
BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab III ini membahas tentang analisa dan perancangan sebuah sistem 

pergudangan dan sebuah perangkat lunak untuk Warehouse Management System. 

Perangkat lunak ini dirancang berdasarkan analisa kebutuhan yang didapatkan 

dari hasil wawancara dan observasi pada 3 tempat, yaitu X, Y, dan Z. 

Perancangan yang dilakukan dalam bab III ini terdiri dari desain sistem 

pergudangan, desain basis data, dan desain fitur aplikasi. 

3.1 Analisa Kebutuhan 

Analisa data dilakukan untuk mengetahui sistem pengambilan barang dan 

tata letak gudang yang diterapkan pada perusahaan X, Y, dan Z. Untuk itu 

dilakukan pengumpulan data berupa wawancara pada 2 perusahaan yang sistem 

belanjanya pelanggan tidak perlu membawa barang. Kemudian observasi pada 

perusahaan Z yang merupakan online shop terbesar di dunia. 

3.2 Pengumpulan Data 

Terdapat 2 metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu wawancara 

dengan pegawai gudang dan observasi melalui video. Aspek yang ditanyakan saat 

wawancara adalah : 

1. Desain tata letak gudang. 

2. Proses pengambilan barang untuk diberikan kepada pelanggan. 

3. Proses pengiriman barang. 

4. Presentase take away dan delivery. 



Penataan letak gudang di perusahaan X tidak menggunakan sistem 

kategorisasi. Bahkan penataan letak sudah sejak lama tidak teratur dan 

sehubungan dengan semakin bertambah banyaknya stok barang di gudang, maka 

tidak memungkinkan untuk melakukan penataan ulang barang di gudang. Jika ada 

barang tipe baru masuk, maka akan langsung ditaruh pada tempat yang kosong. 

Untuk pengambilan barang, pegawai sales mengambilkan barang yang telah dibeli 

oleh customer digudang. Sales melaporkan hal tersebut kepada pegawai gudang 

sebagai bukti ada barang keluar. Barang diserahkan kepada bagian checking untuk 

dilakukan pemeriksaan kualitas. Setelah pengecekan selesai, maka barang akan 

diserahkan kepada customer. Penjelasan data tergambar pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Workflow perusahaan X. 

Sedangkan jika menyiapkan barang untuk dikirim, maka pegawai akan 

menyiapkan barang – barang, kemudian dilakukan checking. Jika barang – barang 

sudah lolos pengecekan maka akan disiapkan di sebuah lokasi pengambilan. 

Barang - barang akan dimuatkan ke dalam truk menurut regional pengiriman yang 

sudah ditentukan oleh pihak perusahaan X. Untuk presentase take away, 

perusahaan X memberikan jawaban menggunakan contohdata dari 100 penjualan 

terakhir. Pada data tersebut tercatat bahwa hanya ada 32 orang customer yang 



menginginkan untuk membawa sendiri barang belanjaan mereka. Sedangkan 

sisanya 68 orang menginginkan untuk barang belanjaan mereka dikirimkan oleh 

pihak perusahaan X. 

Pada perusahaan Y, penataan letak di gudang sangatlah penting dan 

berhubungan dengan kinerja pegawai. Sehingga sejak awal penataan gudang 

dilakukan dengan sistem kategorisasi, sistem penataan ini memudahkan pegawai 

untuk mencari suatu barang. Untuk mempersiapkan barang, seorang sales yang 

melayani seorang customer, akan mengambilkan barangnya di gudang. Kemudian 

di gudang akan dilakukan pengecekan kondisi barang, apabila barang lolos 

pengecekan, maka akan diambil, kemudian dilaporkan kepada pegawai gudang 

sebagai bukti ada barang keluar dari gudang, dan diserahkan kepada customer. Di 

perusahaan Y, seorang sales, hanya boleh melayani seorang customer, pada saat 

yang bersamaan. Penjelasan data tergambar pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2 Workflow perusahaan Y 



 Untuk menyiapkan barang untuk dikirim, pegawai gudang akan mendaftar 

barang – barang apa saja yang akan dikirimkan. Kemudian dilakukan pengecekan 

kondisi barang, jika sudah lolos maka barang akan disiapkan di sebuah tempat 

yang disebut Picking Zone. Setelah semua barang sudah tersedia, maka barang – 

barang tersebut akan dimuat kedalam truk dan dikirim ke customer. Untuk 

presentase take away dan delivery, perusahaan Y memberikan jawaban dengan 

menggunakan contoh 100 data penjualan terakhir. Pada data tersebut tercatat 

bahwa hanya ada 19 transaksi yang barangnya di bawa sendiri oleh customer, 

sedangkan sisanya 81 transaksi barangnya harus dikirimkan oleh pihak 

perusahaan Y. 

 Sedangkan hasil analisa dari video perusahaan Z, dapat diketahui bahwa 

pegawai perusahaan Z melakukan pengecekan barang bukan saat barang keluar 

gudang, melainkan saat barang masuk dari supplier. Setelah dilakukan 

pengecekan fisik pada tiap barang, lalu dilakukan registrasi menggunakan 

barcode. Barang tersebut dimasukkan ke dalam kotak yang baru dan disegel, lalu 

disimpan di rak yang kosong. Untuk pengambilan barang, pihak perusahaan Z 

menggunakan robot yang berfungsi untuk mengambilkan barang – barang tersebut 

sesuai order tiap pelanggan, dan mencarinya berdasarkan ID yang sudah 

didaftarkan pada saat barang masuk. Kemudian barang – barang tersebut akan 

dibawa ke suatu tempat yang terdapat pegawai untuk menerima barang – barang 

tersebut sebelum dimuatkan pada truk untuk dibawa dan dikirimkan. 



3.3 Analisa Data 

Tabel 3.1 merupakan tabel komparasi dari hasil pengumpulan data dari 3 

perusahaan. Dari data tersebut, didapati bahwa penataan tata letak gudang di 

perusahaan X dan Z tidak terkategorisasi, sedangkan perusahaan Y memiliki 

gudang yang terkategorisasi. Melalui hasil analisa diatas, didapati bahwa penataan 

gudang dengan cara kategorisasi dapat memudahkan pegawai untuk menemukan 

sebuah barang apabila tiap bari sudah di khususkan untuk kategori tertentu. Pada 

gudang perusahaan Z, barang yang masuk akan langsung diberikan ID letak 

penyimpanannya. ID ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan barang. 

Sedangkan di perusahaan X dan Y tidak menggunakan ID letak penyimpanan 

barang.  

Kemudian untuk proses pengecekan barang keluar, pada perusahaan X, 

dilakukan 1 kali pengecekan, yaitu saat barang sudah dibawa keluar dari gudang, 

kemudian dilakukan pengecekan apakah barang – barang tersebut berfungsi 

dengan baik, lalu pada perusahaan Y dilakukan 2 kali pengecekan. Pengecekan 

pertama dilakukan pada saat pegawai mengambilkan barang, lalu pengecekan 

kedua dilakukan pada saat barang akan diserahkan kepada pelanggan. Sedangkan 

pada perusahaan Y tidak dilakukan pengecekan sama sekali pada saat barang 

keluar. Dari hasil pengamatan penulis, didapati bahwa perusahaan X memiliki 

antrian  yang cukup panjang, sedangkan pada perusahaan Y hampir tidak ada 

antrian. Hal ini bisa disebabkan dari tipe produk yang dijual oleh kedua 

perusahaan ini. Perusahaan X menjual produk elektronik yang mengharuskan 

untuk perakitan produk tersebut agar bisa dilakukan pengecekan apakah produk 



tersebut berfungsi dengan baik. Perusahaan Y menjual produk mebel, sehingga 

saat dilakukan pengecekan hanya untuk mengecek apakah fisik dari produk 

tersebut ada yang cacat atau tidak. Selain itu tata letak gudang juga dapat 

mempengaruhi kecepatan pengambilan barang. Pada perusahaan X tidak 

menggunakan penataan kategorisasi, hal ini mengakibatkan pengambilan barang 

yang cukup lama. Di perusahaan Y, penataan letak gudang menggunakan sistem 

kategorisasi, sehingga memudahkan pegawai sales untuk mencari dan mengambil 

barang. Perusahaan Z tidak menggunakan sistem kategorisasi, tetapi letak tiap 

barang sudah dicatat menggunakan ID. ID ini diberikan pada tiap barang saat 

barang masuk ke gudang. 

Untuk metode pegambilan, ketiga perusahaan ini menggunakan cara 

pengambilan Pick by Order atau Basic Order Picking. Pada perusahaan X dan Y, 

pegawai mengambilkan barang – barang milik pelanggan sesuai dengan nota. 

Pada perusahaan Z menggunakan robot sebagai pengganti manusia, tetapi cara 

pengambilannya tetap sama yaitu Basic Order Picking. 

Kemudian untuk presentase take away, di perusahaan X menggunakan 

contoh 100 data penjualan terakhir, dan didapati bahwa hanya 32% dari pelanggan 

yang menginginkan untuk membawa pulang sendiri barang belanjaan mereka. 

Lalu untuk perusahaan Y, memberikan contoh 100 data penjualan terakhir, dan 

didapati bahwa hanya 19% dari pelanggan yang menginginkan untuk membawa 

pulang sendiri barang belanjaan mereka. Sedangkan pada perusahaan Z tidak 

memungkinkan untuk pelanggan membawa barang belanjaan mereka sendiri 

dikarenakan perusahaan Z adalah sebuah bisnis online shop. 



Perusahaan X Y Z 

Tata letak gudang Tidak 

terkategorisasi 

Kategorisasi Tidak 

terkategorisasi 

Proses checking 

barang keluar 

1 kali 2 kali Tidak ada 

Metode 

pengambilan 

Pick by Order Pick by Order Pick by Order 

Presentase take 

away 

32% 19% 0% 

Tabel 3.1 Tabel komparasi perusahaan. 

3.4 Desain Sistem Pergudangan 

Berdasarkan analisa kebutuhan, dirancanglah desain sistem pergudangan 

untuk virtual shopping cart, yaitu : 

1. Tata letak pergudangan yang digunakan adalah kategorisasi. Karena menurut 

hasil analisa data yang didapat, desain tata letak kategorisasi ini dapat 

mempermudah pegawai untuk mencari barang sesuai dengan kategori 

tertentu, dan tiap rak diberi ID. 

2. Metode pengambilan yang didesain ada 2 macam, yaitu Pos Pengambilan 

Ganda dan Pos Pengambilan Tunggal. Sedangkan cara Tanpa Pos 

Pengambilan tidak disarankan karena dari hasil wawancara pada 2 

perusahaan, mereka tidak memiliki peralatan yang memadai. Untuk sistem 

Pos Pengambilan Ganda, dapat diguanakan alur pengambilan S-Shape, yaitu 



cara pengambilan dengan menyusuri tiap barisan rak yang ada di gudang, 

sambil mengumpulkan barang – barang untuk pelanggan pertama, dan 

dikumpulkan pada pos kedua. Kemudian menyusuri barisan rak kembali ke 

pos pertama sambil mengumpulkan barang – barang milik pelanggan kedua, 

dan disiapkan di pos pertama. Seperti pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Dual depot (S – shape) 

Sedangkan untuk cara Pos Pengambilan Tunggal, dapat menggunakan cara 

pengambilan Midpoint, cara ini dilakukan dengan melakukan perhitungan, 

dan menemukan titik tengah dari tiap baris yang digunakan sebagai batas 

pengambilan tiap baris rak. Pegawai akan mengambil barang hanya pada 

barisan rak yang menyimpan barang – barang tersebut, tetapi akan berpindah 

ke baris berikutnya apabila sudah mencapai batas titik tengah yang sudah 

ditetntukan sebelumnya. Seperti pada Gambar 3.4. 



 
Gambar 3.4 Single Depot (Midpoint) 

3.5 Desain Basis Data 

Tugas akhir ini terintegrasi di tugas akhir Tajudin (2015), sehingga 

memiliki basis data yang serupa, seperti pada Gambar 3.5. Namun terdapat 

beberapa hal yang membedakan, yaitu : 

1. Penambahan tipe entitas Lifetime dengan atribut Tanggal Masuk dan Stok. 

2. Penambahan relasi Pack. 

3. Penambahan tipe entitas Lokasi Fisik. 

4. Penambahan tipe entitas Cancel Order. 

5. Penambahan relasi Cancel. 

6. Penambahan atribut Merk pada tipe entitas Barang. 

Untuk tipe entitas Barang, penulis menghubungan tipe entitas ini dengan 

tipe entitas Penjualan sebagai one to many.  Karena 1 jenis barang bisa berada di 

banyak transaksi, dan tiap transaksi hanya bisa ada 1 jenis untuk tiap barang. 



Sehingga tidak menyebabkan adanya penumpukan input jenis barang lebih dari 1 

kali. Atribut merk berguna karena hampir setiap barang memiliki merk tersendiri. 

 Untuk tipe entitas Employee, penulis membuat ID Employee sebagai 

primary key. Kemudian tipe entitas Employee memiliki hubungan one to many 

dengan tipe entitas Barang dan tipe entitas Penjualan. Tipe entitas Employee 

memiliki 2 relasi dengan tipe entitas Penjualan, yaitu Pembayaran dan Pack.  

 Tipe entitas Lifetime adalah sebuah weak entity. Weak entitiy artinya 

adalah sebuah entitas yang bergantung pada entitas lainnya. Pada ERD ini, tipe 

entitas Lifetime sangat bergantung dengan tipe entitas Barang. Tipe entitas ini 

berguna untuk menyimpan dan membedakan stok suatu barang sesuai dengan 

tanggal masuk barang tersebut. 

 Tipe entitas Cancel Order menyimpan data tentang transaksi – transaksi 

yang dibatalkan, serta tanggal – tanggalnya. Tipe entitas ini memiliki relasi yang 

menghubungkan dengan tipe entitas Barang dan Penjualan, yaitu relasi Cancel. 

Pada relasi Cancel, disimpan jumlah barang – barang apa saja yang telah 

dibatalkan pada transaksi – transaksi mana saja, serta alasan pembatalannya. 



 
Gambar 3.5 Diagram ER. 

Gambar 3.6 adalah pemodelan logikal dari ERD pada Gambar 3.5. Pada 

tahap pemetaan dan normalisasi ini, relasi cantum berubah menjadi Detail 

Penjualan. Pada tabel Detail Penjualan, terdapat 2 Foreign Keys, yaitu ID Barang 

dan ID Transaksi. Untuk mempermudah pencarian data, maka dibuatlah sebuah 

Primary Key baru, yaitu ID Detail Penjualan.  

 Pada tabel Penjualan, terdapat kolom Code, kolom ini berguna menyimpan 

data yang digunakan untuk mencari nota transaksi baik pada saat akan melakukan 

checkout, maupun melakukan perubahan pada sebuah nota transaksi. Kolom ID 

User adalah sebuah foreign key dari tabel User, akan tetapi tabel User tidak 

dicantumkan karena tabel User tidak digunakan pada sistem ini. Kolom Packer 

adalah hasil dari relasi Pack antara entitas Penjualan dan Employee. Packer ini 

adalah ID seorang pegawai yang melakukan pengambilan barang – barang pada 

nota milik pelanggan. 



 Pada tabel Detail Penjualan, terdapat kolom ID Event Diskon, kolom ini 

adalah sebuah foreign key dari tabel Event Diskon. Tabel Event Diskon tidak 

ditampilkan karena tidak digunakan pada sistem ini. 

 Tabel Cancel Order berguna untuk menyimpan transaksi – transaksi apa 

saja yang telah dibatalkan. Sedangkan pada tabel Cancel, disimpan data tentang 

barang – barang apa saja yang dibatalkan, beserta alasan pembatalannya. 

 Pada tabel Lifetime, kolom Tanggal Masuk menjadi sebuah Primary Key. 

Hal ini membuat stok tiap barang – barang berbeda menurut tanggal masuk 

barang tersebut. Sehingga pengeluaran barang dapat dilakukan dengan melihat 

barang yang memiliki tanggal masuk yang lebih awal. 

Gambar 3.7 adalah pemodelan fisikal dari hasil pemetaan dan normalisasi 

pada Gambar 3.6. Pada tabel Penjualan, atribut status menggunakan tipe data 

tinyint yang memiliki jumlah maksimal 4 digit. Penggunaan tinyint ini bertujuan 

karena tinyint memerlukan kapasitas penyimpanan data yang lebih kecil daripada 

integer. Packer adalah atribut yang digunakan untuk menyimpan ID pegawai 

gudang yang memilih dan mengambilkan barang untuk suatu transaksi. Atribut 

Password pada entitas Employee menggunakan kapasitas digit yang besar yaitu 40 

digit. Hal ini dikarenakan password yang digunakan akan di enkripsi lebih lanjut 

sehingga menghasilkan sebuah enkripsi yang terdiri dari 35 sampai 40 digit. ID 

transaksi, ID barang, dan ID employee menggunakan tipe data varchar yang dapat 

menyimpang 20 karakter. Hal ini dikarenakan panjang format penyimpanan ID – 

ID tersebut berbeda – beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, 

sehingga dibuatlah basis data yang dapat digunakan secara global. 



 

 
Gambar 3.6 Pemodelan Logikal 



 
Gambar 3.7 Pemodelan Fisikal 

1.6 Sistem Arsitektur 

Sistem arsitektur penambahan barang yang digunakan adalah seperti pada 

Gambar 3.8. Komputer kasir akan terhubung dengan server, dan dapat melakukan 

penambahan stok sebuah barang. 

 
Gambar 3.8 Sistem Arsitektur Penambahan Barang 

Sistem arsitektur pengeluaran barang yang digunakan adalah seperti pada 

Gambar 3.9. Semua komputer kasir akan terhubung pada server. Semua gadget 

yang digunakan oleh pegawai gudang akan terhubung pada server. Server yang 

menjadi tempat basis data ini menggunakan pemrograman SQL. 



 
Gambar 3.9 Sistem Arsitektur. 

3.7 Use Case 

Pada bagian use case, penulis merancang 3 jenis role yang ada, yaitu kasir, 

manager, dan pegawai gudang. 

Pada Gambar 3.10, penulis merancang bahwa kasir bisa melakukan check 

out shopping cart milik customer jika customer sudah puas dengan barang yang 

akan dibeli. Tetapi apabila customer merasa kurang puas, maka pihak kasir dapat 

mengubah jumlah barang dan menghapus barang dari shopping cart milik 

pelanggan. Seorang pegawai kasir juga dapat memasukkan stok barang – barang 

baru kedalam basis data. 



 
Gambar 3.10 Use Case. 

Sedangkan untuk pegawai gudang, penulis merancang bahwa pegawai 

gudang hanya bisa melihat tampilan nota transaksi yang barang – barangnya perlu 

diambilkan. Seorang pegawai gudang hanya bisa memilih untuk mengambilkan 1 

nota transaksi pada saat bersamaan. 

Pada bagian manager, seorang manager dapat melakukan mengubah 

sebuah transaksi yang memiliki suatu masalah, seperti pelanggan yang ingin 

membatalkan pembelian suatu barang dan retur. 

3.8 Diagram Aktivitas 

Diagram aktivitas adalah alur kerja antara pengguna dan sistem. Terdapat 

enam diagram aktivitas, yaitu diagram aktivitas login, diagram aktivitas checkout,  



diagram aktivitas edit shopping cart, diagram aktivitas melihat daftar nota, 

diagram aktivitas mengambil barang, dan diagram aktivitas mengecek barang. 

3.8.1 Diagram Aktivitas Login 

Gambar 3.11 adalah diagram aktivitas untuk fitur login. Semua pegawai 

akan melakukan login sebelum melakukan pekerjaan mereka. Sistem akan 

mendeteksi role dari pegawai yang melakukan login dan menampilkan tampilan 

awal sesuai dengan role mereka. 

 
Gambar 3.11 Diagram Aktivitas Login 

3.8.2 Diagram Aktivitas Checkout 

Gambar 3.12 adalah diagram aktivitas untuk fitur check out. Kasir 

memasukkan nomor check out yang telah diberikan oleh pelanggan. Kasir 



melakukan konfirmasi barang yang akan dibeli dan dapat merubah jumlah barang 

yang akan dibeli pelanggan. Pada saat kasir melakukan submit pada sebuah 

transaksi, maka sistem akan melakukan pengecekan stok barang tersebut pada 

buffer. Apabila barang tersebut memiliki stok pada buffer, maka barang akan 

diambilkan dari buffer. Jika stok pada buffer memenuhi kebutuhan pelanggan, 

maka sistem akan langsung mengurangi stok pada buffer. Tetapi jika stok pada 

buffer tidak mencukupi kebutuhan, maka jumlah barang yang kurang akan 

diambilkan dari stok pada rak. Kemudian sistem merubah status pada transaksi 

dari 0 menjadi 1, yang artinya bahwa transaksi tersebut sudah terbayar. 

3.8.3 Diagram Aktivitas Edit Shopping Cart 

 Gambar 3.13 adalah diagram aktivitas untuk fitur edit shopping cart. Kasir 

dapat melakukan perubahan pada barang – barang apa saja yang akan dibeli oleh 

pelanggan. 

 
Gambar 3.13 Diagram Aktivitas Edit Shopping Cart 

 



 
Gambar 3.12 Diagram Aktivitas Checkout. 

3.8.4 Diagram Aktivitas Melihat Daftar Nota 

 Gambar 3.14 adalah diagram aktivitas untuk fitur melihat daftar nota. 

Pegawai gudang dapat melihat nota – nota apa saja yang perlu diambil barang – 

barangnya. Suatu nota hanya dapat dikerjakan oleh 1 orang pegawai gudang. 



 
Gambar 3.14 Diagram Aktivitas Melihat Daftar Nota 

3.8.5 Diagram Aktivitas Mengambil Barang 

 Gambar 3.15 adalah diagram aktivitas untuk fitur pengambilan barang. 

Seorang pegawai gudang hanya melakukan pengambilan untuk 1 nota pada saat 

bersamaan. 



 
Gambar 3.15 Diagram Aktivitas Mengambil Barang 

3.8.6 Diagram Aktivitas Cancel Order 

Gambar 3.16 adalah diagram aktivitas untuk fitur cancel order. Seorang 

manager akan memasukkan kode transaksi, kemudian melakukan pembatalan 

pemesanan suatu barang pada sebuah transaksi. 



 
Gambar 3.16 Diagram Aktivitas Cancel Order 

3.8.7 Diagram Aktivitas Tambah Produk 

Gambar 3.17 adalah diagram aktivitas pada saat memasukkan stok sebuah 

barang. Seorang kasir akan memasukkan sebuah barang dengan mengisi sebuah 

form barang. Kemudian sistem akan melakukan pengecekan stok pada rak. 

Apabila jumlah stok yang ditambahkan melebihi batas maksimum pada rak, maka 

stok berlebih akan dimasukkan pada buffer. 



  
Gambar 3.17 Add Stock 

3.9 Diagram Kelas 

Gambar 3.18 adalah diagram kelas yang menunjukkan hubungan – 

hubungan antar kelas. Kelas admin functions adalah kelas yang berisi kumpulan – 

kumpulan dari berbagai macam fungsi yang dapat dipanggil dari kelas lainnya. 

Sehingga kelas – kelas lainnya sama sekali tidak bisa berjalan tanpa admin 

funtions. 



 
Gambar 3.18 Diagram Kelas 

3.10 Diagram Sekuens 

Diagram sekuens adalah diagram yang menunjukkan apa saja yang terjadi 

antar kelas pada saat sebuah kegiatan dilakukan. 



1.10.1 Diagram Sekuens Login 

 
Gambar 3.19 Diagram Sekuens Login 

 Pada Gambar 3.19, dijelaskan bahwa pada saat seorang pegawai 

melakukan proses login, maka sistem akan melakukan pengecekkan pada ID dan 

password pegawai. Jika benar, sistem melakukan pengecekkan role dari ID 

pegawai tersebut, dan menampilan tampilan halaman sesuai dengan role. 



3.10.2 Diagram Sekuens Checkout 

 
Gambar 3.20 Diagram Sekuens Checkout 

 Pada Gambar 3.20, dijelaskan apa saja yang dilakukan saat kasir 

melakukan proses checkout untuk barang milik pelanggan. Kasir memasukkan 

kode transaksi yang muncul di gadget milik pelanggan, kemudian di masukkan 

pada aplikasi yang ada di komputer. Kemudian perangkat lunak tersebut akan 

mencari di basis data, barang apa saja yang ada di kode transaksi tersebut. Lalu 

data yang diambil akan ditampilkan kembali ke komputer di kasir, sehingga kasir 

bisa mengetahui daftar barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Saat kasir 

melakukan submit pada sebuah transaksi, maka aplikasi akan melakukan 



pengecekan stok barang pada buffer. Apabila stok pada buffer mencukupi, maka 

barang akan diambilkan dari buffer, dan mengurangi stok pada buffer. Tetapi jika 

stok pada buffer tidak mencukupi, maka barang akan diambilkan dari stok di rak, 

dan mengurangi stok barang pada rak. 

3.10.3 Diagram Sekuens Edit Transaksi 

 
Gambar 3.21 Diagram Sekuens Edit Transaksi 

 Pada Gambar 3.21, dijelaskan apa saja yang dilakukan pada saat kasir 

melakukan proses edit pada sebuah transaksi. Pegawai kasir akan melakukan 

perubahan pada suatu transaksi sesuai keingingan pelanggan. Kemudian apabila 

pelanggan sudah puas maka transaksi tersebut akan diperbarui dan disimpan di 

basis data. 



3.10.4 Diagram Sekuens Pengambilan Barang 

 
Gambar 3.22 Diagram Sekuens Pengambilan Barang 

 Pada gambar 3.22, dijelaskan apa saja yang dilakukan saat pegawai di 

gudang menyiapkan barang untuk diberikan kepada pelanggan. Pegawai gudang 

akan melakukan refresh halaman pada gadget mereka setiap beberapa menit untuk 

melihat daftar transaksi yang perlu disiapkan barang – barangnya. Pegawai 

gudang harus memilih salah satu transaksi yang akan diambilkan barang – 

barangnya. Sistem akan melakukan pengecekan ke basis data apakah transaksi 

tersebut sudah diambil oleh pegawai lain. Setelah detail barang – barang sudah 

muncul, maka pegawai akan mulai mengambilkan barang – barang tersebut. 

Setelah semua barang sudah lengkap, maka barang – barang tersebut akan 

diserahkan kepada pelanggan. 

 

 



 

3.10.5 Diagram Sekuens Cancel Order 

 
Gambar 3.23 Diagram Sekuens Cancel Order 

 Gambar 3.23 menjelaskan apa saja yang terjadi pada saat manager akan 

melakukan cancel order pada suatu transaksi. Manager akan memasukkan kode 

transaksi, kemudian sistem akan mencari dan memunculkan transaksi yang sudah 

dibayar dan ingin di cancel. Kemudian manager akan melakukan cancel order 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah selesai, sistem akan memperbarui 

transaksi tersebut di basis data. 



3.10.6 Diagram Sekuens Penambahan Barang 

 
Gambar 3.24 Diagram Sekuens Penambahan Barang 

 Gambar 3.24 menjelaskan tentang apa saja yang terjadi pada saat seorang 

kasir menambahkan stok pada sebuah barang, maupun menambahkan barang 

baru. Kasir akan mengisi form tentang barang yang akan ditambahkan. Kemudian 

sistem akan melakukan pengecekan stok barang pada rak. Apabila stok pada rak 

sudah mencapai maksimum, maka stok yang berlebih akan dimasukkan kedalam 

buffer. 

3.11    Desain Antar Muka 

Pada desain antar muka ini akan dijelaskan tampilan – tampilan dari 

perangkat lunak yang sudah dirancang. 

3.11.1 Tampilan Login 

Gambar 3.25 adalah halaman awal sebelum memasuki halaman utama atau 

home. 



 
Gambar 3.25 Tampilan Login. 

3.11.2 Tampilan Login Gagal 

Gambar 3.26 adalah tampilan jika pegawai memasukkan username atau 

password dengan salah. 

 
Gambar 3.26 Tampilan Login Gagal. 

3.11.3 Tampilan Checkout Entry 

Gambar 3.27 adalah tampilan saat kasir akan memasukkan kode untuk 

melakukan checkout shopping cart milik pelanggan. 



 
Gambar 3.27 Tampilan Checkout Entry. 

3.11.4 Tampilan Checkout 

Gambar 3.28 adalah tampilan dari hasil input pada checkout. Yang 

ditampilkan adalah barang – barang apa saja yang ada pada shopping cart, 

berdasarkan ID pembeli yang sudah melakukan checkout, pada perangkat lunak 

yang ada di gadget. 

 
Gambar 3.28 Tampilan Chekcout. 

3.11.5 Tampilan Listing Order 

 Gambar 3.29 adalah tampilan dari transaksi apa saja yang sudah dibayar 

dan harus diambilkan oleh pegawai gudang. Ketika pegawai gudang memilih 



salah satu dari transaksi tersebut, maka akan tampil barang – barang apa saja yang 

harus disiapkan oleh pegawai gudang untuk transaksi tersebut. Seperti pada 

Gambar 3.30. 

 
Gambar 3.29 Tampilan Listing Order 

 
Gambar 3.30 Tampilan Detail Order 

3.11.6 Tampilan Cancel Order 

Gambar 3.31 adalah tampilan pada saat seorang manager akan melakukan 

cancel order pada suatu transaksi. Setelah manager memasukkan kode transaksi, 



maka akan tampil transaksi sesuai dengan kode tersebut. Hanya manager yang 

dapat melakukan cancel order. Seperti pada Gambar 3.32. 

 
Gambar 3.31 Tampilan Input Order 

 
Gambar 3.32 Tampilan Cancel Order 

3.11.7 Tampilan Tambah Barang 

Gambar 3.33 adalah tampilan pada saat seorang kasir akan menambahkan 

barang baru, maupun menambahkan stok barang yang sudah ada. Kasir akan 

mengisi sebuah form mengenai detail sebuah barang dan jumlah stok yang 

ditambahkan. Setelah mengisi form barang dan mengeklik tombol “simpan” maka 



tampilan akan pindah ke daftar barang – barang, serta menampilkan barang 

tersebut tersimpan pada rak mana dan jumlahnya. Seperti pada Gambar 3.34. 

 
Gambar 3.33 Tampilan Tambah Barang 

 

Gambar 3.34 Tampilan Update Stok Terbaru 


