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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian 

Perancangan sistem pada penelitian ini dilalui dalam beberapa tahap, hal 

tersebut ditampilkan melalui diagram alir sebagaimana pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian  

Berdasarkan gambar di atas, alur penelitian yang dilakukan dimulai dari : 

1. Pembuatan literature review yang dibuat berdasarkan dari jurnal penelitian 

yang sudah pernah dilakukan terlebih dahulu 

2. Pembuatan proposal sebelum melakukan penelitian 
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3. Pembuatan sistem program simulasi dan dilakukan uji coba simulasi serta 

melakukan pengukuran akurasi, jika sudah benar maka melakukan 

penyusunan laporan dan jika belum maka mengulangi membuat program 

4. Jika laporan sudah disusun maka selesai. 

3.2 Deskripsi Umum Sistem 

Sistem Indoor Localization yang dibangun pada penelitian ini merupakan 

sistem yang dapat memberikan informasi pergerakan pengguna dan posisi 

pengguna di dalam gedung C dan D lantai 2 ITERA. Sistem ini menggunakan 

sensor tertanam pada smartphone yaitu sensor accelerometer dan gyroscope. Data 

yang diambil dari sensor accelerometer merupakan data akselerasi yang terjadi 

pada pergerakan smartphone akibat langkah kaki.  

Data akselerasi dari sensor accelerometer yang dikumpulkan akan melalui 

proses filtrasi menggunakan metode high-pass filtering. Setelah data melalui 

proses filtrasi, data dari sensor accelerometer dan gyroscope memasuki proses 

metode Pedestrian Dead Reckoning (PDR). Untuk menentukan posisi awal, 

pengguna harus melakukan scan QR Code yang telah disediakan di dalam gedung. 

Hasil akhir dari sistem ini adalah menampilkan pergerakan pengguna dan posisi 

pengguna. 

3.3 Diagram Alir Sistem 

Diagram alir sistem dibuat untuk memudahkan dalam merancang dan 

memahami seluruh proses yang dilakukan oleh sistem. Diagram alir ini terdiri dari 

diagram alir keseluruhan sistem, diagram alir deteksi langkah, diagram alir 

menghitung adaptive threshold, diagram alir estimasi panjang langkah, diagram 

alir estimasi panjang langkah, dan diagram alir penentuan arah. 

3.3.1 Diagram Alir Keseluruhan Sistem 

Sistem Indoor Localization yang dibangun mengadopsi sensor yang 

tertanam pada smartphone. Sistem akan memberikan arahan kepada pengguna 

untuk melakukan scanning QR Code terdekat, hal ini dilakukan untuk mengetahui 

posisi awal pengguna. Setelah melakukan scanning, sistem akan 

menginisialisasikan titik point dan menampilkan ke dalam peta. Sistem akan 
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mengumpulkan data sensor accelerometer dan gyroscope dari smartphone. 

Setelah mengumpulkan data sensor sistem akan melakukan preprocessing data. 

Apabila sistem merekam data sensor dan mengalami perubahan data yang tinggi 

maka sistem akan melakukan pendeteksian langkah, estimasi panjang langkah dan 

penentuan langkah. Setelah itu, sistem akan memperbaharui posisi pengguna dan 

menampilkan titik point ke peta. Diagram alir keseluruhan sistem dapat dilihat 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Keseluruhan Sistem 
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3.3.2 Diagram Alir Deteksi Langkah 

Pada proses deteksi langkah, data accelerometer yang telah melewati 

proses filtering akan diproses kembali ke dalam sistem. Apabila sensor 

mengalami perubahan, sistem akan melakukan proses pengecekkan kemungkinan 

terjadinya sebuah langkah. Jika data magnitude pada sensor accelerometer lebih 

besar dari threshold¸maka pengguna dianggap  berjalan. Sebaliknya, jika data 

magnitude pada sensor accelerometer tidak lebih besar dari threshold, maka 

pengguna tidak dianggap sedang berjalan. Diagram alir deteksi langkah dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3. 3 Diagram Alir Deteksi Langkah 

3.3.3 Diagram Alir Estimasi Panjang Langkah 

 Pada proses pendeteksian panjang langkah, pertama yang dilakukan adalah 

menginisialisasi data accelerometer yang telah difiltrasi. Data tersebut terdiri dari 

data accelerometer maximum dan minimum. Langkah selanjutnya sistem akan 

melakukan proses perhitungan dengan pendekatan scarlett. Hasil dari perhitungan 
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adalah estimasi panjang langkah yang dilakukan oleh pengguna. Diagram alir 

estimasi panjang langkah dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3. 4 Diagram Alir Estimasi Panjang Langkah 

3.3.4 Diagram Alir Penentuan Arah 

Sensor gyroscope digunakan pada saat proses penentuan arah. Pada proses 

ini hanya membutuhkan sumbu z  pada sensor gyroscope karena posisi 

smartphone berada di depan tubuh pengguna dan mengayunkan smartphone 

sesuai arah mata angin. Sistem akan mengakses dan menginisialisasi data dari 

sensor gyroscope.  Sistem akan menghapus bias gyroscope, karena semakin 

rendah bias yang dihasilkan maka semakin kecil kesalahan saat mengintegrasikan 

output dari data gyroscope. Bias didapatkan dengan mengambil banyak sampel 

dan kemudian hitung nilai rata-rata pada sampel. Nilai rata-rata yang telah 

dihitung dianggap sebagai noise atau bias yang nantinya digunakan sebagai nilai 

pengurangan dari setiap nilai atau data gyroscope yang dihasilkan. Sudut 

diperoleh dengan mengintegrasikan kecepatan sudut dengan waktu. Hasil dari 

proses ini adalah angka dengan satuan derajat dan arah mata angin. Diagram alir 

estimasi penentuan arah dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 Diagram Alir Penentuan Arah 

3.3.5 Use Case Diagram 

Use Case merupakan diagram kebutuhan yang menggambarkan 

fungsionalitas sistem dan aktor-aktornya. Berdasarkan Gambar 3.6 hanya ada satu 

aktor yang terlibat yaitu pengguna. Pengguna berinteraksi dengan sistem untuk 

menjalankan segala fungsional yang tersedia. Pengguna dapat melakukan 

scanning QR code untuk menentukan posisi awal pengguna, melihat peta lokasi 

Gedung C dan Gedung D ITERA, melihat jumlah langkah, melihat arah posisi 

pengguna dengan keluaran sistem yaitu Utara, Timur, Selatan, dan Barat, dan 

melihat posisi pengguna (posisi awal maupun posisi akhir pengguna). Use case 

sistem secara umum dijelaskan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3. 6 Use Case Diagram 

3.3.6 Perancangan Peta 

Pada sistem ini, peta lokasi sangat berperan penting karena sebagai 

gambaran dasar informasi untuk pengguna. Peta yang akan digunakan pada sistem 

ini adalah peta lantai 2 Gedung C dan Gedung D Institut Teknologi Sumatera. 

Peta yang digunakan dalam sistem ini didapatkan dari Tim Masterplan Fisik 

Institut Teknologi Sumatera. Peta dirancang sepresisi mungkin menggunakan 

perangkat lunak desain 2 dimensi. Peta pada lantai 2 Gedung C dan Gedung D 

Institut Teknologi Sumatera memiliki 28 ruangan yaitu 15 ruang dosen, 2 toilet, 3 

ruang dosen akreditasi, 2 ruang UPT, 1 ruang percetakan, 1 ruang sekre eventual, 

1 ruang administrasi sains, 1 ruang RSPI, dan 1 ruang musholla.  Peta digambar 

dengan skala 1:275. Pada Gambar 3.7 akan memperlihatkan rancangan peta yang 

akan digunakan pada sistem. 
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Gambar 3. 7 Peta Lantai 2 Gedung C dan D ITERA 

3.3.7 Analisis Perancangan 

Analisis perancangan adalah analisis kebutuhan produk yang akan dibuat. 

Dalam hal ini merupakan tahap pencarian kebutuhan yang difokuskan kepada 

kebutuhan fungsional sistem, kebutuhan non fungsional sistem, kebutuhan 

perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras. 
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3.3.7.1 Kebutuhan Fungsional dan Non Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan gambaran layanan atau kebutuhan yang 

dimiliki dari sistem yang akan dibuat. Berikut kebutuhan fungsional yang harus 

dipenuhi dari sistem yang akan dibuat : 

1. Sistem dapat melakukan scanning QR Code dan menunjukkan posisi awal 

pengguna sesuai data QR Code. 

2. Sistem dapat memberikan informasi posisi awal pengguna. 

3. Sistem dapat memberikan informasi pergerakan pengguna. 

4. Sistem dapat mendeteksi langkah, panjang langkah, dan arah pengguna. 

5. Sistem dapat memberikan informasi tentang jumlah langkah, arah, dan 

jarak yang ditempuh kepada pengguna. 

Kebutuhan non fungsional merupakan batasan layanan yang ditawarkan 

pada saat menjalankan sistem. Berikut kebutuhan non fungsional atau layanan 

yang dilakukan pada saat menjalankan sistem : 

1. Sistem hanya dapat dijalankan pada perangkat keras yang memiliki sensor 

accelerometer dan gyroscope. 

2. Sistem hanya dapat dijalankan pada perangkat keras dengan spesifikasi 

ukuran layar 6.4 inci dan sistem operasi AndroidX. 

 

3.3.7.2 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 

Kebutuhan perangkat lunak yang diperlukan pada saat melakukan proses 

implementasi sistem adalah sebagai berikut : 

1. Microsoft Windows 10 64 bit sebagai sistem operasi pada laptop. 

2. Android X sebagai sistem operasi pada smartphone. 

3. Android Studio. 

4. Draw.io untuk merancang diagram. 

Kebutuhan perangkat keras yang digunakan pada saat melakukan proses 

implementasi sistem adalah sebagai berikut : 

1. Laptop Lenovo Ideapad 320 
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Spesifikasi : Prosesor Intel® Core™ i -7200U CPU @ 2.71GHz dan 

RAM 8 GB. 

2. Perangkat smartphone Samsung Galaxy A50s 

Spesifikasi : Prosesor Octa-core, CPU 2.3GHz, RAM 4GB, dan Storage 

64GB 

3.3.8 Perancangan Antarmuka Sistem 

Perancangan antarmuka ditunjukan agar antarmuka yang ditampilkan 

dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Rancangan antarmuka sistem 

meliputi scan QR code dan melihat posisi saat ini. Antarmuka scan QR code 

adalah antarmuka yang ditampilkan saat sistem dijalankan. Antarmuka melihat 

posisi pengguna adalah antarmuka yang menampilkan posisi awal pengguna dan 

posisi saat ini dengan gambar peta lokasi dan posisi pengguna diinisialisasikan 

dengan titik merah.  

3.3.8.1 Perancangan Antarmuka Scan QR Code 

Perancangan antarmuka scan QR code terdiri dari beberapa komponen. 

Ketika pengguna membuka sistem, tampilan antarmuka scan QR code yang akan 

pertama kali ditampilkan. Pada perancangan antarmuka scan QR code terdapat 

tombol scan posisi yang berfungsi untuk melakukan scanning QR code. 

Perancangan antarmuka scan QR code dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

3.3.8.2 Perancangan Antarmuka Melihat Posisi Pengguna 

Antarmuka ini menampilkan informasi posisi pengguna. Setelah 

melakukan scanning QR code, sistem akan menampilkan gambar peta lokasi dan 

menampilkan posisi pengguna yang diinisialisasikan dengan titik merah. Pada 

antarmuka ini pengguna dapat melihat pergerakan posisi yang dilakukan secara 

real-time. Antarmuka ini juga menampilkan jumlah langkah yang dilakukan 

pengguna dan menampilkan arah posisi pengguna (Utara, Timur, Selatan, Barat). 

Perancangan antarmuka melihat posisi pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3. 8 Perancangan Antarmuka Scan QR Code 

 

Gambar 3. 9 Perancangan Antarmuka Melihat Posisi Pengguna 
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3.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem adalah hal yang paling penting dalam membuat suatu 

sistem. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan, 

yaitu : 

1. Menguji seluruh fungsional yang seharusnya dimiliki oleh setiap fungsi. 

2. Menguji akurasi pada proses deteksi langkah, estimasi panjang langkah, 

dan arah hadap. 

Pengujian fungsional adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah 

sistem sudah memenuhi setiap fungsional yang diharapkan. Pengujian akurasi 

adalah pengujian yang merupakan ukuran untuk menunjukkan kedekatan hasil 

analisis terhadap nilai yang sebenarnya. 

3.4.1 Pengujian Fungsional 

Pengujian fungsional adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat 

apakah sistem sudah memenuhi setiap fungsional yang diharapkan. Sistem 

melewati proses pengujian fungsional untuk menemukan kesalahan-kesalahan 

yang mungkin terjadi. Pada pengujian ini berusaha menemukan beberapa 

kesalahan, yaitu : 

1. Kesalahan fungsi-fungsi yang ada di sistem 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan kinerja sistem 

Tabel 3.1 merupakan tabel yang berisi tentang rencana pengujian pada sistem 

indoor localization pada smartphone. 

Tabel 3. 1 Rencana Pengujian Fungsional 

Fitur yang Diuji Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Pengujian Sensor Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui ketersediaan sensor 

dan mengetahui cara mengakses 

sensor 

Black Box 
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Fitur yang Diuji Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Scanning QR Code Melakukan scanning QR Code Black Box 

Melihat Jumlah Langkah Melihat jumlah langkah di layar 

smartphone dan sistem 

menampilkan output jumlah 

langkah 

Black Box 

Melihat Arah Hadap Melihat arah hadap di layar 

smartphone dan sistem 

menampilkan output Utara, 

Timur, Selatan, dan Barat 

Black Box 

3.4.2 Pengujian Akurasi 

Pada penelitian ini pengujian akurasi dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

persentase galat atau perhitungan persentase kesalahan (18). Tabel 3.2 merupakan 

tabel rencana pengujian akurasi yang akan dilakukan pada pengujian sistem. 

Tabel 3. 2 Rencana Pengujian Akurasi 

Nama Pengujian Detail Pengujian 

Pengujian akurasi deteksi langkah Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat akurasi 

pendeteksian langkah yang dihasilkan 

pada sistem. Tester akan melakukan 

step 50 langkah sebanyak 30 kali  

Pengujian akurasi estimasi panjang 

langkah 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat akurasi jarak yang 

ditempuh pada saat tester berjalan. 

Tester akan berjalan sepanjang 1.2 

meter, 4.8 meter, dan 12 meter 

masing-masing sebanyak 30 kali 
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Nama Pengujian Detail Pengujian 

Pengujian akurasi menggabungkan 

deteksi langkah dan estimasi panjang 

langkah 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat akurasi 

pendeteksian langkah dan estimasi 

panjang langkah saat berjalan pada 1.2 

meter, 4.8 meter, dan 12 meter. 

Pengujian akurasi perubahan arah 

hadap 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat akurasi dari 

perubahan arah hadap yang dilakukan 

oleh tester. Tester akan menghadap  

Pengujian akurasi perubahan arah 

hadap 

Utara, Timur, Selatan, dan Barat 

secara bergantian. 

 

 


