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BAB IV. PERANCANGAN APLIKASI 

 

Setelah menganalisa permasalah, maka dibuatlah aplikasi yang mampu 

menjawab permasalahan tersebut. Aplikasi tersebut diberi nama “Batik 

Semarang”. 

4.1 Struktur Database 

Aplikasi Batik Semarang ini dibuat menggunakan database milik website 

wordpress. Tabel yang ada didalam database batiksem_batik selalu berawalan 

dengan wp_, hal tersebut merupakan pengaturan standar dari website wordpress. 

Seperti yang di perlihatkan oleh gambar 4.1 dibawah ini. 

 
Gambar 4.1. Struktur database aplikasi Batik Semarang 

 

Dari setiap tabel yang terbentuk dan digunakan oleh aplikasi Batik 

Semarang dalam database batiksem_batik, mempunyai fungsi masing-masing. 

Berikut penjelasannya dibawah ini 

wp_options 

Dalam tabel wp_options tersimpan data nama website, deskripsi, nama 

domain dan email admin. Seperti yang terlihat pada gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Tabel wp_options 

 

wp_postmeta 

Dalam tabel ini tersimpan beberapa data tambahan pada setiap postingan. 

Tabel ini memiliki primary key meta_id. Tabel ini juga berelasi dengan tabel wp-

posts. 

Keterangan dapat dilihat pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3. Tabel wp_postmeta 
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wp_posts 

Pada tabel ini tersimpan semua data yang sudah diposting, postingan ini 

bukan hanya artikel, tetapi juga laman atau page dan produk yang ada di 

Kampung Batik Semarang. Hal ini dapat diperhatikan pada key 

(kolom) post_type yang memberitahukan tipe pos. Secara default post untuk 

(artikel) dan page (laman). Keterangan gambar dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4. Tabel wp_posts 

 

wp_Site 

Tabel ini hanya mempunyai isi nama domain website yang digunakan. 

Seperti keterangan gambar 4.5 berisi domain dengan nama 

www.batiksemarangan.com. 

 
Gambar 4.5. Tabel wp_sites 
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Wp_term 

Tabel wp_term menyimpan semua kategori, tag, dan slug. Pada kolom 

term_id menjadi primary key di tabel ini dan berelasi langsung dengan 

wp_term_taxonomy supaya dapat berfungsi dengan maksimal. Keterangan dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6. Tabel wp_term 

 

wp_term_relationships 

Tabel ini mempunyai fungsi untuk menghubungakan term_taxonomy 

dengan apa yang telah diposting, seperti produk dan kategori. Sehingga detail 

produk dapat secara otomatis mengelompok dalam kategori. Keterangan dapat 

diperhatikan pada gambar 4.7. 
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Gambar 4.7. Tabel wp_term_relationships 

 

wp_term_taxonomy 

Ketika membuat kategori baru secara otomatis akan dibuat data dalam 

tabel ini dan berelasi dengan wp_term. Keterangan dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8. Tabel wp_term_taxonomy 

 

 

wp_usermeta 

Tabel ini berisi informasi user atau pengguna dalam 

www.batiksemarangan.com. User atau pengguna di sini ialah admin dan 

kontributor. Keterangan dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

http://www.batiksemarangan.com/
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Gambar 4.9. Tabel wp_usermeta 

 

wp_users 

Pada tabel wp_users berfungsi untuk menyimpan data username dan 

password pengguna untuk login. User atau pengguna disini adalah admin atau 

penjual batik semarangan. Password yang tersimpan akan dienkripsi ototmatis 

untuk keamanan data. Keterangan dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10. Tabel wp_users 

 

 

 

 



23 
 

 

4.2 Relasi antar database 

Merupakan hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang 

menghubungkan objek satu dengan objek yang lainnya dan berguna untuk 

mengatur operasi database. Berikut ini gambar relasi tabel pada aplikasi Batik 

Semarang. 

     

 
Gambar 4.11. Relasi tabel 
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4.3. Alur Proses Transaksi 

 Pada gambar 4.12 merupakan alur proses yang akan dilalui oleh penjual 

dan pembeli, hingga penjual mendapatkan barang yang dipesan. 

 
Gambar 4.12 Alur proses transaksi 

 

Proses pertama yang akan dilakukan oleh pembeli adalah memilih produk, 

setelah yakin ingin melakukan proses pembelian, maka pembeli harus mengisi 

formulir order yang akan menjadi invoice yang dikirim melalui e-mail. Ketika 

form order telah selesai diisi, maka penjual dan pembeli akan mendapat email 

yang berisi tentang detail pesanan produk, biaya, dan alamat pembeli. 

Selanjutnya, pembeli harus melakukan transaksi pembayaran melalui rekening. 

Setelah itu penjual akan melakukan pengiriman dan pembeli akan menerima akan 

menerima barang yang dipesan. 

 

4.4 Perancangan Aplikasi 

Aplikasi yang memperkenalkan batik sebelumnya memang sudah ada, 

namun tidak memiliki sistem transaksi untuk melakukan jual beli produk batik. 

Melihat dari permasalahan yang dibahas, dalam aplikasi “Batik Semarang” 

memiliki sistem transaksi jual beli yang dapat dilakukan oleh penjual di kampung 
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batik kepada pembeli secara luas. Tujuan dari aplikasi “Batik Semarang” ini 

adalah untuk membantu memasarkan secara lebih luas hasil produksi di kampung 

batik. 

Aplikasi ini dibuat dalam dua sisi yaitu backend dan frontend. Sistem 

dalam backend hanya dapat digunakan oleh penjual untuk mengatur penjualannya. 

Sedangkan frontend akan digunakan oleh pembeli untuk melakukan transaksi 

melalui smartphone yang miliki. 

 

4.4.1 Perancangan Backend Aplikasi 

Backend pada aplikasi ini dibuat menggunakan wordpress dan hanya 

dapat digunakan oleh penjual selaku admin. Isi dari backend adalah form 

untuk mengunggah produk batik yang akan dijual. Selain itu juga terdapat 

tabel produk apa saja yang sudah diunggah. Dalam tabel ini, pembeli atau 

admin juga dapat mengatur detail produk, diantaranya dapat mengganti stok 

barang yang tersedia, harga produk, ukuran produk yang tersedia dan berat 

produk. Berikut adalah beberapa tampilan dari backend. 

 
 

Gambar 4.13. Log in Backend admin 
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Pada awal proses, penjual sebagai admin akan diminta untuk melakukan login 

seperti pada gambar 4.13 dengan username dan password yang sudah 

ditentukan. Setelah proses login dilakuakan selanjutnya akan muncul 

tampilan dari halaman dashboard. 

 

 
Gambar 4.14. Dashboard Backend 

 

Isi dari dashboard seperti pada gambar 4.14 yang akan sering digunakan 

meliputi menu Pos, menu Laman, dan menu Tampilan. Ketiga menu tersebut 

dapat berfungsi untuk mengatur produk secara lengkap dengan tampilan yang 

menarik.  
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Gambar 4.15 Menu Pos Backend 

 

Dalam menu Pos wordpress seperti gambar 4.15, berisi tentang 

informasi produk yang telah diunggah oleh penjual. Informasi produk 

tersebut juga dapat diperbaharui setiap saat sesuai dengan stok barang yang 

ada. 

 
Gambar 4.16Unggah Produk admin backend 

 

Gambar 4.16 digunakan pada saat mengunggah produk yang akan 

dijual. Penjual harus mengisi nama produk serta melampirkan gambar dari 

produk. Selain itu penjual juga harus mengisi detail produk dari form yang 

sudah tersedia. 
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Gambar 4.17. Detail Produk 

 

Gambar 4.17 berisi tentang detail Produk yang menjelaskan stok 

produk, harga, dan ukuran yang masih tersedia serta hal-hal lain yang masuk 

dalam informasi tentang produk. 

 
Gambar 4.18 Menu Laman Backend 

 

Menu laman seperti gambar 4.18 digunakan untuk mengatur tampilan 

worpress. Setiap menu yang ada pada tampilan wordpress dibuat dalam 

mengunakan menu laman. 
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Gambar 4.19 Tampilan untuk memiih Tema 

 

Pada menu Tampilan terdapat berbagai macam tema seperti gambar 

4.19. Tema dapat digunakan pada wordpress. Meskipun sudah memiliki tema 

yang dapat digunakan, admin atau penjual juga tetap dapat menata tampilan 

menyesuaikan tema agar menjadi sesuai dan menarik. Dalam pembuatan 

Aplikasi Backend dengan wordpress, memilih menggunakan tema 

WPGROSIR yang dapat digunakan untuk transaksi jual beli secara daring 

(dalam jaringan). 

 

4.4.2 Perancangan Frontend Aplikasi  

Pada aplikasi “Batik Semarang”, frontend ditujukan untuk pengguna  

atau konsumen. Jika dalam backend admin menggunakan wordpress untuk 

dapat di akses, dalam frontend user dapat menggunakan aplikasi android yang 

dapat digunakan pada smartphone. Dalam pembuatan aplikasi “Batik 

Semarang” menggunakan software Android Studio versi 3.0.1. tampilan 

dalam aplikasi “Batik Semarang” terdiri dari splash screen, dan menu utama. 

Dalam menu utama memiliki 4 isi yaitu produk, katalog dan informasi. 

Berikut adalah tampilan dari aplikasi. 
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Splash screen 

Pada Halaman splash screen menggunakan 2 buah file diantaranya 

adalah splashscreen.java dan splashscreen.xml. File xml berfungsi untuk 

membuat tampilan layout atau user interface, sedangkan file java berfungsi 

untuk menjalankan layout xml kedalam aplikasi. 

 

 
Gambar 4.20. Splash screen 

 

Pada tampilan splash screen gambar 4.20 terdapat logo “Batik Semarang” dan 

muncul selama 4 detik saat awal aplikasi dijalankan. 
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Menu Utama 

 
 Gambar 4.21. Menu Utama 

 

Isi dari menu utama seperti gambar 4.21 terdiri dari produk, katalog, 

informasi dan keluar. Selain itu juga terdapat gambar slide show yang 

menggambarkan tentang Kota Semarang dan Batik Semarang.  

Terdapat 3 gambar slide show yang akan berganti setiap 5 detik. Dan dibuat 

menggunakan dua file xml yaitu fide_in.xml dan fide_out.xml.  
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Menu Produk 

  
  Gambar 4.22. Menu produk 

 

Menu produk seperti gambar 4.22 berisi tentang beberapa pilihan 

produk yang disediakan. Ada tiga macam pilihan produk yaitu pria, wanita 

dan anak-anak.  

 
Gambar 4.23. Produk pria 
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Pada gambar 4.23. merupakan tampilan dari produk pria. Didalamnya 

berisi berbagai macam pakaian yang ditujukan untuk pria dewasa. 

 
Gambar 4.24. Produk wanita 

 

Gambar 4.24 adalah isi dari produk wanita yang berisi berbagai macam 

jenis pakaian batik khusus untuk wanita dewasa. 

 
Gambar 4.25. Produk anak-anak 
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Sedangkan pada gambar 4.25 merupakan tampilan dari produk anak-

anak. Produk anak ditujukan untuk anak laki-laki dan perempuan. Produk 

yang ditampilkan juga dapat langsung dibeli dan proses transaksi juga 

langsung dapat dilakukan. 

Menu Katalog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 4.26. Menu Katalog 

 

Isi menu katalog pada gambar 4.26 sekilas terlihat sama dengan menu 

produk namun hal yang membedakan dalam menu ini adalah terletak di 

proses transaksinya. Dalam menu produk, user dapat melihat jenis barang dan 

sekaligus dapat langsung melakukan proses transaksi. Namun pada menu 

katalog, pengguna hanya dapat melihat jenis barang tanpa melakukan proses 

transaksi. Selain itu dalam menu catalog juga semua produk yang muncul 

tidak dibagi menjadi beberapa pilihan, melainkan ditampilkan secara 

keseluruhan. 
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Menu Informasi 

Dalam informasi seperti gambar 4.27, berisi tentang sejarah Kampung 

Batik, lokasi Kampung Batik, dan informasi singkat tentang developer. 

Informasi dibuat bertujuan untuk memberitahukan kepada pengguna tentang 

Kampung Batik agar pengguna juga mengetahui asal usul Batik Semarang. 

  

 

 Gambar 4.27 Menu Informasi 
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Menu Keluar 

Menu keluar pada gambar 4.28 ini digunakan untuk menutup 

aplikasi Batik Semarang setelah pengguna selesai menggunakan.  

 

 

 Gambar 4.28. Menu keluar 
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4.5 Alur Aplikasi 

 Pada aplikasi Batik Semarang dibuat alur dengan flowchart seperti pada 

gambar 4.29. 

 

 

Gambar 4.29. Alur Aplikasi 
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Pada menu produk memiliki alur penggunaan seperti gambar 4.30.  

 
Gambar 4.30. Alur menu produk 



39 
 

 

Untuk menu informasi terdapat beberapa hal didalamnya dan dibuat flowchart 

seperti gambar 4.31 berikut ini. 

 

 
Gambar 4.31. Alur Informasi 


