Berikut merupakan desain sistem yang akan dibuat: 

 

3.7.1 Use Case Diagram 

 Use Case Diagram digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna 

atau actor yang akan berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Use Case Diagram 

mendeskripsikan interaksi antara pengguna dengan sistem. Gambar dibawah ini 

menjelaskan mengenai interaksi antara pengguna dengan sistem yang akan dibuat. 
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Gambar 3.3. Use Case Diagram Sistem 

 

3.7.2 Use Case Scenario  

3.7.2.1 Use Case Scenario Login 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Login 

 

Tabel 3.2. Use Case Scenario Login 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan proses login 

memasukkan data username dan 

password 

 

 
2. Terjadi proses 

pengecekan data 

admin  

3. Admin masuk ke dalam sistem 
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3.7.2.2 Use Case Scenario Input Gejala 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Input gejala 

 

Tabel 3.3. Use Case Scenario Input Gejala 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan penambahan 

data gejala kerusakan 

 

 
2. Terjadi proses create 

data yang diproses 

oleh sistem 

3. Mendapatkan update data gejala 

kerusakan 

 

 

3.7.2.3 Use Case Scenario Input Kerusakan 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Input kasus 

 

Tabel 3.4. Use Case Scenario Input Kerusakan 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan penambahan 

kasus kerusakan baru 

 

 
2. Terjadi proses create 

data kategori gejala 

yang diproses oleh 

sistem 

3. Mendapatkan update kasus 

kerusakan baru 

 

 

3.7.2.4 Use Case Scenario Input Solusi 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Input solusi 

 

Tabel 3.5. Use Case Scenario Input Solusi 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan penambahan 

data solusi baru 

 

 
2. Terjadi proses create 

data oleh system di 

menu 

3. Mendapatkan update data solusi 
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3.7.2.5 Use Case Scenario Lihat Solusi 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Lihat solusi 

 

Tabel 3.6. Use Case Scenario Lihat Solusi 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan aktivitas di 

menu lihat solusi 

 

 
2. Terjadi proses 

pengecekan pada menu 

lihat solusi 

3. Mendapatkan update data solusi 
 

 

3.7.2.6  Use Case Scenario Input Knowledge 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Input knowledge 

 

Tabel 3.7 Use Case Scenario Input Knowledge 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan penambahan 

data knowledge baru 

 

 
2. Terjadi proses create 

data oleh system di 

menu 

3. Mendapatkan update data 

knowledge baru 

 

 

3.7.2.7  Use Case Scenario Lihat Knowledge 

 Aktor  : Admin 

 Skenario : Lihat knowledge 

 

Tabel 3.8. Use Case Scenario Lihat Knowledge 

Aktor Sistem 

1. Admin melakukan aktivitas di 

menu lihat knowledge 

 

 
2. Terjadi proses create 

data oleh system di 

menu 

3. Mendapatkan update data 

knowledge yang tersimpan 
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3.7.2.8  Use Case Scenario Konsultasi 

 Aktor  : Pengunjung 

 Skenario : Konsultasi 

 

Tabel 3.9. Use Case Scenario Konsultasi 

Aktor Sistem 

1. pengunjung melakukan input 

gejala kerusakan baru 

 

 
2. Terjadi proses create 

data oleh system di 

menu 

3. Mendapatkan update data dan 

hasil Analisa kerusakan kasus 

baru. 

 

 

3.7.3 Activity Diagram 

 Activity Diagram menggambarkan aliran kerja dari sistem atau proses bisnis 

yang ada pada perangkat lunak.Berikut adalah activitiy diagram dengan sistem yang 

akan dibuat: 

 

3.7.3.1 Activity Diagram Login 

 Activity Diagram login menjelaskan tentang aktifitas admin dan user 

melakukan proses login ke website setelah mengkases alamat web yang sudah ada. 

 

 
Gambar 3.4 Activity Diagram Login 
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3.7.3.2 Activity Diagram Input Gejala 

 Activity diagram data gejala menjelaskan tentang aktifitas admin untuk 

melihat atau melakukan proses penambahan data gejala mesin dispenser pengisian 

BBM, untuk disimpan kedalam database system. 

 

 
Gambar 3.5 Activity Diagram Input Gejala 

 

3.7.3.3 Activity Diagram Input Kerusakan 

 Activity diagram kategori gejala menjelaskan tentang aktifitas admin untuk 

melihat atau melakukan proses penambahan data kasus kerusakan mesin dispenser 

pengisian BBM, untuk untuk diolah oleh system dan menjadi sebuah database. 

 

 
Gambar 3.6 Activity Diagram Input Kasus 
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3.7.3.4 Activity Diagram Input Solusi 

 Activity diagram Input Solusi menjelaskan tentang aktifitas admin atau user 

untuk memasukkan solusi kerusakan mesin dispenser pengisian BBM yang baru. 

 

 
Gambar 3.7 Activity Diagram Input Solusi 

 

3.7.3.5 Activity Diagram Lihat Solusi 

 Activity diagram lihat solusi, menjelaskan  aktifitas admin atau user untuk 

melihat solusi kerusakan lama yang tersimpan didalam database. 

 

 
Gambar 3.8 Activity Diagram Lihat Solusi 

 

3.7.3.6 Activity Diagram Cetak Solusi 

 Activity diagram cetak  solusi, menjelaskan  aktifitas admin atau user untuk 

mencetak solusi kerusakan baru yang tersimpan didalam database. 
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Gambar 3.9 Activity Diagram Cetak Solusi 

 

3.7.3.7  Activity Diagram Input Knowledge 

 Activity diagram input knowledge menjelaskan  aktifitas admin untuk 

memasukkan pengetahuan baru tentang kerusakan mesin dispenser pengisian BBM, 

yang kemudian akan disimpan oleh database. 

 

 
Gambar 3.10 Activity Diagram Input Knowledge 

 

3.7.3.8  Activity Diagram Lihat Knowledge 

 Activity diagram lihat knowledge menjelaskan  aktifitas admin untuk 

pengetahuan pengetahuan lama tentang kerusakan mesin dispenser pengisian BBM, 

yang tersimpan didalam database. 

 

 
Gambar 3.11 Activity Diagram Lihat Knowledge 
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3.7.4 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima oleh 

objek. Sequance Diagram juga menjelaskan tentang berjalannya proses aktifitas dari 

Activity Diagram. Berikut adalah sequence diagram dari sistem yang akan dirancang. 

 

3.7.4.1 Sequence Diagram Login 

 Sequance Diagram login menjelaskan tentang aktifitas admin/user melakukan 

proses login ke sistem setelah mengkases alamat web yang sudah ada. 

 

 
Gambar 3.12 Sequence Diagram Login 

 

3.7.4.2 Sequence Diagram Input Gejala 

 Sequance Diagram input gejala menjelaskan tentang alur dari penambahan 

data gejala baru untuk kerusakan pada mesin dispenser pengisian BBM. 

 

 
Gambar 3.13  Sequence Diagram Input Gejala 

 

3.7.4.3 Sequence Diagram Input Kerusakan 

 Sequance Diagram input kasus menjelaskan tentang alur dari penambahan 

data kasus baru untuk kerusakan pada mesin dispenser pengisian BBM. 
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Gambar 3.14. Sequence Diagram Input Kerusakan 

 

3.7.4.4 Sequence Diagram Input Solusi 

 Sequance diagram input solusi menjelaskan tentang alur bagaimana admin 

menambahkan solusi baru tentang kerusakan mesin dispenser pengisian BBM 

kedalam database. 

 

 
Gambar 3.15 Sequence Diagram Input Solusi 

 

3.7.4.5 Sequence Diagram Lihat Solusi 

 Sequance diagram lihat solusi menjelaskan tentang alur bagaimana admin 

melihat solusi kerusakan pada dispenser pengisian BBM yang tersimpan didalam 

database sistem. 

 

 
Gambar 3.16 Sequence Diagram Lihat Solusi 

 

3.7.4.6 Sequence Diagram Input Knowledge 

 Sequance diagram input knowledge menjelaskan tentang alur bagaimana 
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admin menambahkan pengetahuan kerusakan baru kedalam system yang kemudian 

akan disimpan didalam database. 

 

 
Gambar 3.17 Sequence Diagram Input Knowledge 

 

3.7.4.7 Sequence Diagram Lihat Knowledge 

 Sequance diagram lihat knowledge menjelaskan tentang alur bagaimana 

admin melihat pengetahuan kerusakan lama yang tersimpan didalam database. 

 

 
Gambar 3.18 Sequence Diagram Lihat Knowledge 

 

3.7.5 User Interface (Antarmuka Pengguna) 

 Berikut adalah user interface dari sistem yang akan dirancang, terdapat 2 aktor 

yang akan mengakses yaitu, admin dan pengunjung. 

 

3.7.5.1 User Interface Login Admin 

 

 
Gambar 3.19 Tampilan User Interface Login Admin  
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 Pada gambar 3.19 adalah rancangan atau mock up bahwa saaat pengguna 

(user) membuka applikasi di komputer (PC) maka sistem akan memunculkan tampilan 

awal yaitu form login. Yang berguna untuk menginputkan username dan password 

yang nantinya akan di proses untuk membedakan tampilan dan menu utama sesuai 

dengan jabatan. 

 

3.7.5.2 User Interface Data Kerusakan 

 

 
Gambar 3.20 Tampilan user interface Data Kerusakan 

 

 Pada gambar 3.20 merupakan rancangan tampilan menu input data kerusakan 

dapat dijelaskan setelah melakukan login maka akan tampil menu utama. Di dalam 

menu ini terdapat 4 menu yang dapat di akses admin yaitu menu kerusakan, menu 

gejala, menu pengetahuan, menu ganti password dan logout. 

 

3.7.5.3 User Interface Data Gejala 

 

 
Gambar 3.21 Tampilan User Interface Data Gejala 

 

 Pada gambar 3.21 merupakan rancangan tampilan menu input data gejala 

dapat dijelaskan setelah melakukan login maka akan tampil menu utama. Di dalam 

menu utama terdapat menu gejala. Didalam menu data gejala, admin dapat 

menambahkan gejala baru,mengedit dan menghapus gejala. 
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3.7.5.4 User Interface Data Pengetahuan 

 

 
Gambar 3.22 Tampilan User Interface  Data Pengetahuan 

 

Pada gambar 3.22 merupakan rancangan tampilan menu input data pengetahaun dapat 

dijelaskan setelah melakukan login maka akan tampil menu utama. Di dalam menu 

utama terdapat menu pengetahuan. Didalam menu data pengetahuan, admin dapat 

menambahkan kasus baru ,mengedit dan menghapus kasus kerusakan yang pernah 

diinputkan. 

 

3.7.5.5 User Interface Menu Ganti Password 

 

 
Gambar 3.23 Tampilan User Interface Ganti Password 

 

 Pada gambar 3.23 merupakan rancangan tampilan menu ganti password, 

dapat dijelaskan setelah melakukan login maka akan tampil menu utama. Di dalam 

menu utama terdapat menu password. Didalam menu password, admin dapat 

mengganti password baru yang diinginkan. 
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3.7.5.6 User Interface Menu Konsultasi 

 

 
Gambar 3.24 Tampilan User Interface Menu Konsultasi 

 

 Pada gambar 3.24 merupakan rancangan tampilan menu konsultasi, Di dalam 

menu utama terdapat menu konsultasi. Didalam menu konsultasi, pengunjung dapat 

melakukan konsultasi berdasarkan gejala yang dipilih. 

  


