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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

 

3.1. Kelemahan Sitem Manual 

Proses bisnis secara manual pada rumah makan dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1) Pelanggan memesan makanan pada pihak rumah makan. 

2) Pegawai rumah makan mencatat pemesanan tersebut. 

3) Pegawai rumah makan memastikan ketersediaan inventaris ke pihak dapur 

apakah makanan tersebut dapat dibuat. 

4) Bila inventaris tidak ada, maka dilakukan pemesanan ulang. 

5) Pemesan meminta nota pesanan pada waktu selesai. 

6) Transaksi yang terjadi dicatat setelah pemesan membayar. 

7) Pada akhir hari, pihak rumah makan akan menghitung inventarisa dan 

mencocokkannya dengan pengeluaran inventaris yang terjadi. 

8) Apabila terjadi pesanan melalui telepon, pihak rumah makan melakukan 

pengecekan inventaris terlebih dahulu. 

9) Laporan-laporan akan direkap melalui pencatatan transaksi. 
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Proses bisnis rumah makan yang masih menggunakan sistem manual 

mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: 

1) Mendapatkan kesulitan dalam cross-check inventaris ataupun tidak 

menghitung inventaris sama sekali, dalam hal ini hanya melihat 

ketersediaan inentaris yang akan habis dan menyediakan ulang 

inventaris tersebut. 

2) Mendapatkan kesulitan dalam membuat laporan-laporan yang terkait 

dengan proses bisnis, seperti: laporan penjualan, laporan inventarisasi, 

laporan inventarisasi masuk dan keluar, laporan penjualan per item, 

dan sebagainya. 

3) Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukan cross-check 

inventaris dan rekap penjualan. 
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3.2. Use case 

3.2.1. Desktop Use case 

 

Gambar 3.1. Desktop Use case 
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1) Use case 1: Login 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat kondisi: Login dengan username dan password 

Langkah utama: 

Menjalankan aplikasi 

a. Administrator/Staff memasukkan username dan password 

b. Administrator/Staff menekan tombol login dan sistem melakukan 

proses authentication 

c. Login berhasil, sistem menampilkan halaman daftar order 

2) Use case 2: Pengaturan – Logout 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Login dengan username dan password 

Langkah Utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu pengaturan dan memilih logout 

b. Sistem menampilkan halaman login 

3) Use case 3: Penjualan – Tambah Penjualan 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login  

Langkah utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu penjualan dan memilih tambah 

penjualan 

b. Administrator/Staff memasukkan data-data penjualan yang 

diperlukan 
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c. Administrator/Staff menekan tombol tambah setelah memasukkan 

data-data yang diperlukan, sistem akan menyimpan data yang 

ditambahkan 

 

Gambar 3.2. Use case Penjualan 

 

4) Use case 4: Penjualan – Ubah Penjualan 

Aktor Utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 

Langkah Utama: 
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a. Administrator/Staff menekan tombol ubah dengan terlebih dahulu 

memilih penjualan yang akan diubah pada halaman daftar 

penjualan atau halaman daftar order 

b. Administrator/Staff mengubah data-data yang perlu diubah 

c. Administrator/Staff menekan tombol simpan untuk menyimpan 

data-data yang telah diubah 

5) Use case 5: Penjualan – Lihat Daftar Penjualan 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 

Langkah Utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu penjualan dan memilih daftar 

penjualan 

b. Administrator/Staff dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator/Staff dapat menghapus data yang telah dipilih 

terlebih dahulu 

d. Administrator/Staff dapat menambah dengan menekan tombol 

tambah 

e. Administrator/Staff dapat mencetak nota dengan menekan tombol 

cetak 

6) Use case 6: Penjualan – Lihat Daftar Penjualan Per Item 

Aktor Utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 
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Langkah utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu penjualan dan memilih daftar 

penjualan per item 

7) Use case 7: Penjualan – Ubah Penjualan Online 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 

Langkah utama: 

a. Administrator/Staff mengubah penjualan yang akan diubah dengan 

terlebih dahulu memilih pada halaman daftar order 

b. Administrator/Staff mengubah data-data yang akan diubah 

c. Administrator/Staff menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan 

data-data yang telah diubah 

8) Use case 8: Penjualan – Lihat Daftar Order 

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 

Langkah utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu penjualan dan memilih daftar 

order 

b. Administrator/Staff dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator/Staff dapat menghapus data yang telah dipilih 

terlebih dahulu 

9) Use case 9: Penjualan – Mencetak Nota Penjualan 



	  

64	  
	  

Aktor utama: Administrator/Staff 

Syarat dan kondisi: Administrator/Staff login 

Langkah utama: 

a. Administrator/Staff memilih menu penjualan dan memilih daftar 

penjualan 

b. Administrator/Staff menekan tombol cetak setelah memilih data 

yang akan dicetak 

10) Use case 10: Inventarisasi – Tambah Inventarisasi 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu inventarsisasi dan memilih tambah 

inventarisasi 

b. Administrator mengisi data inventarisasi yang akan ditambah 

c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data yang telah dimasukkan 

11) Use case 11: Inventarisasi – Ubah Inventarisasi 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu inventarisasi dan memilih daftar 

inventarisasi 
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b. Administrator memilih data yang akan diubah dan menekan tombol 

ubah 

c. Administrator mengubah data yang akan diubah 

d. Administrator menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan data 

yang telah diubah 

 

Gambar 3.3. use case Inventarrisasi 

	  

12) Use case 12: Inventarisasi - Lihat Daftar Invetarisasi 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu inventarisasi dan memilih daftar 

inventarisasi 

b. Administrator dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 
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c. Administrator dapat menghapus data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

d. Administrator dapat menambah dengan menekan tombol tambah 

13) Use case 13: Inventarisasi – Tambah Inventarisasi Masuk 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu inventarisasi dan memilih tambah 

inventarisasi masuk 

b. Administrator mengisi data-data yang diperlukan 

c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data yang telah ditambahkan 

14) Use case 14: Inventarisasi – Lihat Daftar Inventarisasi Masuk dan Keluar 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu inventarisasi dan memilih daftar 

inventarisasi masuk dan keluar 
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Gambar 3.4. Use case Menu 

 

15) Use case 15: Menu – Tambah Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu menu dan memilih tambah menu 

b. Administrator mengisi data-data menu yang akan ditambahkan 
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c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data-data yang telah dimasukkan 

16) Use case 16: Menu – Ubah Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah Utama: 

a. Administrator memilih menu menu dan memilih daftar menu 

b. Administrator memilih data menu yang akan dibuah kemudian 

menekan tombol ubah 

c. Administrator mengubah data menu yang akan diubah 

d. Administrator menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan data 

menu yang telah diubah 

17) Use case 17: Menu – Lihat Daftar Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrato login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu menu dan meillih daftar menu 

b. Administrator dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator dapat menghapus data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

d. Administrator dapat menambahkan menu dengan menekan tombol 

tambah 
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18) Use case 18: Tambah Detil Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Lankah utama: 

a. Administrator memilih menu menu dan memilih tambah detil 

menu 

b. Administrator mengisi data-data akan ditambahkan 

c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data yang telah ditambahkan 

19) Use case 19: Ubah Detil Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu menu dan memilih daftar detil menu 

b. Administrator memilih data yang akan diubah kemudian menekan 

tombol ubah 

c. Administrator mengubah data yang akan diubah 

d. Administrator menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan data 

yang telah diubah 

20) Use case 20: Lihat Daftar Detil Menu 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 
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a. Administrator memilih menu menu dan memilih daftar detil menu 

b. Administrator dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator dapat menghapus data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

d. Administrator dapat menambahkan dengan menekan tombol 

tambah 

 

Gambar 3.5. Use case Pegawai 

 

21) Use case 21: Pegawai – Tambah Pegawai 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pegawai dan memilih tambah 

pegawai 

b. Administrator mengisi data-data pegawai 
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c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data yang ditambahkan 

22) Use case 22: Pegawai – Ubah Pegawai 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisil: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pegawai dan memilih daftar pegawai 

b. Administrator memilih data yang akan diubah dan menekan tombol 

ubah 

c. Administrator mengubah data yang akan diubah 

d. Administrator menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan data 

yang telah diubah 

23) Use case 23: Pegawai – Lihat Daftar Pegawai 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pegawai dan memilih daftar pegawai 

b. Administrator dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator dapat menghapus data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

d. Administrator dapat menambahkan dengan menekan tombol 

tambah 
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24) Use case 24: Cetak Laporan 

Aktor Utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah Utama: 

a. Administrator memilih menu laporan 

b. Administrator memilih jenis, tanggal awal, tanggal akhir dari 

laporan yang akan dicetak 

c. Administrator menekan tombol cetak, sistem akan membuat 

laporan bentuk pdf 

25) Use case 25: User – Tambah User 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pengaturan dan memilih tambah user 

b. Administrator mengisi data-data yang akan ditambahkan 

c. Administrator menekan tombol tambah, sistem akan menyimpan 

data yang ditambahkan 
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Gambar 3.6. Use case Pengaturan 

	  

26) Use case 26: User – Ubah User 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pengaturan dan memilih daftar user 

b. Administrator memilih data user yang akan diubah kemudian 

menekan tombol ubah 

c. Administrator mengubah data-data yang perlu diubah 

d. Administrator menekan tombol ubah, sistem akan menyimpan 

data-data yang telah diubah 

 

27) Use case 27: User – Lihat Daftar User 
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Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator login 

Langkah utama: 

a. Administrator memilih menu pengaturan dan memilih daftar user 

b. Administrator dapat mengubah data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

c. Administrator dapat menghapus data yang telah dipilih terlebih 

dahulu 

d. Administrator dapat menambahkan dengan menekan tombol 

tambah 

28) Use case 28: Pengaturan – Ubah Profil Perusahaan 

Aktor utama: Administrator 

Syarat dan kondisi: Administrator Login 

Langkah Utama: 

a. Administrator memilih menu pengaturan dan memilih ubah profil 

perusahaan 

b. Administrator mengubah data-data perusahaan 

c. Administrator menekan tombol simpan, sistem akan menyimpan 

data-data perusahaan 

	  



	  

75	  
	  

3.2.2. Web Use case 

 

Gambar 3.7. Use case Order Online 

 

1) Use case 1: Melakukan Order Online 

Aktor utama: User 

Syarat dan kondisi: tidak ada 

Langkah utama: 

a. User membuka halaman web untuk melakukan order online 

b. User memilih menu order online 

c. User memilih menu-menu yang akan dipesan 

d. User melihat keranjang pemesanan 

e. User mengkonfirmasi dengan menekan tombol submit setelah 

memasukkan data pribadi 

f. User akan menerima kode pemesanan 

2) Use case 2: Lihat Order 

Aktor utama: User 

Syarat dan kondisi: telah melakukan order online dan mempunyai kode 

pemesanan: 

Langkah utama: 

a. User memasukkan kode pemesanan pada website 
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3.3. Daftar Fitur Aplikasi 

Tabel 3.1. Tabel Daftar Fitur 

 



	  

77	  
	  

 

1) Fungsi untuk aplikasi desktop 

a. Penjualan 

i. Menambah Penjualan 

ii. Mengubah Penjualan 

iii. Mengubah Penjualan Online 

iv. Melihat Daftar Penjualan 

v. Melihat Daftar Penjualan Per Item 

vi. Melihat Daftar Order (Online & Offline) 

b. Inventarisasi 

i. Menambah Inventarisasi 

ii. Menambah Inventarisasi Masuk 

iii. Mengubah Inventarisasi 

iv. Mengubah Inventarisasi Masuk 

v. Melihat Daftar Inventarisasi 

vi. Melihat Daftar Inventarisasi Masuk dan Keluar 

c. Menu 

i. Menambah Menu 

ii. Menambah Detil Menu 

iii. Mengubah Menu 

iv. Mengubah Menu Detil 

v. Melihat Daftar Menu 

vi. Melihat Daftar Detil Menu 
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d. Pegawai 

i. Menambah Pegawai 

ii. Mengubah Pegawai 

iii. Melihat Daftar Pegawai 

e. Laporan 

i. Membuat Laporan 

f. Pengaturan 

i. Menambah User 

ii. Mengubah User 

iii. Melihat Daftar User 

iv. Mengubah Profil Perusahaan 

v. Login & Logout 

2) Fungsi untuk aplikasi web 

a. Melakukan Order Online 

b. Melihat Order Online 

	  

3.4. RancanganTampilan Aplikasi 

3.4.1. Rancangan Tampilan Aplikasi Desktop 

Gambar 3.8., merupakan gambar halaman login yang muncul pada saat 

pertama kali menjalankan aplikasi. Pada halaman ini, pengguna memasukkan 

username dan password yang telah tersedia. 
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Gambar 3.9., merupakan gambar dari daftar inventarisasi yang dalam 

kondisi kurang dari limit yang telah ditentukan. Halaman ini akan muncul setelah 

berhasil login dan ada inventarisasi yang limit. 

 

 

Gambar 3.8. Tampilan Antar Muka Login 
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Gambar 3.9. Tampilan Antar Muka Inventory On Limit 

 

 

Gambar 3.10. Tampilan Antar Muka Tambah Penjualan 
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Pada gambar 3.10., administrator maupun staff dapat mengisi data-data 

penjualan yang akan ditambahkan. Data pertama merupakan data yang umum 

seperti nomor meja, nama pegawai, dan status. Data kedua merupakan data menu 

yang akan dipesan, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam tabel untuk data 

yang lebih detil. Data ketiga merupakan diskon secara keseluruhan dan juga total 

penjualan yang secara automatis terganti. 

Pada gambar 3.11., administrator maupun staff dapat mengubah data-data 

penjualan yang sebelumnya telah ditambahkan. Halaman ini mengubah data 

penjualan yang offline, seperti makan ditempat, pesan bawa pulang, dan pesan 

melalui telepon. Halaman ini dapat diakses melalui halaman daftar order. 

 

Gambar 3.11. Tampilan Antar Muka Ubah Penjualan 
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Gambar 3.12. Tampilan Antar Muka Daftar Penjualan 

	  

Pada gambar 3.12., administrator maupun staff dapat melihat penjualan 

yang telah dibayar, baik secara offline maupun online. Pada halaman ini 

administrator maupun staff tidak dapat mengganti data-data yang ada karena 

merupakan data yang sudah tetap. Data tersebut dapat dilihat juga berdasarkan 

tanggal yang diinginkan. 
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Gambar 3.13. Tampilan Antar Muka Daftar Penjualan Per Item 

 

Pada gambar 3.13., Administrator maupun Staff dapat melihat data-data 

menu yang terjual pada saat menambah penjualan. Data-data ini tidak dapat 

diubah secara manual melainkan dengan mengubah data penjualan offline dan 

data penjualan online. Data tersebut dapat dilihat berdasarkan tanggal yang 

dipilih. 
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Gambar 3.14. Tampilan Antar Muka Ubah Penjualan Online 

 

 

Gambar 3.15. Tampilan Antar Muka Daftar Order 
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Pada gambar 3.14., Administrator maupun Staff dapat merubah data 

penjualan online. Perubahan yang dapat dilakukan yaitu: mengubah penjualan 

online diterima dan juga estimasi waktu tiba di alamat pemesan. Data tersebut 

akan muncul pada halaman website, sehingga pemesan dapat melihat timeline 

yang telah ditentukan. Halaman ini dapat diakses melalui halaman order. 

Pada gambar 3.15., Administrator maupun Staff dapat melihat daftar order 

pada aplikasi dijalankan. Data yang terdapat pada halaman order ini merupakan 

data penjualan dengan status belum dibayar. Pada halaman ini Administrator 

dapat menambahkan, mengubah dan menghapus data penjualan. 

Pada gambar 3.16., Administrator dapat menambahkan inventarisasi yang 

belum terdapat dalam basis data. 

 

Gambar 3.16. Tampilan Antar Muka Tambah Inventarisasi 
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Gambar 3.17. Tampilan Antar Muka Tambah Inventarisasi Masuk 

 

 

Gambar 3.18. Tampilan Antar Muka Ubah Inventarisasi 
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Pada gambar 3.17., Administrator dapat menambahkan inventarisasi 

masuk yang sebelumnya telah ditambahkan ke dalam basis data. Halaman ini 

berfungsi untuk melihat inventarisasi masuk berdasarkan tanggal sehingga dapat 

mencetak laporan. 

Pada gambar 3.18., Administrator dapat mengubah data-data inventarisasi 

yang salah dimasukkan. Halaman ini dapat diakses melalui daftar inventarisasi. 

Pada gambar 3.19., Administrator dapat mengubah data-data inventarisasi 

masuk yang salah dimasukkan sebelumnya. Halaman ini dapat diakses melalui 

daftar inventarisasi masuk dan keluar. 

 

 

Gambar 3.19. Tampilan Antar Muka Ubah Inventarisasi Masuk 
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Gambar 3.20. Tampilan Antar Muka Daftar Inventarisasi 

	  

 Pada gambar 3.20., Administrator dapat melihat daftar inventarisasi yang 

telah dimasukkan sebelumnya dan juga ketersediaan inventarisasi saat aplikasi 

dijalankan. Pada halaman ini juga Administrator dapat menembahkan, mengubah, 

dan menghapus data inventarisasi. 

 Pada gambar 3.21., Administrator dapat melihat dapat melihat daftar 

inventarisasi yang masuk dan keluar. Pada halaman ini, Administrator dapat 

melakukan penambahan dan pengubahan data inventarisasi yang hanya untuk data 

inventarisasi masuk. 

 Pada gambar 3.22., Administrator dapat menambahkan menu baru yang 

tidak terdapat pada basis data. 
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Gambar 3.21. Tampilan Antar Muka Daftar Inventarisasi Masuk Dan Keluar 

 

 

Gambar 3.22. Tampilan Antar Muka Tambah Menu 
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Gambar 3.23. Tampilan Antar Muka Tambah Detil Menu 

 

 

Gambar 3.24. Tampilan Antar Muka Ubah Menu 
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Pada gambar 3.23., Administrator dapat menambahkan inventarisasi apa 

saja yang digunakan dalam menyediakan menu yang dipilih. 

Pada gambar 3.24., Administrator dapat mengubah data menu yang 

sebelumnya telah dimasukkan kedalam basis data. Halaman ini dapat diakses 

melalui halaman daftar menu. 

Pada gambar 4.25., Administrator dapat mengubah data inventarisasi yang 

dipakai dalam menu yang sebelumnya telah dimasukkan kedalam basis data. 

Halaman ini dapat diakses melalui halaman daftar detil menu. 

 

 

Gambar 3.25. Tampilan Antar Muka Ubah Detil Menu 
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Gambar 3.26. Tampilan Antar Muka Daftar Menu 

 

Gambar 3.27. Tampilan Antar Muka Daftar Detil Menu 
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Pada gambar 3.26., Administrator dapat melihat daftar menu. Pada 

halaman ini menu dapat dilihat berdasarkan kategori yang tersedia. Pada halaman 

ini pula, Administrator dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data 

menu. 

Pada gambar 3.27., Administrator dapat melihat daftar inventarisasi yang 

dipakai dalam menu. Pada halaman ini, Administrator dapat menambahkan, 

mengubah, dan menghapus data invetarisasi yang dipakai dalam menu. 

Pada gambar 3.28., Administrator dapat menambahkan data-data pegawai 

yang bekerja pada rumah makan tersebut. 

 

 

Gambar 3.28. Tampilan Antar Muka Tambah Pegawai 
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Gambar 3.29. Tampilan Antar Muka Ubah Pegawai 

 

 

Gambar 3.30. Tampilan Antar Muka Daftar Pegawai 
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Pada gambar 3.29., Administrator dapat mengubah data-data pegawai yang 

sebelumnya telah dimasukkan kedalam basis data. Halaman ini dapat diakses 

melalui halaman daftar pegawai. 

Pada gambar 3.30., Administrator dapat melihat daftar pegawai yang 

bekerja pada rumah makan tersebut. Pada halaman ini, Administrator dapat 

menambahakan, mengubah, dan menghapus data pegawai. 

Pada Ggambar 3.31., Administrator dapat menambahkan pengguna yang 

dapat mengakses aplikasi ini. 

 

 

Gambar 3.31 Tampilan Antar Muka Tambah User 
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Gambar 3.32. Tampilan Antar Muka Ubah User 

 

Gambar 3.33. Tampilan Antar Muka Daftar User 
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Pada gambar 3.32., Administrator dapat mengubah data pengguna yang 

dapat mengakses aplikasi ini. Halaman ini dapat diakses melalui halaman daftar 

user. 

Pada gambar 3.33., Administrator dapat melihat pengguna yang dapat 

mengakses aplikasi ini. Pada halaman ini, Administrator dapat menambahkan, 

mengubah, dan menghapus data-data pengguna. 

Pada gambar 3.34., Administrator dapat mengubah profil dari perusahaan 

dalam hal ini rumah makan. 

Pada gambar 3.35., Administrator dapat memilih laporan-laporan telah 

tersedia untuk dicetak. 

 

 

Gambar 3.34. Tampilan Antar Muka Ubah Profil Perusahaan 
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Gambar 3.35. Tampilan Antar Muka Cetak Laporan 

	  

3.4.2. Tampilan Antar Muka Aplikasi Web 

 

Gambar 3.36.  Tampilan Halaman Utama 
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Gambar 3.36., merupakan halaman web awal. Dari halaman ini dapat 

kehalaman lainnya. Gambar yang terpajang dapat berganti-ganti sesuai gambar 

pada menu. 

Gambar 3.37., merupakan halaman yang berisikan tentang rumah makan 

tersebut dari sejarah terbentuknya hingga hal-hal yang terkait pada rumah makan 

tersebut. 

Gambar 3.38., merupakan halaman untuk menampilkan data lokasi, 

telepon dan peta lokasi dari rumah makan tersebut. 

Gambar 3.39., merupakan halaman untuk melakukan order secara online 

dengan mengisi pada field yang diperlukan. 

Gambar 3.40., merupakan halaman daftar menu yang telah dipesan dan 

juga pemesan akan mengisi data-data yang diperlukan untuk keperluan rumah 

makan untuk mengantarkan pesanan yang dipesan. 

Gambar 3.41., merupakan halaman konfirmasi dari apa yang telah dipesan. 

Pada halaman itu, pemesan akan diberikan kode untuk melihat status dari pesanan 

nantinya. 

Gambar 3.42., merupakan halaman yang akan muncul setelah pemesan 

memasukkan kode yang telah didapat setelah memesan. Data tersebut 

memaparkan pesanan dan juga status dari pesanan tersebut. 
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Gambar 3.37.  Tampilan Halaman About Us 

 

Gambar 3.38. Tampilan Halaman Contact Us 
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Gambar 3.39. Tampilan Halaman Order Online 

 

Gambar 3.40. Tampilan Halaman Cart 
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Gambar 3.41. Tampilan Halaman Konfirmasi 

 

Gambar 3.42. Tampilan Halaman Order 
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3.5. UI Navigation 

 

Gambar 3.43. UI Navigation 

	  

Keterangan: 

1) Tambah Penjualan 

2) Daftar Penjualan 

3) Daftar Penjualan Per Item 

4) Daftar Order 

5) Tambah Inventarisasi 

6) Tambah Inventarisasi Masuk 

7) Daftar Inventarisasi 

8) Daftar Inventarisasi Masuk Dan Keluar 

9) Tambah Menu 

10) Tambah Detil Menu 

11) Daftar Menu 

12) Daftar Detil Menu 
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13) Tambah Pegawai 

14) Daftar Pegawai 

15) Cetak Laporan 

16) Tambah User 

17) Daftar User 

18) Ubah Profil Perusahaan 

19) Logout 

20) Ubah Penjualan 

21) Ubah Penjualan Online 

22) Ubah Inventarisasi 

23) Ubah Inventarisasi Masuk 

24) Ubah Menu 

25) Ubah Detil Menu 

26) Ubah Pegawai 

27) Laporan Penjualan 

28) Laporan Penjualan Per Item 

29) Laporan Inventarisasi 

30) Laporan Inventarisasi Masuk 

31) Ubah User 
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3.6. Entity-Relationship Diagram 

 

Gambar 3.44. Hubungan Antara Entity Basis Data 
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Penjelasan hubungan khusus antara entity basis data: 

Untuk hubungan relasi dari tabel S_USERS, S_USER_ROLES, dan 

S_ROLES memungkinkan adanya user dengan lebih dari satu role, tetapi pada 

aplikasi saat ini hanya memungkinkan satu user dengan satu role saja. Tujuan 

pemodelan basis data seperti itu adalah agar kedepannya basis data masih dapat 

mencakup sistem jika nantinya aplikasi ini melakukan pengembangan dengan 

adanya user dengan lebih dari satu role. 

Untuk hubungan relasi dari tabel T_TRANSACTIONS dan 

T_ONLINE_ORDERS terdapat hubungan yang dimana semua order online 

merupakan transaksi, namun satu-satunya data yang tidak terdapat pada order 

online hanya nomor meja. 
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3.7. Desain Laporan 

 

Gambar 3.45. Desain Laporan Penjualan 



	  

108	  
	  

 

Gambar 3.46. Desain Laporan Penjualan Per Item 

	  

 

Gambar 3.47. Desain Laporan Inventarisasi 
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Gambar 3.48. Desain Laporan Inventarisasi Masuk Dan Keluar 
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3.8. Arsitektur Aplikasi 

 

Gambar 3.49. Gambar Arsitektur Aplikasi 

	  

Aplikasi sistem informasi rumah makan ini menggunakan arsitektur client 

server (2 Tier), di mana sisi server terdiri dari server basis data kemudian sisi 

client terdiri dari host yang mengakses server basis data. 

3.9. Diagram Package 

 

Gambar 3.50. Package Diagram 
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3.10. Class Diagram 

3.10.1. Class Diagram Aplikasi Desktop 

1) Package menus dan utils 

 

Gambar 3.51. Class Diagram untuk Package Menus dan Utils  
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Gambar 3.52. Class Diagram untuk Package Menus 

 
Package ini terdiri dari class-class yang berfungsi sebagai pembangun 

komponen-komponen dasar yang ada dalam tampilan aplikasi. 

Tabel 3.2. Tabel Class untuk Package Menus dan Utils 
No Nama Class Deskripsi 

1 MenuBuilder Interface untuk class MenuBuilderImpl 

2 MenuBuilderImpl Class yang berfungsi untuk membuat 
menu pada tampilan aplikasi 

3 MenuBuilderListener Listener yang berfungsi untuk 
mendengarkan event-event yang 
dilakukan menu 

4 ImageResizeUtil Class yang digunakan untuk merubah 
ukuran gambar 

5 PasswordUtil Class yang digunakan untuk meng-
ecrypt password user 

6 StringUtil Class yang digunakan untuk memeriksa 
isi dari text field 

7 NumericTextField Class yang digunakan untuk membuat 
textfield yang hanya dapat dimasukkan 
dengan angka 

8 BuildMenu Interface untuk class Menu 

9 Menu Class yang berfungsi untuk membuat 
menu 
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10 StartMenu Class yang merupakan class anakan dari 
Menu yang dipakai pada tampilan awal 

11 AdminMenu Class yang merupakan class anakan dari 
Menu yang dipakai pada tampilan untuk 
admin 

12 StaffMenu Class yang merupakan class anakan dari 
Menu yang dipakai pada tampilan untuk 
Staff 

	  

2) Package controllers 

 

Gambar 3.53. Diagram class untuk class controller 

  

Package ini khusus berisi class controller yang menjadi class yang 

merupakan inti dalam aplikasi 

	  

Tabel 3.3. Tabel Class untuk Package Controllers 

	  

No Nama class Deskripsi 

1 Controller Merupakan class induk yang mengatur 

perpindahan data, panel, dan tampilan 

utama aplikasi 
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3) Package databases 

 

Gambar 3.54. Class Diagram untuk Package Databases 1 
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Gambar 3.55. Class Diagram untuk Package Databases 2 
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Gambar 3.56. Class Diagram untuk Package Databases 3 
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Gambar 3.57. Class Diagram untuk Package Databases 4 

 
Package ini berisi class dan interface yang berfungsi sebagai DAO pattern 

yang menghubungkan aplikasi dengan basis data. 

 

Tabel 3.4. Tabel Class untuk Package Databases 

No Nama Class Deskripsi 

1 EmployeeDao Interface untuk EmployeeDaoImpl 

2 EmployeeDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

M_EMPLOYEES 

3 InventoryDao Interface untuk InventoryDaoImpl 

4 InventoryDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

M_INVENTORIES 

5 InventoryHistoryDao Interface untuk InventoryHistoryDaoImpl 
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6 InventoryHistoryDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

M_INVENTORY_HISTORIES 

7 MenuDao Interface untuk MenuDaoImpl 

8 MenuDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

M_MENUS 

9 MenuInventoryDao Interface untuk MenuInventoryDaoImpl 

10 MenuInventoryDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

M_MENU_INVENTORIES 

11 OrderDao Interface untuk OrderDaoImpl 

12 OrderDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

T_ONLINE_ORDERS 

13 RoleDao Interface untuk RoleDaoImpl 

14 RoleDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

S_ROLES 

15 TransactionDao Interface untuk TransactionDaoImpl 

16 TransactionDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

T_TRANSACTIONS 

17 TransactionMenuDao Interface untuk TransactionMenuDaoImpl 

18 TransactionMenuDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 

T_TRANSACTION_MENUS 

19 UserDao Interface untuk UserDaoImpl 

20 UserDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek untuk 

melakukan operasi dengan basis data 
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S_USERS 

21 SQLUtilities Merupakan class yang berisi utility untuk 

koneksi basis data seperti menutup 

koneksi, dan roollback. 

22 DBCOnnectionManager Class yang berfungsi membuka dan 

menyediakan koneksi dengan basis data 

23 DataAccessException Class yang merupakan turunan dari 

RuntimeException untuk proses throwing 

exception. 

 
4) Package Persistences 

 
Gambar 3.58. Class Diagram untuk Package Persistences 

Package ini berisi encapsulation classes yang digunakan dalam aplikasi. 
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Tabel 3.5. Tabel Class untuk Package Persistences 

No Nama Class Deskripsi 

1 Employee Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan pegawai 

2 InventoryHistory Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan inventorisasi keluar 

dan masuk 

3 Inventory Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan inventarisasi 

4 Menu Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan menu 

5 MenuInventory Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan detil menu 

6 OnlineOrder Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan online order 

7 Order Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan order 

8 Transaction Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan transaksi 

9 TransactionMenu Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan detil transaksi 

10 User Class encapsulate untuk field yang 

berhubungan dengan user 
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5) Package Listeners 

 

Gambar 3.59. Class Diagram untuk Package Listener 1 
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Gambar 3.60. Class Diagram untuk Package Listener 2 
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Gambar 3.61. Class Diagram untuk Package Listener 3 

 

Package ini berisi interface yang berfungsi sebagai listener yang 

menampung setiap event yang terjadi dalam panel-panel. 

 

Tabel 3.6. Tabel class untuk package listener 

No Nama class Deskripsi 

1 AddEmployeeListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

AddEmployeePanel 

2 AddInventoryHistoryListener Interface yang menampung semua 
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event pada pada class 

AddInventoryHistoryPanel 

3 AddInventoryListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

AddInventoryPanel 

4 AddMenuInventoryListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

AddMenuInventoryPanel 

5 AddMenuListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class AddMenuPanel 

6 AddOrderListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class AddOrderPanel 

7 AddSalesListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class AddSalesPanel 

8 AddUserListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class AddUserPanel 

9 EditCompanyProfileListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

EditCompanyProfilePanel 

10 EditEmployeeListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

EditEmployeePanel 

11 EditInventoyHistoryListener Interface yang menampung semua 
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event pada pada class 

EditInventoryHistoryPanel 

12 EditInventoryListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

EditInventoryPanel 

13 EditMenuInventoryListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

EditMenuInventoryPanel 

14 EditMenuListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class EditMenuPanel 

15 EditOrderListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class EditOrderPanel 

16 EditSalesListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class EditSalesPanel 

17 EditUserListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class EditUserPanel 

18 ListEmployeeListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

ListEmployeePanel 

19 ListInventoryInAndOutListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

ListInventoryInAndOutPanel 

20 ListInventoryListener Interface yang menampung semua 
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event pada pada class 

ListInventoryPanel 

21 ListMenuInventoryListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class 

ListMenuInventoryPanel 

22 ListMenuListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class ListMenuPanel 

23 ListOrderListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class ListOrderPanel 

24 ListSalesListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class ListSalesPanel 

25 ListUserListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class ListUserPanel 

26 LoginListener Interface yang menampung semua 

event pada pada class LoginPanel 
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6) Package Services 

 

Gambar 3.62. Class Diagram untuk Package Service 1 
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Gambar 3.63. Class Diagram untuk Package Service 2 

 

 Package ini berisi class dan interface manager yang mewakili 

setiap modul. 
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Tabel 3.7. Tabel Class untuk Package Service 

No Nama Class Deskripsi 

1 EmployeeService Interface untuk EmployeeServiceImpl 

2 EmployeeServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

employee. Dalam class ini, data dari 

panel, akan diolah dan diteruskan pada 

setiap DAO yang berhubungan untuk 

di query dalam basis data. 

3 InventoryHistoryService Interface untuk 

InventoryHistoryServiceImpl 

4 InventoryHistoryServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

inventory history. Dalam class ini, data 

dari panel, akan diolah dan diteruskan 

pada setiap DAO yang berhubungan 

untuk di query dalam basis data. 

5 InventoryService Interface untuk InventoryServiceImpl 

6 InventoryServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

inventory. Dalam class ini, data dari 

panel, akan diolah dan diteruskan pada 

setiap DAO yang berhubungan untuk 

di query dalam basis data. 

7 MenuInventoryService Interface untuk 

MenuInventoryServiceImpl 
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8 MenuInventoryServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

detil menu. Dalam class ini, data dari 

panel, akan diolah dan diteruskan pada 

setiap DAO yang berhubungan untuk 

di query dalam basis data. 

9 Menuservice Interface untuk MenuserviceImpl 

10 MenuserviceImpl Class yang merupakan service untuk 

menu. Dalam class ini, data dari panel, 

akan diolah dan diteruskan pada setiap 

DAO yang berhubungan untuk di 

query dalam basis data. 

11 OrderService Interface untuk OrderServiceImpl 

12 OrderServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

order. Dalam class ini, data dari panel, 

akan diolah dan diteruskan pada setiap 

DAO yang berhubungan untuk di 

query dalam basis data. 

13 TransactionService Interface untuk 

TransactionServiceImpl 

14 TransactionServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

transaksi. Dalam class ini, data dari 

panel, akan diolah dan diteruskan pada 

setiap DAO yang berhubungan untuk 
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di query dalam basis data. 

15 UserService Interface untuk UserServiceImpl 

16 UserServiceImpl Class yang merupakan service untuk 

user. Dalam class ini, data dari panel, 

akan diolah dan diteruskan pada setiap 

DAO yang berhubungan untuk di 

query dalam basis data. 

17 ServiceError Merupakan class bertipe enum yang 

berfungsi sebagai penanda setiap status 

dari service 

 

7) Package Presentations 

 

Gambar 3.64. Class Diagram untuk Package Presentation 1 
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Gambar 3.65. Class Diagram untuk Package Presentation 2 
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Gambar 3.66. Class Diagram untuk Package Presentation 3 
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Gambar 3.67. Class Diagram untuk Package Presentation 4 
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Gambar 3.68. Class Diagram untuk Package Presentation 5 
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Gambar 3.69. Class Diagram untuk Package Presentation 6 

 

 

Gambar 3.70. Class Diagram untuk Package Presentation 7 
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Tabel 3.8. Tabel Class untuk Package Presentaion 

No Nama class Deskripsi 

1 AddEmployeePanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data pegawai 

2 AddInventoryHistoryPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data inventarisasi masuk 

3 AddInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data inventarisasi 

4 AddMenuInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data detil menu 

5 AddMenuPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data menu 

6 AddSalesPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data transaksi 

7 AddUserPanel Class yang membangun panel untuk 

menambah data user 

8 ContentPanel Interface untuk panel 

9 DSSDialog Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data inventarisasi yang 

telah dibawah limit 

10 EditCompanyProfilePanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data perusahaan 

11 EditEmployeePanel Class yang membangun panel untuk 
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mengubah data pegawai 

12 EditInventoryHistoryPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data inventarisasi masuk 

13 EditInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data inventarisasi 

14 EditMenuInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data detil menu 

15 EditMenuPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data menu 

16 EditOrderPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data order 

17 EditSalesPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data transaksi 

18 EditUserPanel Class yang membangun panel untuk 

mengubah data user 

19 ListEmployeePanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data pegawai 

20 ListInventoryInAndOutPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data inventarisasi masuk 

dan keluar 

21 ListInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data inventarisasi 

22 ListMenuInventoryPanel Class yang membangun panel untuk 
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menampilkan data detil menu 

23 ListMenuPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data menu 

24 ListOrderPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data order 

25 ListSalesPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data transaksi 

26 ListSalesPerItemPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data transaksi per item 

27 ListUserPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan data user 

28 LoginPanel Class yang membangun panel untuk 

proses login 

29 LogoPanel Class yang membangun panel untuk 

menampilkan logo perusahaan 
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3.10.2. Class Diagram Aplikasi Web 

 
Gambar 3.71. Class Diagram Untuk Web 

 

Tabel 3.9. Tabel class untuk web 

NNo Nama Class Deskripsi 
11 OnlineOrderDao Interface untuk class 

OnlineOrderDaoImpl 
22 OnlineOrderDaoImpl Class yang berfungsi sebagai objek 

untuk melakukan operasi dengan 
basis data T_ONLINE_ORDERS 

33 Customer Class encapsulate untuk field yang 
berhubungan dengan customer 

44 OnlineOrder Class encapsulate untuk field yang 
berhubungan dengan online order 

55 CheckOutServlet Class yang menghubungkan JSP 
dan basis data pada saat checkout 

66 ConfirmationServlet Class yang menghubungkan JSP 
dan basis data pada saat 
confirmation 

77 ListMenuFoodServlet Class yang menghubungkan JSP 



	  

141	  
	  

dan basis data pada saat order menu 
98 SearchServlet Class yang menghubungkan JSP 

dan basis data pada saat melihat 
status order 

3.11. Sequence Diagram 

Berikut ini merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antar objek 

dalam aplikasi: 

1) Add, Edit, Delete data 
User melakukan request menggunakan event. Data yang digunakan di 

encapsulate kemudian di query dalam basis data. Hasil dari query tersebut di 

tandai dengan nilai boolean dan ServiceStatus agar dapat diketahui oleh Frame. 

 

 

Gambar 3.72. Diagram Sequence untuk Add, Edit, Delete 

 

2) Component Update 

User melakukan request untuk update komponen seperti tabel, combobox, 

dan lain-lain. Setelah request di query dalam basis data, hasil yang diterima frame 

berupa ArrayList yang bertipe object untuk data tersebut. 
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Gambar 3.73. Diagram Sequence untuk Component Update 

 

3) Error Handling 

Pada diagram di bawah, di jabarkan tentang proses handling error dan 

exception. Untuk validasi data yang di input user dilakukan dalam EventHandler. 

Untuk kesalahan yang berhubungan dengan basis data, JDBC MySQL akan 

menghasilkan exception yang terdapat dalam sebuah runtime exception, yang 

setelahnya akan di terima oleh service. Dengan adanya handling exception di 

service, memungkinkan dikirimkan status dalam bentuk ServiceStatus ke Frame. 

 

 

Gambar 3.74. Diagram Sequence untuk Error Handling 

4) Laporan 
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User melakukan request khusus untuk proses pembuatan laporan. Proses 

query basis data dilakukan oleh ReportTester, yang kemudian menghasilkan objek 

berupa JasperPrint. Objek tersebut kemudian yang membuat file berformat pdf 

yang telah didesain dan telah diisi data-data untuk laporan.  

 

Gambar 3.75. Diagram Sequence untuk Laporan 

 

 

 

5) Login 

User melakukan request login untuk masuk dalam tampilan aplikasi. Data 

yang dikirimkan berupa username dan password. Pada proses tersebut juga 

diambil ArrayList yang berisi data pengguna dari basis data. Proses validasi 

terjadi dalam service di mana di komparasi apakah username dan password cocok 

dengan data dari basis data. Jika username tersebut cocok, kemudian dilanjutkan 

dengan proses authorization di mana di kirimkan data berupa LoginEnum yang 

membawa role dari username tersebut. 
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Gambar 3.76. Diagram Sequence untuk Login 

6) Order Online 

User melakukan order online dengan langkah pertama yaitu menekan 

tombol tambah ke keranjang. Setelah itu, user akan menekan tombol submit untuk 

memastikan bahwa pesanan yang telah dipesan telah benar dan juga mengisi data 

pribadi. Pada tahap menekan tombol submit akan dilakukan pembuatan kode 

pemesanan. Tahap selanjutnya merupakan validasi. Bila validasi telah selesai, 

dilanjutkan dengan mengirim data ke domain dan juga menjalankan 

doAdd(domain) yang berisikan domain kepada service. Dari service, dipanggil 

method doAdd(domain) untuk menjalankan DAO. Setelah itu, DAO akan 

melakukan query basis data. Hasilnya akan berupa ArrayList yang kemudian akan 

dikembalikan pada halaman keranjang. 
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Gambar 3.77. Diagram Sequence untuk Order Online 

 

3.12. Analisa Perbandingan Teknologi Berdasarkan Kebutuhan Projek 

 

Tabel 3.10. Tabel Perbandingan Java dan .NET 

Kategori Java .NET Kebutuhan 

Platform Independent Hanya bagus di 

Windows 

Dapat berjalan 

platform manapun 

Dukungan Dukungan 3rd 

party banyak 

Dukungan 

kebanyakan oleh 

aplikasi Microsoft 

Membutuhkan 

dukungan yang 

banyak dari 3rd 

party dan proyek-

proyek opensource 

Biaya Biaya rendah dan 

siklus hidup lama 

Ada biaya lisensi Biaya yang rendah 
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Kecepatan Rata-rata karena 

dapat berjalan 

diberbagai 

platform 

Lebih cepat bila 

dijalankan pada 

Windows 

Tidak ada 

spesifikasi 

 

Tabel 3.11. Tabel Perbandingan Swing dan SWT 

Kategori Swing SWT Kebutuhan 

Dukungan Dukungan 3rd 

party banyak 

Dukungan 3rd 

party yang sedikit 

Membutuhkan 

dukungan 3rd party 

yang banyak 

Desain Standard di tiap 

platform 

Beda berdasarkan 

platform 

Desain yang 

standar 

Popularitas Lebih popular Kurang popular Popularitas 

diperlukan untuk 

maintenance lebih 

mudah 

Fitur Lebih kaya fitur 

untuk aplikasi 

Fitur terbatas Tampilan yang 

dapat 

menampilkan ber-

macam-macam 

fitur 
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Tabel 3.12. Tabel Perbandingan JSP dan Java Web MVC Framework 

Kategori JSP Java Web MVC 

Framework 

Kebutuhan 

Fungsi Digunakan untuk 

website yang 

simple dan 

kompleks, namun 

tidak praktis untuk 

website yang 

kompleks 

Lebih mengarah 

ke website yang 

kompleks 

Website yang 

simple 

 

 

Tabel 3.13. Tabel Perbandingan MySQL dan PostgreSQL 

Kategori MySQL PostgreSQL Kebutuhan 

Platform Dapat berjalan di 

berbagai platform 

tapi lebih bagus di 

Windows 

Dapat berjalan di 

berbagai platform 

Dapat berjalan di 

platform manapun 

Kecepatan Lebih cepat Kecepatan masih 

rata-rata 

Rata-rata tapi 

lebih cepat lebih 

bagus 

Stabilitas Lebih ringan 

sehingga tidak 

Masih berat bila 

terdapat berbagai 

Dapat mengatasi 

bila koneksi 
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bermasalah 

dengan berbagai 

koneksi 

koneksi banyak 

Popularitas Lebih popular Kurang popular Popular 

diperlukan untuk 

maintenance 

 

3.13. Business Domain 

 
Gambar 3.78. Gambar Proses Bisnis Melalui Desktop 
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Gambar 3.79. Gambar Proses Bisnis Melalui Web 

  

Pada gambar 2.9., merupakan gambar yang menjelaskan proses bisnis 

yang digunakan pada saat menggunakan aplikasi desktop. Proses tersebut dimulai 

dari pelanggan memesan dan pihak rumah makan mencatat pemesanan. Setelah 

pesanan telah dicatat, pihak rumah makan melakukan pengecekan. Bila inventaris 

tidak tersedia, maka proses kembali pada pemesanan. Bila inventaris tersedia, 

maka proses dilanjutkan ke proses pembuatan makanan. Setelah makanan telah 

jadi, makanan diantar kepada pelanggan. Proses terakhir adalah ketika pelanggan 

meminta nota dan pihak rumah makan mencetak nota. 

 Pada gambar 2.10., merupakan gambar yang menjelaskan proses bisnis 

yang digunakan pada saat menggunakan aplikasi web. Proses tersebut dimulai dari 

pelanggan memesan secara online, pihak rumah makan menerima pesanan dan 

melakukan pengecekan inventaris. Bila pesanan tidak ada, maka pihak rumah 

makan akan menghubungi pemesan. Bila pesanan tersedia, maka dilanjutkan 
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dengan membuat pesanan. Proses terakhir adalah pihak rumah makan mencetak 

nota dan mengantarkan kepada pelanggan. 

 

3.14.  Tahap Proses SDLC 

 

Gambar 3.80. Tahap Proses SDLC 

 

Tahapan proses SDLC yang digunakan dalam membangun aplikasi sistem 

informasi rumah makan ini, di mulai dengan tahap communication. Pada tahapan 

ini, dilakukan pertemuan dengan rumah makan Ling’s Kitchen untuk 

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi ini. Pada 

tahapan communication ini dihasilkan dokumen requirement gathering yang 
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berisi informasi mengenai proses bisnis yang terjadi rumah makan Ling’s 

Kitchen. Tahap selanjutnya adalah planning, pada tahap ini direncanakan tentang 

jadwal-jadwal pengerjaan aplikasi dan referensi-referensi yang digunakan. Tahap 

selanjutnya adalah modeling, pada tahap ini dihasilkan diagram UML (Unified 

Modeling Language), daftar fitur dari aplikasi, rancangan tampilan aplikasi, 

diagram relationship basis data, arsitektur aplikasi, DDL (Data Definition 

Language) basis data dan DML (Data Manipulation Language) basis data. Tahap 

selanjutnya adalah construction yang pada tahapan ini, aplikasi dibangun dengan 

menggunakan teknologi Java Swing untuk aplikasi desktop, JSP untuk aplikasi 

web dan MySQL sebagai basis data. Tahap selanjutnya adalah testing. Tahap 

selanjuatnya adalah construction, di akhiri dengan pembuatan paket distribusi dari 

aplikasi sistem informasi rumah makan. Tahapan terakhir adalah deployment, di 

mana aplikasi akan digunakan dalam bisnis rumah makan. 

 




