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BAB III  

ANALISA DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini membahas analisa dan desain sistem sebelum membuat aplikasi. 

Analisa desain diperlukan untuk menentukan pembuatan jenis aplikasi yang cocok. 

Bab ini akan dibagi menjadi dua  bagian: 

1. Analisa bisnis proses dari pemilik perusahaan, yaitu analisa permasalah yang 

sedang dihadapi untuk mempermudah penyimpanan inventori, serta dapat 

melihat prediksi inventori untuk bulan depan sehingga anggaran yang 

dianggarkan dapat pas sesuai dengan kebutuhan pasar. 

2. Desain sistem yang dihasilkan dari analisa sistem. Desain dari sistem terdiri 

dari desain Data Flow Diagram, Desain Use case, desain ERD, desain 

database, dan desain User Interface Mock Up.  

3.1 Analisa 

PT.Anugrah Baru adalah sebuah bengkel yang memiliki banyak 

pelanggan tetap dan tidak tetap, tetapi belum mengubah sistem manual 

menjadi komputerisasi. Padahal perusahaan ini membutuhkan komputerisasi 

dari dulu, untuk melakukan proses bisnis karena dengan semakin berkembang 

bengkel ini, akan memerlukan sebuah sistem dimana semua data dapat diakses 

tanpa perlu mencarinya melalui berkas-berkas, serta dapat menjadi 

pertanggung jawaban bagi karyawan jika terjadi kesalahan. 
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Perusahaan ini memiliki pelanggan tetap, seperti distributor mobil 

Toyota. Distributor tersebut apabila mengeluarkan mobil hasil pesanan dari 

orang, akan dimasukkan ke bengkel terlebih dahulu, untuk mendapatkan 

tambahan-tambahan aksesoris mobil. Setiap bulan permintaan dari distributor 

Toyota selalu dipastikan ada, tetapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah 

mobil yang memerlukan pemasangan aksesoris. Oleh sebab itu, persediaan 

barang perlu diprediksi untuk menentukan berapa barang yang kira-kira akan 

terjual. Sedangkan untuk pelanggan yang tidak tetap, merupakan pelanggan 

yang datang sekali-kali saja untuk memasang aksesoris mobil. 

Perusahaan ini dimiliki oleh beberapa pemilik saham yang 

memercayakannya kepada seorang manager untuk mengelola bengkel ini. 

Setiap bulan manager harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya 

kepada pemilik mengenai aktifitas yang terjadi selama bulan tersebut. Hal itu 

menjadi salah satu alasan mengapa adanya perubahan sistem dari manual 

menjadi komputerisasi. Dengan bantuan komputerisasi, tingkat kemungkinan 

manager untuk berbuat curang akan menjadi semakin kecil. 

Proses di perusahaan ini ada penjualan, pemesanan dan penyimpanan. 

Proses penjualan dilakukan oleh karyawan untuk melayani pelanggan. 

Karyawan mencatat semua barang yang ingin dibeli oleh pelanggan. Data 

yang dicatat termasuk, nama barang, jumlah, harga satuan, serta harga total 

dari semua barang tersebut. Ketika sudah komplit, data tersebut akan 

tersimpan dalam nota penjualan. Nota penjualan tersebut dalam di cari 

berdasarkan dari nota penjualan, atau dari tanggal penjualan. Untuk melihat 
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penjualan lebih terperinci, hanya tinggal mencari nota penjualan, dan dapat 

melihat, barang apa saja yang telah dibeli, jumlah, serta harga barang per 

satuan. 

Untuk proses pemesanan, bagian gudang memasukkan formulir 

pemesanan. Di formulir itu, tertera barang yang ingin dibeli, harga satuan, dan 

jumlah barang yang ingin dibeli. Setelah bagian gudang sudah memasukkan, 

maka manager dapat melihat, apakah perlu membeli barang itu atau tidak, jika 

perlu apakah jumlahnya cocok, atau tidak. Jika sudah benar, maka tinggal di 

simpan nota pemesanan di database. Untuk melihat isi dari nota pemesanan 

maka dapat dicari melalui nomer nota pemesanan, maupun tanggal 

pemesanan. Kemudian dapat melihat isi dari pemesanan untuk tanggal 

tersebut. 

Untuk proses penyimpanan, bagian gudang akan memasukkan nama 

barang dan jumlah yang masuk  ke dalam gudang yang dikirimkan oleh 

supplier. Barang tersebut akan dimasukkan ke dalam formulir penyimpanan, 

dimana dapat di cek berdasarkan nota penyimpanan, maupun tanggal 

penyimpanan. Dari tanggal penyimpanan, maupun nota penyimpanan 

tersebut, dapat diperjelas nota penyimpanan tersebut membeli barang apa saja. 

Semua data penjualan untuk tiap barang akan disimpan yang akan 

digunakan untuk menghitung prediksi persediaan barang. Prediksi persediaan 

barang tersebut akan dihitung dengan menggunakan rumus pergerakan rata-

rata dan rumus multiplicative decomposition. 
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Pemilihan kedua rumus tersebut berdasarkan grafik yang diambil 

selama 4 tahun untuk menentukan polanya. 
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Dari data yang dikumpulkan, dapat dilihat bahwa Kaca Film dan 

Beklet tidak pernah mengalami kenaikan dan penurunan yang secara 

signifikan. Oleh sebab itu, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk kedua 

barang tersebut menggunakan rumus pergerakan rata-rata karena data yang 

dikumpulkan mengatakan penjualan kedua barang tesebut stabil. Sedangkan 

untuk Alarm, Oli Top 1, dan Foot step bergerak naik turun secara signifikan, 
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dimana ada saat-saat penjualan tersebut berada di puncak dan ada saat-saat 

penjualan berada dipaling rendah. Hasil data menunjukkan bahwa bulan Juli 

dan Januari merupakan bulan dimana terjadi kenaikan paling menonjol dan 

bulan berikutnya akan menurun kembali. Oleh sebab itu, maka menggunakan 

rumus multiplicative decomposition dimana rumus ini berdasarkan atas tren 

dan musim penjualan barang tersebut. 

3.1.1 Penyelesaian Masalah 

Setelah melakukan wawancara, developer memberikan solusi kepada 

manager, mengenai permasalah yang ada dan bagaimana cara 

memecahkannya. 

Untuk masalah mengenai penjualan, pemesanan, dan penyimpanan, 

terdapat masalah dimana, manager harus dapat mengetahui penjualan, 

pemesanan dan penyimpanan, agar tidak dikelabuhi oleh karyawan. Oleh 

karena itu, akan dibuatkan sebuah sistem dimana, manager dapat melihat 

sejarah dari penjualan, pemesanan dan penyimpanan. 

Untuk masalah laporan akan diselesaikan dengan adanya laporan tiap 

bulan yang dapat diakses oleh manager, mengenai penjualan, pemesanan, 

serta penyimpanan barang. Hal ini akan menjadikan semua proses yang terjadi 

di perusahaan ini menjadi lebih terbuka. 

Untuk masalah penumpukan inventori akan diselesaikan dengan 

sistem prediksi dengan menggunakan metode time series yang memprediksi 

penjualan bulan depan dengan melihat penjualan bulan-bulan sebelumnya. 
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Sistem ini bertujuan untuk membantu manager dalam mengurangi anggaran 

yang menumpuk di gudang dalam bentuk persediaan barang, dan 

mempergunakan anggaran tersebut untuk membenahi sektor lainnya, serta 

agar modal yang digunakan di perusahaan itu tidak besar. 

3.2 Desain Sistem 

Setelah melakukan analisa mengenai binis proses yang ada pada 

perusahaan maka tahap berikutnya adalah melakukan analisa desain yang 

menentukan hasil akhir dari aplikasi. 

3.2.1 Use Case 

Berdasarkan hasil analisa sistem, maka aktor dalam aplikasi ini adalah 

karyawan, manager, serta admin. Gambar 3.1 menjelaskan bahwa karyawan 

dapat melakukan transaksi penjualan, pemesanan dan penyimpanan. 

Sedangkan admin dapat mengakses master data, seperti barang, supplier, 

karyawan, pelanggan, dan rak. Sedangkan manager dapat melakukan semua 

yang dilakukan oleh karyawan, serta admin, dan manager dapat melihat 

laporan dan prediksi barang untuk bulan depan. 
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  Gambar 3.1 Use case aplikasi secara general 

3.2.1.1 Use Case Admin 

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh admin untuk dapat 

mengakses aplikasi. 

1. Use case 1 : Admin hendak login, dengan syarat username dan password. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika hendak login adalah 

menjalankan aplikasi, memasukkan username dan password. Kemudian 

menekan tombol login dan sistem secara otomatis akan melakukan proses 
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penyocokkan username dan password. Jika login berhasil, sistem akan 

menampilkan halaman utama. 

 2. Use case 2 : Admin  hendak melakukan log out dengan syarat username 

dan password. Langkah yang harus dilakukan oleh admin, adalah admin 

memilih menu logout dan menekannya. Maka akan secara otomatis 

menampilkan halaman login. 
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    Gambar 3.2 Use case pada saat update supplier 

Gambar 3.2 menjelaskan bahwa admin atau manager dapat memperbarui 

supplier, dimana sistem supplier bisa untuk menambahkan supplier, 

merubah supplier, menghapus supplier, mencari supplier, serta melihat 

supplier. 
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 3.  Use case 3 : Admin atau Manager ingin melihat daftar dari supplier. 

Syarat yang harus dipenuhi adalah admin atau manager login dengan 

username dan password yang telah dimiliki. Langkah-langkah yang harus 

ditempuh setelah login adalah admin atau manager menekan tombol 

“Master” di menubar. Kemudian memilih “Supplier” dan di halaman 

tersebut, admin atau manager dapat melihat tabel. 

 4. Use case 4: Admin atau manager hendak melakukan menambah supplier. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk menambah supplier adalah admin atau 

manager menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan 

tombol “Supplier”, dan memilih tombol “Add”. Di halaman itu, admin 

atau manager mengisi data-data supplier dan menekan tombol “Ok” untuk 

menyimpan data tersebut. 

 5.  Use case 5 : Admin atau manager hendak melakukan perubahan supplier. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk merubah supplier adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Supplier”, setelah itu,admin harus memilih supplier mana yang ingin di 

edit dan memilih tombol “Edit”. Di halaman itu, admin atau manager 

tinggal mengubah data-data supplier yang ingin dirubah dan tombol “Ok” 

uintuk menyimpan data tersebut. 

 6.  Use case 6 : Admin atau manager hendak menghapus supplier. Dengan 

syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah yang 
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harus dilakukan untuk menghapus supplier adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Supplier”, setelah itu, memilih supplier mana yang ingin dihapus dengan 

cara mencentang, kemudian menekan tombol ”Delete”. Setelah itu akan 

ada pertanyaan, jika sudah pasti menekan tombol ”Ok” dan data akan 

dihilangkan. 

 7. Use case 7 : Admin atau manager hendak mencari supplier. Syarat yang 

harus dilakukan adalah admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Supplier”, kemudian admin atau manager memasukkan data yang ingin 

dicari dan menekan tombol ”Search” untuk mencari data tersebut. Hasil 

yang diinginkan akan muncul di tabel. 
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   Gambar 3.3 Use case pada saat update barang 

Gambar 3.3 menjelaskan bahwa admin atau manager dapat memperbarui 

barang, dimana sistem barang bisa untuk menambahkan barang, merubah 

barang, menghapus barang, mencari barang, serta melihat barang. 

 8. Use case 8 : Admin atau Manager ingin melihat daftar dari barang. Syarat 

yang harus dipenuhi adalah admin atau manager login dengan username 

dan password yang telah dimiliki. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

setelah login adalah admin atau manager menekan tombol “Master” di 

menubar. Kemudian memilih “Barang” dan di halaman tersebut, admin 

atau manager dapat melihat tabel. 

 9.  Use case 9 : Admin atau manager hendak melakukan menambah barang. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk menambah barang adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Barang”, dan memilih tombol “Add”. Di halaman itu, admin atau 

manager mengisi data-data barang dan menekan tombol “Ok” untuk 

menyimpan data tersebut. 

 10. Use case 10 : Admin atau manager hendak melakukan perubahan barang. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk merubah barang adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Barang”, setelah itu,admin harus memilih barang mana yang ingin di edit 

dan memilih tombol “Edit”. Di halaman itu, admin atau manager tinggal 
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mengubah data-data barang yang ingin dirubah dan tombol “Ok” uintuk 

menyimpan data tersebut. 

 11. Use case 11 : Admin atau manager hendak menghapus barang. Dengan 

syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah yang 

harus dilakukan untuk menghapus barang adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Barang”, setelah itu, memilih barang mana yang ingin dihapus dengan 

cara mencentang, kemudian menekan tombol ”Delete”. Setelah itu akan 

ada pertanyaan, jika sudah pasti menekan tombol ”Ok” dan data akan 

dihilangkan. 

12. Use case 12: Admin atau manager hendak mencari barang. Syarat yang 

harus dilakukan adalah admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Barang”, kemudian admin atau manager memasukkan data yang ingin 

dicari dan menekan tombol ”Search” untuk mencari data tersebut. Hasil 

yang diinginkan akan muncul di tabel. 
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    Gambar 3.4 Use case pada saat update rak 

Gambar 3.4 menjelaskan bahwa admin atau manager dapat memperbarui 

rak, dimana sistem rak bisa untuk menambahkan rak, merubah rak, 

menghapus rak, mencari rak, serta melihat rak. 

13. Use case 13 : Admin atau Manager ingin melihat daftar dari rak. Syarat 

yang harus dipenuhi adalah admin atau manager login dengan username 

dan password yang telah dimiliki. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

setelah login adalah admin atau manager menekan tombol “Master” di 

menubar. Kemudian memilih “Rak” dan di halaman tersebut, admin atau 

manager dapat melihat tabel. 

14. Use case 14 : Admin atau manager hendak melakukan menambah rak. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 
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yang harus dilakukan untuk menambah rak adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Rak”, dan memilih tombol “Add”. Di halaman itu, admin atau manager 

mengisi data-data barang dan menekan tombol “Ok” untuk menyimpan 

data tersebut.  

 15. Use case 15 : Admin atau manager hendak melakukan perubahan rak. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk merubah rak adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Rak”, setelah itu,admin harus memilih rak mana yang ingin di edit dan 

memilih tombol “Edit”. Di halaman itu, admin atau manager tinggal 

mengubah data-data barang yang ingin dirubah dan tombol “Ok” uintuk 

menyimpan data tersebut. 

 16. Use case 16 : Admin atau manager hendak menghapus rak. Dengan syarat 

admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah yang harus 

dilakukan untuk menghapus rak adalah admin atau manager menekan 

tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol ”Rak”, setelah 

itu, memilih rak mana yang ingin dihapus dengan cara mencentang, 

kemudian menekan tombol ”Delete”. Setelah itu akan ada pertanyaan, jika 

sudah pasti menekan tombol ”Ok” dan data akan dihilangkan. 

 17. Use case 17 : Admin atau manager hendak mencari rak. Syarat yang harus 

dilakukan adalah admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah admin atau manager 
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menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Rak”, kemudian admin atau manager memasukkan data yang ingin dicari 

dan menekan tombol ”Search” untuk mencari data tersebut. Hasil yang 

diinginkan akan muncul di tabel. 

Update Staff

Admin/Manager

Add Staff

Edit Staff

Delete Staff

Search Staff

View Staff

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

    Gambar 3.5 Use case pada saat update staff 

Gambar 3.5 menjelaskan bahwa admin atau manager dapat memperbarui 

staff, dimana sistem staff bisa untuk menambahkan staff, merubah staff, 

menghapus staff, mencari staff, serta melihat staff. 

 18. Use case 18 : Admin atau Manager ingin melihat daftar dari staff. Syarat 

yang harus dipenuhi adalah admin atau manager login dengan username 

dan password yang telah dimiliki. Langkah-langkah yang harus ditempuh 

setelah login adalah admin atau manager menekan tombol “Master” di 
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menubar. Kemudian memilih “Karyawan” dan di halaman tersebut, admin 

atau manager dapat melihat tabel.  

 19. Use case 19 : Admin atau manager hendak melakukan menambah staff. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk menambah staff adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Karyawan”, dan memilih tombol “Add”. Di halaman itu, admin atau 

manager mengisi data-data barang dan menekan tombol “Ok” untuk 

menyimpan data tersebut. 

 20. Use case 20 : Admin atau manager hendak melakukan perubahan staff. 

Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah 

yang harus dilakukan untuk merubah rak adalah admin atau manager 

menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

“Karyawan”, setelah itu,admin harus memilih staff mana yang ingin di 

edit dan memilih tombol “Edit”. Di halaman itu, admin atau manager 

tinggal mengubah data-data barang yang ingin dirubah dan tombol “Ok” 

uintuk menyimpan data tersebut. 

 21. Use case 21: Admin atau manager hendak menghapus staff. Dengan syarat 

admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah yang harus 

dilakukan untuk menghapus staff adalah admin atau manager menekan 

tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol ”Karyawan”, 

setelah itu, memilih staff mana yang ingin dihapus dengan cara 

mencentang, kemudian menekan tombol ”Delete”. Setelah itu akan ada 
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pertanyaan, jika sudah pasti menekan tombol ”Ok” dan data akan 

dihilangkan.  

 22. Use case 22 : Admin atau manager hendak mencari staff. Syarat yang 

harus dilakukan adalah admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Karyawan”, kemudian admin atau manager memasukkan data yang ingin 

dicari dan menekan tombol ”Search” untuk mencari data tersebut. Hasil 

yang diinginkan akan muncul di tabel. 

Update Customer

Admin/Manager

Add Customer

Edit Customer

Delete Customer

Search Customer

View Customer

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

«extends»

 

    Gambar 3.6 Use case pada saat update customer 

Gambar 3.6 menjelaskan bahwa admin atau manager dapat memperbarui 

customer, dimana sistem customer bisa untuk menambahkan customer, 
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merubah customer, menghapus customer, mencari customer, serta melihat 

customer. 

 23. Use case 23 : Admin atau Manager ingin melihat daftar dari customer. 

Syarat yang harus dipenuhi adalah admin atau manager login dengan 

username dan password yang telah dimiliki. Langkah-langkah yang harus 

ditempuh setelah login adalah admin atau manager menekan tombol 

“Master” di menubar. Kemudian memilih “Customer” dan di halaman 

tersebut, admin atau manager dapat melihat tabel. 

 24. Use case 24 : Admin atau manager hendak melakukan menambah 

customer. Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah yang harus dilakukan untuk menambah customer adalah admin 

atau manager menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan 

tombol “Customer”, dan memilih tombol “Add”. Di halaman itu, admin 

atau manager mengisi data-data barang dan menekan tombol “Ok” untuk 

menyimpan data tersebut. 

 25. Use case 25 : Admin atau manager hendak melakukan perubahan 

customer. Dengan syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah yang harus dilakukan untuk merubah customer adalah admin 

atau manager menekan tombol “Master” di menubar. Kemudian menekan 

tombol “Customer”, setelah itu,admin harus memilih customer mana yang 

ingin di edit dan memilih tombol “Edit”. Di halaman itu, admin atau 

manager tinggal mengubah data-data barang yang ingin dirubah dan 

tombol “Ok” uintuk menyimpan data tersebut. 
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 26. Use case 26 : Admin atau manager hendak menghapus customer. Dengan 

syarat admin atau manager harus login terlebih dahulu. Langkah yang 

harus dilakukan untuk menghapus customer adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Customer”, setelah itu, memilih customer mana yang ingin dihapus 

dengan cara mencentang, kemudian menekan tombol ”Delete”. Setelah itu 

akan ada pertanyaan, jika sudah pasti menekan tombol ”Ok” dan data akan 

dihilangkan.  

 27. Use case 27 : Admin atau manager hendak mencari customer. Syarat yang 

harus dilakukan adalah admin atau manager harus login terlebih dahulu. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah admin atau manager 

menekan tombol ”Master” di menubar. Kemudian menekan tombol 

”Customer”, kemudian admin atau manager memasukkan data yang ingin 

dicari dan menekan tombol ”Search” untuk mencari data tersebut. Hasil 

yang diinginkan akan muncul di tabel. 
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3.2.1.2 Use Case Staff 

Update Penjualan

Staff/Manager

Add Penjualan

Search Penjualan

View Penjualan

«extends»

«extends»

«extends»

 

    Gambar 3.7 Use case pada saat update penjualan 

Gambar 3.7 menjelaskan bahwa staff atau manager dapat menambah 

penjualan, mencari penjualan, serta melihat penjualan. 

 

 1. Use case 1 : Staff atau manager hendak melihat penjualan. Dengan syarat 

login terlebih dahulu. Kemudian menekan tombol ”Transaksi” kemudian 

”Penjualan” dan memilih tombol ”View”. Untuk dapat melihat lebih detail, 

staff atau manager dapat memilih salah satu baris dari penjualan kemudian 

menekan tombol ”Lihat Barang”. Kemudian akan nampak detail penjualan 

dari kolom yang dipilih. 

 2. Use case 2 : Staff atau manager hendak menambah penjualan. Dengan 

syarat login terlebih dahulu. Kemudian memilih tombol ”Transaksi”, 

”Penjualan”, dan menekan tombol ”Add” untuk masuk ke halaman 

PenjualanAdd. Setelah mengisi data, kemudia menekan tombol ”Ok”. 

Kalau terjadi kesalahan, staff dapat merubahnya dengan menekan tombol 



56 

 

”Edit”, atau menghapus dengan tombol ”Delete”. Setelah item yang 

diingkan sudah benar, maka staff memilih tanggal hari itu, nama 

customer, serta nama staff. Apabila sudah mengisi semua secara komplit. 

Maka tinggal menekan tombol ”Submit” dan penjualan tersebut telah di 

simpan. 

 3. Use case 3: Staff atau manager ingin mencari penjualan, dengan cara 

menekan tombol ”Transaksi”, ”Penjualan” dan ”View”. Staff 

memasukkan data yang ingin dicari, dilanjutkan dengan menekan tombol 

”Search”, dan hasilnya akan tampil di tabel. Jika ingin melihat lebih detail, 

dapat memilih penjualan tesebut, dan menekan ”Lihat Barang” agar lebih 

detail. 

Update Pemesanan

Staff/Manager

Add Pemesanan

Search Pemesanan

View Pemesanan

«extends»

«extends»

«extends»

 

    Gambar 3.8 Use case pada saat update pemesanan 

Gambar 3.8 menjelaskan bahwa staff atau manager dapat menambah 

pemesanan, mencari pemesanan, serta melihat pemesanan. 

 4.  Use case 4: Staff atau manager hendak melihat pemesanan. Dengan syarat 

login terlebih dahulu. Kemudian menekan tombol ”Transaksi” kemudian 
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”Pemesanan” dan memilih tombol ”View”. Untuk dapat melihat lebih 

detail, staff atau manager dapat memilih salah satu baris dari pemesanan 

kemudian menekan tombol ”Lihat Barang”. Kemudian akan nampak detail 

pemesanan dari kolom yang dipilih. 

 5.  Use case 5 : Staff atau manager hendak menambah pemesanan. Dengan 

syarat login terlebih dahulu. Kemudian memilih tombol ”Transaksi”, 

”Pemesanan”, dan menekan tombol ”Add” untuk masuk ke halaman 

Pemesanan Add. Setelah mengisi data, kemudia menekan tombol ”Ok”. 

Kalau terjadi kesalahan, staff dapat merubahnya dengan menekan tombol 

”Edit”, atau menghapus dengan tombol ”Delete”. Setelah item yang 

diingkan sudah benar, maka staff memilih tanggal hari itu, nama supplier, 

serta nama staff. Apabila sudah mengisi semua secara komplit. Maka 

tinggal menekan tombol ”Submit” dan pemesanan tersebut telah di 

simpan. 

 6. Use case 6 : Staff atau manager ingin mencari pemesanan, dengan cara 

menekan tombol ”Transaksi”, ”Pemesanan” dan ”View”. Staff 

memasukkan data yang ingin dicari, dilanjutkan dengan menekan tombol 

”Search”, dan hasilnya akan tampil di tabel. Jika ingin melihat lebih detail, 

dapat memilih pemesanantesebut, dan menekan ”Lihat Barang” agar lebih 

detail. 
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Update Penyimpanan

Staff/Manager

Add Penyimpanan

Search Penyimpanan

View Penyimpanan

«extends»

«extends»

«extends»

 

    Gambar 3.9 Use case pada saat update penyimpanan 

Gambar 3.9 menjelaskan bahwa staff atau manager dapat menambah 

penyimpanan, mencari penyimpanan, serta melihat penyimpanan. 

 7. Use case 7 : Staff atau manager hendak melihat penyimpanan. Dengan 

syarat login terlebih dahulu. Kemudian menekan tombol ”Transaksi” 

kemudian ”Penyimpanan” dan memilih tombol ”View”. Untuk dapat 

melihat lebih detail, staff atau manager dapat memilih salah satu baris dari 

penyimpanan kemudian menekan tombol ”Lihat Barang”. Kemudian akan 

nampak detail penyimpanan dari kolom yang dipilih. 

 8. Use case 8 : Staff atau manager hendak menambah penyimpanan. Dengan 

syarat login terlebih dahulu. Kemudian memilih tombol ”Transaksi”, 

”Penyimpanan”, dan menekan tombol ”Add” untuk masuk ke halaman 

Penyimpanan Add. Setelah mengisi data, kemudia menekan tombol ”Ok”. 

Kalau terjadi kesalahan, staff dapat merubahnya dengan menekan tombol 

”Edit”, atau menghapus dengan tombol ”Delete”. Setelah item yang 

diingkan sudah benar, maka staff memilih tanggal hari itu, serta nama 
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staff. Apabila sudah mengisi semua secara komplit. Maka tinggal 

menekan tombol ”Submit” dan penyimpanan tersebut telah di simpan. 

 9. Use case 9: Staff atau manager ingin mencari penyimpanan, dengan cara 

menekan tombol ”Transaksi”, ”Penyimpanan” dan ”View”. Staff 

memasukkan data yang ingin dicari, dilanjutkan dengan menekan tombol 

”Search”, dan hasilnya akan tampil di tabel. Jika ingin melihat lebih detail, 

dapat memilih penyimpanan tesebut, dan menekan ”Lihat Barang” agar 

lebih detail. 

  

Update 

History 

Barang

Manager

Add History Barang

View HistoryBarang

«extends»

«extends»

 

   Gambar 3.10 Use case pada saat update history barang  

Gambar 3.10 menjelaskan bahwa staff atau manager dapat menambah 

history barang, dan melihat history barang. 

 10. Use case 10 : Manager harus login terlebih dahulu untuk bisa membuka 

menambahkan history barang. Langkah yang harus dilakukan adalah 

menekan tombol ”Master”, ”Barang”, ”History”, dan ”Add” untuk 
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mengubah harga barang. Jika manager sudah memasukkan data yang ingin 

diganti, kemudian menekan tombol ”Ok” maka data akan di simpan. 

 11. Use case 11: Manager harus login terlebih dahulu untuk bisa melihat 

perubahan harga. Langkah yang harus dilakukan adalah menekan tombol 

”Master”, ”Barang”, ”History”, dan di bagian tersebut manager dapat 

melihat perubahan harga dari waktu ke waktu. 

3.2.2 DaftarList 

Daftar fitur dari aplikasi ini adalah berisikan fitur apa saja yang ada, dan siapa 

saja yang dapat melakukan fitur tersebut. 

 

Table 3.1 Tabel daftar list 

No Nama Fitur Staff Admin Manager 

1 Login/ logout √ √ √ 

2 Add Barang  √ √ 

3 Edit Barang  √ √ 

4 Delete Barang  √ √ 

5 Search Barang  √ √ 

6 Add Supplier  √ √ 

7 Edit Supplier  √ √ 

8 Delete Supplier  √ √ 

9 Search Supplier  √ √ 
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No Nama Fitur Staff Admin Manager 

10 Add Customer  √ √ 

11 Edit Customer  √ √ 

12 Delete Customer  √ √ 

13 Search Customer  √ √ 

14 Add Rak  √ √ 

15 Edit Rak  √ √ 

16 Delete Rak  √ √ 

17 Search Rak  √ √ 

18 Add Staff  √ √ 

19 Edit Staff  √ √ 

20 Delete Staff  √ √ 

21 Search Staff  √ √ 

22 Add History Barang   √ 

23 Add Penjualan √  √ 

24 View Penjualan √  √ 

25 Search Penjualan √  √ 

26 Add Pemesanan √  √ 

27 View Pemesanan √  √ 

28 Search Pemesanan √  √ 

29 Add Penyimpanan √  √ 

30 View Penyimpanan √  √ 
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No Nama Fitur Staff Admin Manager 

31 Search Penyimpanan √  √ 

32 Forecasting Inventori   √ 

33 Laporan   √ 

  

Tabel 3.1 merupakan penjelasan dari daftar aplikasi, dimana yang 

menggunakan aplikasi ini terdiri dari tiga orang yaitu , Staff, Manager serta 

Admin. 

3.2.3 Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur dari aplikasi ini adalah dengan menggunakan server untuk 

meletakkan database dan aplikasi diakses oleh pengguna. Antara pengguna 

dengan server disambungkan dengan LAN. Arsitektur aplikasi dapat dilihat 

pada gambar 3.9 

 

   Gambar 3.11 Arsitektur aplikasi 
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Gambar 3.11 menjelaskan bahwa terdapat 2 client yang dapat mengakses 

server database. Komunikasi yang dilakukan oleh 2 client tersebut dengan 

menggunakan LAN. 

3.2.4 UI Navigasi 

 
Login Form

Staff / Manager Admin/Manager

1 2 3

4 5 6

11

10987

12

1. Penjualan

2. Pemesanan

3. Penyimpanan

4. Laporan Penjualan

5. Laporan Pemesanan

6.Laporan Penyimpanan

7. Add/Edit/Delete Staff

8. Add/Edit/Delete Barang

9. Add/Edit/Delete Customer

10. Add/Edit/Delete Rak

11. Add/Edit/Delete Supplier

12. Forecasting

KETERANGAN :

 

  Gambar 3.12 Bagan UI navigasi 

Gambar 3.12 menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah 

melakukan login ke dalam sistem. Untuk staff/manager dapat melakukan proses 

penjualan, pemesanan , dan penyimpanan, serta laporan dari ketiganya. Sedangkan 

admin hanya bisa merubah mengenai master data saja. Sedangkan manager dapat 

melakukan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh staff ataupun admin. 
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3.2.5 Desain ERD 

Pada desain ERD digambar tabel apa saja yang diperlukan dalam 

membuat aplikasi ini dan hubungan dari setiap tabel memiliki hubungan yang 

berbeda sesuai dengan keguaan pada aplikasi ini. 

Pada gambar 3.13 dapat dilihat tabel database yang digunakan pada 

aplikasi. Berikut adalah relasi yang terbentuk antar tabel: 
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Gambar 3.13 ERD dari database 
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1. Hubungan S_USERS dengan S_ROLES 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak user bisa memiliki satu role. 

2. Hubungan S_USERS dengan M_STAFFS 

Memilik relasi one to one, dimana satu user memiliki satu jabatan. 

3. Hubungan T_PENJUALAN dengan M_STAFFS 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak penjualan bisa dilakukan 

oleh satu karyawan. 

4. HUBUNGAN T_PENJUALAN dengan M_CUSTOMER 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak penjualan memiliki satu 

customer. 

5. HUBUNGAN T_DETAIL_PENJUALAN dengan T_PENJUALAN 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak detail penjualan untuk satu 

penjualan. 

6. HUBUNGAN T_DETAIL_PENJUALAN dengan M_INVENTORI 

Memiliki relasi one to many, dimana satu detail penjualan untuk banyak 

barang. 

7. HUBUNGAN T_PEMESANAN dengan M_STAFFS 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak pemesanan bisa dilakukan 

oleh satu karyawan. 

8. HUBUNGAN T_PEMESANAN dengan M_SUPPLIERS 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak pemesanan bisa dilakukan 

oleh satu supplier. 

9. HUBUNGAN T_DETAIL_PEMESANAN dengan T_PEMESANAN 
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Memiliki relasi many to one, dimana banyak detail pemesanan untuk satu 

pemesanan. 

10. HUBUNGAN T_DETAIL_PEMESANAN dengan M_INVENTORI 

Memiliki relasi one to many, dimana satu detail pemesanan untuk banyak 

barang. 

11. HUBUNGAN T_PENYIMPANAN dengan M_STAFFS 

Memiliki relasi many to one, dimana banyak penyimpanan bisa dilakukan 

oleh satu karyawan. 

12. HUBUNGAN T_DETAIL_PENYIMPANAN dengan 

T_PENYIMPANAN 

Memilki relasi many to one, dimana banyak detail penyimpanan untuk 

satu penyimpanan. 

13. HUBUNGAN T_DETAIL_PENYIMPANAN dengan M_INVENTORI 

Memiliki relasi one to many, dimana satu detail penyimpanan untuk 

banyak barang. 

14. HUBUNGAN M_INVENTORI dengan T_HISTORY_BARANG 

Memiliki relasi one to many, dimana satu barang bisa memiliki banyak 

history barang. 

15. HUBUNGAN M_INVENTORI dengan M_RAK 

Memilki relasi many to one, dimana banyak barang bisa dimilki oleh satu 

rak. 
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3.2.6 Desain Tabel Database 

Desain database dilakukan setelah melakukan pembuatan ERD. 

Setelah melakukan pembuatan ERD maka akan diketahui data apa saja yang 

diperlukan dalam satu tabel. Dan pada tahap ini akan dituliskan secara detail 

data, dan tipe data dari setiap data yang ada pada tabel tersebut. 

1.6.1 Tabel S_USERS 

 

Tabel S_USERS menyimpan data user yang ada pada aplikasi ini. Isi 

dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

Tabel 3.2 Tabel S_USERS 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Username Varchar(20) PK Menyimpan username 

Id_role Int(20) Not null Menyimpan id role 

Password Varchar(20) Not null Menyimpan password 

Id_staff Int(20) Not null Menyimpan id staff 

Status_user Varchar(20) Not null Aktif, unactive 

Kesalahan_login Int(20) Not null Berapa kali salah password 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 
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3.6.2 Tabel S_ROLES 

 

Tabel S_ROLES menyimpan data role pada aplikasi ini. Isi dari tabel 

ini dapat dilihat pada tabel 3.3: 

 Tabel 3.3 Tabel S_ROLES 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_role Int(20) PK Menyimpan id role 

Role Varchar(20) Not null Manager, admin, staff  

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.3 Tabel M_STAFFS 

Tabel M_STAFFS menyimpan data karyawan. Isi dari tabel ini dapat 

dilihat pada tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Tabel M_STAFFS 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_staff Int(20) PK Menyiapkan id staff 

Nama_karyawan Varchar(20) Not null Menyimpan nama staff 

Alamat_karyawan Varchar(20) Not null Menyimpan alamat 

No_tlp_karyawan Varchar(20) Not null Menyimpan no tlp 

No_hp_karyawan Varchar(20) Not null Menyimpan no hp 

jabatan Varchar(20) Not null Menyimpan jabatan 
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Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.4 Tabel M_SUPPLIERS 

Tabel M_SUPPLIERS menyimpan data suppliers. Isi dari tabel ini 

dapat dilihat pada tabel 3.5 : 

Tabel 3.5 Tabel M_SUPPLIERS 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_supplier Int(20) PK Menyimpan id supplier 

Nama_ supplier Varchar(20) Not null Menyimpan nama 

Alamat_ supplier Varchar(20) Not null Menyimpan alamat 

No_tlp_ supplier Varchar(20) Not null Menyimpan no tlp 

No_hp_ supplier Varchar(20) Not null Menyimpan no hp 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.5 Tabel M_RAKS 

Tabel M_RAKS menyimpan data mengenai rak. Isi dari tabel ini dapat 

dilihat pada tabel 3.6: 
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Tabel 3.6 Tabel M_RAKS 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_rak Int(20) PK Menyimpan id rak 

Posisi_rak Varchar(20) Not null Menyimpan posisi rak 

Deskripsi_rak Varchar(20) Not null Menyimpan deskripsi 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.6 Tabel M_INVENTORI 

Tabel M_INVENTORI menyimpan data mengenai barang. Isi dari 

tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.7 : 

Tabel 3.7 Tabel M_INVENTORI 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_barang Int(20) PK Menyimpan id barang 

Id_rak Int(20) Not null Menyimpan id rak 

Nama_barang Varchar(20) Not null Menyimpan nama barang 

Jenis_barang Varchar(20) Not null Menyimpan jenis 

Harga_beli Int(20) Not null Menyimpan harga beli 

Harga_jual Int(20) Not null Menyimpan harga jual 

Jumlah barang Int(20) Not null Menyimpan jumlah 

Merk Varchar(20) Not null Menyimpan merk 

Satuan Varchar(20) Not null Menyimpan satuan 



72 

 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Deskripsi Varchar(20) Not null Menyimpan deskripsi 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.7 TABEL M_CUSTOMERS 

Tabel M_CUSTOMERS menyimpan data mengenai customer. Isi dari 

tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.8 : 

Tabel 3.8 Tabel M_CUSTOMERS 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_customer Int(20) PK Menyimpan id customer 

Nama_ customer Varchar(20) Not null Menyimpan nama 

Alamat_ customer Varchar(20) Not null Menyimpan alamat 

No_tlp_ customer Varchar(20) Not null Menyimpan no tlp 

No_hp_ customer Varchar(20) Not null Menyimpan no hp 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 
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3.6.8 TABEL T_HISTORY_BARANG 

Tabel T_HISTORY_BARANG menyimpan data mengenai history 

barang. Isi dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.9: 

Tabel 3.9 Tabel T_HISTORY_BARANG 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_history Int(20) PK Menyimpan id history 

Id_barang Int(20) Not null Menyimpan id barang 

Harga_lama Int(20) Not null Menyimpan harga lama 

Harga_baru Int(20) Not null Menyimpan harga baru 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.9 TABEL T_PENJUALAN 

Tabel T_PENJUALAN menyimpan data mengenai penjualan. Isi dari 

tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.10: 

Tabel 3.10 Tabel T_PENJUALAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_penjualan Int(20) PK Menyimpan id penjualan 

Id_customer Int(20) Not null Menyimpan id customer 

Tanggal_jual DATE Not null Menyimpan tanggal 

Total_harga Int(20) Not null Menyimpan total harga 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 
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Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.10 TABEL T_DETAIL_PENJUALAN 

Tabel T_DETAIL_PENJUALAN menyimpan data mengenai detail 

penjualan. Isi dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.11: 

Tabel 3.11 Tabel T_DETAIL_PENJUALAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_detail_penjualan Int(20) PK Menyimpan id detail 

Id_penjualan Int(20) Not null Menyimpan id penjualan 

Id_barang Int(20) Not null Menyimpan id barang 

Jumlah_item Int(20) Not null Menyimpan jumlah 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.11 TABEL T_PEMESANAN 

Tabel T_PEMESANAN menyimpan data mengenai pemesanan. Isi 

dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.12: 

Tabel 3.12 Tabel T_PEMESANAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_pemesanan Int(20) PK Menyimpan id pemesanan 



75 

 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_supplier Int(20) Not null Menyimpan id supplier 

Tanggal_beli DATE Not null Menyimpan tanggal 

Total_harga Int(20) Not null Menyimpan total 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.12 TABEL T_DETAIL_PEMESANAN 

Tabel T_DETAIL_PEMESANAN menyimpan data mengenai detail 

pemesanan. Isi dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.13: 

Tabel 3.13 Tabel T_DETAIL_PEMESANAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_detail_pemesanan Int(20) PK Menyimpan id detail 

Id_pemesanan Int(20) Not null Menyimpan id 

pemesanan 

Id_barang Int(20) Not null Menyimpan id barang 

Jumlah_item Int(20) Not null Menyimpan jumlah 

Total Int(20) Not null Menyimpan total 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 
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3.6.13 TABEL T_PENYIMPANAN 

Tabel T_PENYIMPANAN menyimpan data mengenai penyimpanan. 

Isi dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.14: 

Tabel 3.14 Tabel T_PENYIMPANAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_penyimpanan Int(20) PK Menyimpan id 

penyimpanan 

Id_staff Int(20) Not null Menyimpan id staff 

Tanggal_penyimpanan DATE Not null Menyimpan tanggal 

Total_harga Int(20) Not null Menyimpan total 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

3.6.14 TABEL T_DETAIL_PENYIMPANAN 

Tabel T_DETAIL_PENYIMPANAN meyimpan data mengenai detail 

penyimpanan. Isi dari tabel ini dapat dilihat pada tabel 3.15: 

Tabel 3.15 Tabel T_DETAIL_PENYIMPANAN 

Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Id_detail_penyimpanan Int(20) PK Menyimpan id detail 

Id_penyimpanan Int(20) Not null Menyimpan id 

penyimpanan 

Id_barang Int(20) Not null Menyimpan id barang 
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Field Name DATATYPE CONSTRAINTS Keterangan 

Jumlah_item Int(20) Not null Menyimpan jumlah 

Total Int(20) Not null Menyimpan total 

Created_date DATE Not null Kapan di buat 

Created_by Varchar(20) Not null Siapa yang membuat 

M odified_date DATE Not null Kapan di rubah 

Modified_by Varchar(20) Not null Siapa yang merubah 

 

3.2.7 Diagram Package 

 Struktur diagram pada package ini terdiri dari beberapa package. 

Pembagian package sendiri bertujuan untuk mempermudah pengaturan sebuah 

class dan mempermudah mencari class yang diinginkan. Pembagian package 

dapat dilihat di gambar 3.14 yang terdiri dari : 

1. Domain 

Domain adalah package yang berisi class yang berfungsi untuk 

menyimpan data sementara dalam bentuk object sebagai perantara 

database dan tampilan. 

2. Presentation 

 Presentation adalah package yang berisi class yang berfungsi sebagai 

tampilan pada aplikasi yang akan di lihat oleh pengguna. 

3. Controller 
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 Controller adalah package yang berisi class yang bertugas untuk 

mengatur perpindahan satu class ke class yang lain. Selain itu, controller 

bertindak sebagai pengatur program, seandainya ada kesalahan dapat 

dilihat di controller. 

4. Service 

 Service adalah package yang berisikan class yang berfungsi sebagai 

perantara antara class Controller dengan class dalam package database. 

5. Database 

 Database adalah package yang berisi class untuk menghubungkan 

aplikasi dengan database. 

6. Report 

 Report merupakan package yang bertujuan untuk menampilkan hasil 

laporan. 

Presentations

utils

transaksi menus

listeners

controllers domain

databasesservices

report

COM

 

  Gambar 3.14 Struktur dari diagram package aplikasi 
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3.2.8 Class Diagram 

Class diagram merupakan gambaran mengenai class apa yang ada 

pada aplikasi. Class diagram yang dibahas pada aplikasi ini berasal dari 

package pada aplikasi.  

3.5.1 Database 

Gambar di bawah ini akan dijelaskan di tabel 3.16 

 
<interface>

BarangDao

+ getAllNamaBarang(String) : ArrayList<Barang>

+ getIdBarang(Connection, String) : int

+ readRak(String) : String

+ readAll(String) : List<Barang>

+ delete(Connection, int) : int

+ create(Connection, Barang) : int

+ update(Connection, Barang) : int

+ search(Connection, String, String) : ArrayList<Barang>

+ getItemPriceSell(Connection, String) : long

+ getItemPriceBuy(Connection, String) : long

+ getItemPriceBuyHistory(Connection, String) : long

+ getMerkBarang(Connection, String) : String

+ getItemId(Connection, String, long) : int

+ updateHargaBarang(Connection, int) : void

+ updateQuantity(Connection, int, String, int) : void

+ getQuantity(Connection, int) : int

 BarangJdbcDao

implements

+ getAllNamaBarang(String) : ArrayList<Barang>

+ getIdBarang(Connection, String) : int

+ readRak(String) : String

+ readAll(String) : List<Barang>

+ delete(Connection, int) : int

+ create(Connection, Barang) : int

+ update(Connection, Barang) : int

+ search(Connection, String, String) : ArrayList<Barang>

+ getItemPriceSell(Connection, String) : long

+ getItemPriceBuy(Connection, String) : long

+ getItemPriceBuyHistory(Connection, String) : long

+ getMerkBarang(Connection, String) : String

+ getItemId(Connection, String, long) : int

+ updateHargaBarang(Connection, int) : void

+ updateQuantity(Connection, int, String, int) : void

+ getQuantity(Connection, int) : int

 

<interface>

CustomerDao

+ readAll(String) : List<Customer>

+ search(Connection, String) : ArrayList<Customer>

+ create(Customer) : int

+ update(Customer) : int

+ delete(int) : int

+ getCustomerId(Connection, String) : int

CustomerJdbcDao

implements

+ readAll(String) : List<Customer>

+ search(Connection, String) : ArrayList<Customer>

+ create(Customer) : int

+ update(Customer) : int

+ delete(int) : int

+ getCustomerId(Connection, String) : int

<interface>

UserDao

+ getPassword() : String

+ create(User) : int

+ update(User) : int

+ delete(User) : int

UserJdbcDao

implements

+ getPassword() : String

+ create(User) : int

+ update(User) : int

+ delete(User) : int

<interface>

SupplierDao

+ readAll() : List<Suppliers>

+ search(Connection, String) : ArrayList<Suppliers>

+ create(Suppliers) : int

+ update(Suppliers) : int

+ delete(int) : int

SupplierJdbcDao

implements

+ readAll() : List<Suppliers>

+ search(Connection, String) : ArrayList<Suppliers>

+ create(Suppliers) : int

+ update(Suppliers) : int

+ delete(int) : int
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<interface>

HistoryBarangDao

+ readAll() : List<HistoryBarang>

+ create(HistoryBarang) : int

+ update(HistoryBarang) : int

+ delete(int) : int

HistoryBarangJdbcDao

implements

+ readAll() : List<HistoryBarang>

+ create(HistoryBarang) : int

+ update(HistoryBarang) : int

+ delete(int) : int

<interface>

HistoryBarangDao

+ readAll() : List<HistoryBarang>

+ create(HistoryBarang) : int

+ update(HistoryBarang) : int

+ delete(int) : int

HistoryBarangJdbcDao

implements

+ readAll() : List<HistoryBarang>

+ create(HistoryBarang) : int

+ update(HistoryBarang) : int

+ delete(int) : int

<interface>

DetailPenjualanDao

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

DetailPenjualanJdbcDao

implements

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

<interface>

DetailPemensananDao

+ readAll() : List<DetailPemesanan>

+ create(Connection, DetailPemesanan) : int

+ update(DetailPemesanan) : int

+ delete(int) : int

DetailPemesananJdbcDao

implements

+ readAll() : List<DetailPemesanan>

+ create(Connection, DetailPemesanan) : int

+ update(DetailPemesanan) : int

+ delete(int) : int

<interface>

DetailPenjualanDao

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

DetailPenjualanJdbcDao

implements

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

<interface>

DetailPenjualanDao

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

DetailPenjualanJdbcDao

implements

+ readAll() : List<DetailPenjualan>

+ create(Connection, DetailPenjualan) : int

+ update(DetailPenjualan) : int

+ delete(int) : int

 

Gambar 3.15 Gambar class diagram database 1 

Pada package ini merupakan letak dari interface Dao dan class Jdbc Dao 

Implementation. Di sini adalah tempat di mana letak semua query yang ingin 

dijalankan pada aplikasi ini. Isi dari package ini merupakan  penjelasan dari gambar 

3.15 sebagai berikut : 

Tabel 3.16 Tabel class diagram pada package Database 

No. Nama Class/Interface Keterangan 

1. BarangDao Merupakan interface yang mengambil data barang pada database. 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

2. BarangJdbcDao Merupakan implementasi dari BarangDao yang berisi query 

database. 

3. SupplierDao Merupakan interface yang mengambil data supplier pada database. 

4. SupplierJdbcDao Merupakan implementasi dari SupplierDao yang berisi query 

database. 

5. CustomerDao Merupakan interface yang mengambil data customer pada database. 

6. CustomerJdbcDao Merupakan implementasi dari CustomerDao yang berisi query 

database. 

7. RakDao Merupakan interface yang mengambil data rak pada database. 

8. RakJdbcDao Merupakan implemtasi dari RakDao yang berisis query database. 

9. StaffDao Merupakan interface yang mengambil data staff pada database. 

10. StaffJdbcDao Merupakan implementasi dari StaffDao yang berisi query database. 

11. PenjualanDao Merupakan interface yang mengambil data penjulan pada database. 

12. PenjualanJdbcDao Merupakan implementasi dari PenjualanDao yang berisi query 

database. 

13. DetailPenjualanDao Merupakan interface yang mengambil data detail penjualan pada 

database. 

14. DetailPenjualanJdbcDao Merupakan implementasi dari DetailPenjualanDao yang berisi 

query database. 

15. PemesananDao Merupakan interface yang mengambil data pemesanan pada 

database. 

16. PemesananJdbcDao Merupakan implementasi dari PemesananDao yang berisi query 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

database. 

17. DetailPemesananDao Merupakan interface yang mengambil data detailPemesanan pada 

database. 

18. DetailPemesananJdbcDao Merupakan implementasi dari DetailPemesananDao yang berisi 

query database. 

19. PenyimpananDao Merupakan interface yang mengambil data penyimpanan pada 

database. 

20. PenyimpananJdbcdao Merupakan implementasi dari PenyimpananDao yang berisi query 

database. 

21. DetailPenyimpananDao Merupakan interface yang mengambil data detail penyimpanan 

pada database. 

22. DetailPenyimpananJdbcDao Merupakan implementasi dari DetailPenyimpananDao yang berisi 

query database. 

23. UserDao Merupakan interface yang berfungsi mengambil data user pada 

database. 

24. UserJdbcDao Merupakan implementasi dari UserDao yang berisi query database. 

25. RoleDao Merupakan interface yang berfungsi mengambil data role pada 

database. 

26. RoleJdbcDao  Merupakan implementasi dari RoleDao yang berisi query database. 

27. SQLUtilities Kelas yang berfungsi untuk melakukan koneksi dengan database 

28. HistoryBarangDao Merupakan interface yang berfungsi mengambil data historyBarnag 

pada database. 

29. HistoryBarangJdbcDao Merupakan implementasi dari HistoryBarangDao yang berisi query 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

database. 

3.5.2 Presentation 

Gambar dibawah akan dijelaskan pada tabel 3.17 

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

BarangList

+ setBarang(Barang): void

+ addListener(BarangListListener) : void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddBarang

+ setAddBarang(Barang): void

+ addListener(AddBarangListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

EditBarang

+ setEditBarang(Barang): void

+ addListener(EditBarangListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

HistoryBarangList

+ setHistoryBarang(HistoryBarang): void

+ addListener(HistoryBarangListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddHistoryBarang

+ setAddHistoryBarang(HistoryBarang): void

+ addListener(AddHistoryBarangListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

 

Gambar 3.16 Gambar class digram Presentation 1 
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+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

CustomerList

+ addListener(CustomerListListener): void

+ setCustomer(Customer) : void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddCustomer

+ addListener(AddCustomerListener): void

+ setAddCustomer(Customer): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

EditCustomer

+ addListener(EditCustomerListener): void

+ setEditCustomer(Customer): void

implements

<interface>

ContentPanel

 

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

SupplierList

+ setSupplier(Supplier): void

+ addListener(SupplierListListener) : void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddSupplier

+ setAddSupplier(Supplier): void

+ addListener(AddSupplierListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

EditSupplier

+ setEditSupplier(Supplier): void

+ addListener(EditSupplierListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

RakList

+ setRakBarang(Rak): void

+ addListener(RakListener): void

implements

<interface>

ContentPanel
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 Gambar 3.17 Gambar class diagram Presentation 2 

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddRak

+ setAddRak(Rak): void

+ addListener(AddRakListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

EditRak

+ editListener(EditRakListener): void

+ setRak(Rak) : void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddKaryawan

+ addListener(AddKaryawanListener): void

+ setAddKaryawan(Staff): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

EditKaryawan

+ addListener(EditKaryawanListener): void

+ setEditKaryawan(Staff): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

KaryawanList

+ setKaryawan(Staff): void

+ addListener(KaryawanListener): void

implements

<interface>

ContentPanel
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+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

PenjualanList

+ setPenjualan(Penjualan): void

+ addListener(PenjualanListListener) : void

implements

<interface>

ContentPanel

+ getContentPanel(): Jpanel

+ beforeShown(): void

+ buildGUI(): void

AddPenjualan

+ setAddPenjualan(Penjualan): void

+ addListener(AddPenjualanListener): void

implements

<interface>

ContentPanel

+ doAddConfirmBarangAdd(Barang): void

+ doAddCancelBarangAdd(): void

<interface>

BarangAddListener

+ doEditConfirmBarangEdit(Barang): void

+ doEditCancelBarangEdit(): void

<interface>

BarangEditListener

+ doEditBarangList(Barang): void

+ doAddBarangList(): void

+ doDeleteBarangList(int): void

+ doSearchBarangList(): void

+ doHistoryBarangList(): void

<interface>

BarangListListener

+ doAddConfirmCustomerAdd(Customer): void

+ doAddCancelCustomerAdd(): void

<interface>

CustomerAddListener

+ doEditConfirmCustomerEdit(Customer): void

+ doEditCancelCustomerEdit(): void

<interface>

CustomerEditListener

+ doEditCustomerList(Customer): void

+ doAddCustomerList(): void

+ doDeleteCustomerList(int): void

+ doSearchCustomerList(): void

<interface>

CutomerListListener

+ doAddConfirmHistoryBarangAdd(HistoryBarang): void

+ doAddCancelCustomerAdd(): void

<interface>

HistoryBarangAddListener

+ doEditConfirmHistoryBarangEdit(HistoryBarang): void

+ doEditCancelHistoryBarangEdit(): void

<interface>

HistoryBarangEditListener

+ doAddHistoryBarangList(): void

+ doSaveHistoryBarangList(int): void

+ doCancelHistoryBarangList(int): void

+ doSearchHistoryBarangList(): void

<interface>

HistoryBarangListListener

+ doAddConfirmKaryawanAdd(Staff): void

+ doAddCancelKaryawanAdd(): void

<interface>

KaryawanAddListener

+ doEditConfirmKaryawanEdit(Staff): void

+ doEditCancelKaryawanEdit(): void

<interface>

KaryawanEditListener

+ doEditKaryawanList(Staff): void

+ doAddKaryawanList(): void

+ doDeleteKaryawanList(int): void

+ doSearchKaryawanList(): void

<interface>

KaryawanListListener

 

 
Gambar 3.18 Gambar class diagram presentation 3 
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+ doAddConfirmPemesananAdd(DetailPemesanan): void

+ doAddCancelPemesananAdd(): void

<interface>

PemesananAddListener

+ doEditConfirmPemesananEdit(DetailPemesanan): void

+ doEditCancelPemesananEdit(): void

<interface>

PemesananEditListener

+ doEditPemesananList(DetailPemesanan): void

+ doViewPemesananList(): void

+ doAddPemesananList(): void

+ doDeletePemesananList(int): void

+ doSearchPemesananList(): void

+ doSubmitPemesananList(): void

<interface>

PemesananListListener

+ doSearchPemesananSubmit(): void

+ doCancelConfirmPemesananSubmit(): void

+ doSaveConfirmPemesananSubmit(): void

+ doLihaPenyimpananBarang(DetailPenyimpanan): void

<interface>

PemesananSubmitListener

+ doAddConfirmPenjualanAdd(DetailPenjualan): void

+ doAddCancelPenjualanAdd(): void

<interface>

PenjualanAddListener

+ doEditConfirmPenjualanEdit(DetailPenjualan): void

+ doEditCancelPenjualanEdit(): void

<interface>

PenjualanEditListener

+ doEditPenjualanList(DetailPenjualan): void

+ doViewPenjualanList(): void

+ doAddPenjualanList(): void

+ doDeletePenjualanList(int): void

+ doSearchPenjualanList(): void

+ doSubmitPenjualanList(): void

<interface>

PenjualanListListener

+ doSearchPenjualanSubmit(): void

+ doCancelConfirmPenjualanSubmit(): void

+ doSaveConfirmPenjualanSubmit(): void

+ doLihaPenyimpananBarang(DetailPenyimpanan): void

<interface>

PenjualanSubmitListener

+ doAddConfirmPenyimpananAdd(DetailPenyimpanan): void

+ doAddCancelPenyimpananAdd(): void

<interface>

PenyimpananAddListener

+ doEditConfirmPenyimpananEdit(DetailPenyimpanan): void

+ doEditCancelPenyimpananEdit(): void

<interface>

PenyimpananEditListener

+ doEditPenyimpananList(DetailPenyimpanan): void

+ doViewPenyimpananList(): void

+ doAddPenyimpananList(): void

+ doDeletePenyimpananList(int): void

+ doSearchPenyimpananList(): void

+ doSubmitPenyimpananList(): void

<interface>

PenyimpananListListener

+ doSearchPenyimpananSubmit(): void

+ doCancelConfirmPenyimpananSubmit(): void

+ doSaveConfirmPenyimpananSubmit(): void

+ doLihaPenyimpananBarang(DetailPenyimpanan): void

<interface>

PenyimpananSubmitListener

+ doAddConfirmRakAdd(Rak): void

+ doAddCancelRakAdd(): void

<interface>

RakAddListener

+ doEditConfirmRakEdit(Rak): void

+ doEditCancelRakEdit(): void

<interface>

RakEditListener

+ doEditRakList(Staff): void

+ doAddRakList(): void

+ doDeleteRakList(int): void

+ doSearchRakList(): void

<interface>

RakListListener

 

 
Gambar 3.19 Gambar class diagram Presentation 4 
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+ doAddConfirmSupplierAdd(Suppliers): void

+ doAddCancelSupplierAdd(): void

<interface>

SupplierAddListener

+ doEditConfirmSupplierEdit(Suppliers): void

+ doEditCancelSupplierEdit(): void

<interface>

SupplierEditListener

+ doEditSupplierList(Suppliers): void

+ doAddSupplierList(): void

+ doDeleteSupplierList(int): void

+ doSearchSupplierList(): void

<interface>

SupplierListListener

+ doSupplier(): void

+ doCustomer(): void

+ doBarang(): void

+ doKaryawan(): void

+ doRak(): void

+ doPenjualan(): void

+ doPemesanan(): void

+ doPenyimpanan(): voi

<interface>

WelcomePageListener

 
Gambar 3.20 Gambar class diagram Presentation 5 

Pada package ini merupakan letak dari listener. Isi dari package ini 

merupakan  penjelasan dari gambar 3.17 sebagai berikut : 

Tabel 3.17 Tabel class diagram pada package presentation  

No. Nama Class/Interface Keterangan 

1. BarangList Merupakan tampilan pada halaman ”Barang List” 

2. BarangListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas BarangList. 

3. AddBarang Merupakan tampilan pada halaman “Add Barang”. 

4. AddBarangListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas AddBarang.. 

5. EditBarang Merupakan tampilan pada halaman “EditBarang”. 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

6. EditBarangListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas EditBarang.. 

7. HistoryBarangList Merupakan tampilan pada halaman ”History Barang List” 

8. HistoryBarangListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

HistoryBarangList. 

9. CustomerList Merupakan tampilan pada halaman ” CustomerList” 

10. CustomerListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

CustomerList. 

11. AddCustomer Merupakan tampilan pada halaman “Add Customer”. 

12. AddCustomerListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

AddCustomer.. 

13. EditCustomer Merupakan tampilan pada halaman “EditCustomer”. 

14. EditCustomerListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

EditCustomer. 

15. KaryawanList Merupakan tampilan pada halaman ” KaryawanList” 

16. KaryawanListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

KaryawanList. 

17. AddKaryawan Merupakan tampilan pada halaman “Add Karyawan”. 

18. AddKaryawanListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

AddKaryawan.. 

19. EditKaryawan Merupakan tampilan pada halaman “EditKaryawan”. 

20. EditKaryawanListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

EditKaryawan. 

21. RakList Merupakan tampilan pada halaman ” RakList” 

22. RakListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas RakList. 

23. AddRak Merupakan tampilan pada halaman “Add Rak”. 

24. AddRakListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas AddRak.. 

25. EditRak Merupakan tampilan pada halaman “EditRak”. 

26. EditRakListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas EditRak. 

27. StaffList Merupakan tampilan pada halaman ” StaffList” 

28. StaffListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas StaffList. 

29. AddStaff Merupakan tampilan pada halaman “Add Staff”. 

30. AddStaffListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas AddStaff.. 

31. EditStaff Merupakan tampilan pada halaman “EditStaff”. 

32. EditStaffListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas EditStaff. 

33. PenjualanList Merupakan tampilan pada halaman ”PenjualanList”. 

34. PenjualanListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas PenjualanList. 

35. PenjualanAdd Merupakan tampilan pada halaman ”PenjualanAdd” 

36. PenjualanAddListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenjualanAdd. 

37. PenjualanEdit Merupakan tampilan pada halaman ”PenjualanEdit” 

38. PenjualanEditListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenjualanEdit. 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

39. PenjualanSubmit Merupakan tampilan pada halaman ”PenjualanSubmit” 

40. PenjualanSubmitListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenjualanSubmit. 

41. PemesananList Merupakan tampilan pada halaman ” PemesananList”. 

42. PemesananListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PemesananList. 

43. PemesananAdd Merupakan tampilan pada halaman ” PemesananAdd” 

44. PemesananAddListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PemesananAdd. 

45. PemesananEdit Merupakan tampilan pada halaman ”PemesananEdit” 

46. PemesananEditListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PemesananEdit. 

47. PemesananSubmit Merupakan tampilan pada halaman ” PemesananSubmit” 

48. PemesananSubmitListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PemesananSubmit. 

49. PenyimpananList Merupakan tampilan pada halaman ” PenyimpananList”. 

50. PenyimpananListListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenyimpananList. 

51. PenyimpananAdd Merupakan tampilan pada halaman ” PenyimpananAdd” 

52. PenyimpananAddListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenyimpananAdd. 

53. PenyimpananEdit Merupakan tampilan pada halaman ” PenyimpananEdit” 
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No. Nama Class/Interface Keterangan 

54. PenyimpananEditListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenyimpananEdit. 

55. PenyimpananSubmit Merupakan tampilan pada halaman ” PenyimpananSubmit” 

56. PenyimpananSubmitListener Merupakan interface yang berisikan listener dari kelas 

PenyimpananSubmit. 
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3.5.3 Domain 

//setter & getter

Suppliers

//setter & getter

Customer

//setter & getter

Penjualan

//setter & getter

Pemesanan

//setter & getter

Barang

//setter & getter

Rak

//setter & getter

Staff

//setter & getter

Penyimpanan

//setter & getter

User

 

 Gambar 3.21 Gambar class diagram package domain 

 Pada gambar 3.21 merupakan class diagram dari package domain yang 

dijelaskan di tabel 3.18, terdiri dari : 
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Tabel 3.18 Tabel package domain 

No. Nama Class Keterangan 

1. Suppliers Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data suppliers yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

2. Barang Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data barang yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

3. Customer Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data customer yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

4. Rak Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data rak yang diinginkan untuk ditampilkan 

dan disimpan dalam database. 

5. Staff Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data staff yang diinginkan untuk ditampilkan 

dan disimpan dalam database. 

6. Penjualan Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data penjualan yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

7. Pemesanan Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data pemesanan yang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

8. Penyimpanan Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 
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No. Nama Class Keterangan 

menampung data penyimpananyang diinginkan untuk 

ditampilkan dan disimpan dalam database. 

9. User Merupakan data apa saja yang diperlukan untuk 

menampung data user yang diinginkan untuk ditampilkan 

dan disimpan dalam database. 

 

3.5.4 Service 

+ addBarang(Barang): boolean

+ editBarang(Barang): boolean

+ removeBarang(int): boolean

+ getSearchResult(String, String): ArrayList<Barang>

+ getAllNamaBarang(): String[]

+ readRak(): String[]

+ readAll(): List<Barang>

BarangServiceImpl

implements

<interface>

BarangService

<Enum>

ServiceError

+ addBarang(Barang): boolean

+ editBarang(Barang): boolean

+ removeBarang(int): boolean

+ getSearchResult(String, String): ArrayList<Barang>

+ getAllNamaBarang(): String[]

+ readRak(): String[]

+ readAll(): List<Barang>

+ addCustomer(Customer): boolean

+ editBarang(Barang): boolean

+ removeBarang(int): boolean

+ getSearchResult(String): ArrayList<Customer>

+ readAll(): List<Customer>

CustomerServiceImpl

implements

<interface>

CustomerService

+ addCustomer(Customer): boolean

+ editBarang(Barang): boolean

+ removeBarang(int): boolean

+ getSearchResult(String): ArrayList<Customer>

+ readAll(): List<Customer>

+ addHistoryBarang(HistoryBarang): boolean

+ editHistoryBarang(HistoryBarng): boolean

+ removeHistoryBarang(int): boolean

+ getMerkBarang(String): String

+ getItemPriceBuyHistory(String): long

+ readAll(): List<HistoryBarang>

HistoryBarangServiceImpl

implements

<interface>

HistoryBarangService

+ addHistoryBarang(HistoryBarang): boolean

+ editHistoryBarang(HistoryBarng): boolean

+ removeHistoryBarang(int): boolean

+ getMerkBarang(String): String

+ getItemPriceBuyHistory(String): long

+ readAll(): List<HistoryBarang>

+ addKaryawan(Staffs): boolean

+ editKaryawan(Staffs): boolean

+ removeKaryawan(int): boolean

+ getSearchResult(String): ArrayList<Staffs>

+ readAll(): List<Staffs>

KaryawanServiceImpl

implements

<interface>

KaryawanService

+ addKaryawan(Staffs): boolean

+ editKaryawan(Staffs): boolean

+ removeKaryawan(int): boolean

+ getSearchResult(String): ArrayList<Staffs>

+ readAll(): List<Staffs>

 

Gambar 3.22 Gambar class diagram service 1 
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+ addPemesanan(Pemesanan): boolean

+ editPemesanan(Pemesanan): boolean

+ removePemesanan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceBuy(String): long

+ getItemId(String, long): int

PemesananServiceImpl

implements

<interface>

PemesananService

+ addPemesanan(Pemesanan): boolean

+ editPemesanan(Pemesanan): boolean

+ removePemesanan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceBuy(String): long

+ getItemId(String, long): int

+ addPemesanan(Pemesanan): boolean

+ editPemesanan(Pemesanan): boolean

+ removePemesanan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceBuy(String): long

+ getItemId(String, long): int

PemesananServiceImpl

implements

<interface>

PemesananService

+ addPemesanan(Pemesanan): boolean

+ editPemesanan(Pemesanan): boolean

+ removePemesanan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceBuy(String): long

+ getItemId(String, long): int

+ addPenjualan(Penjualan): boolean

+ editPenjualan(Penjualan): boolean

+ removePenjualan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceSell(String): long

+ getItemId(String, long): int

+ getAllPenjualanFromId(int): List<DetailPenjualan>

PenjualanServiceImpl

implements

<interface>

PenjualanService

+ addPenjualan(Penjualan): boolean

+ editPenjualan(Penjualan): boolean

+ removePenjualan(int): boolean

+ readAll(): List<Pemesanan>

+ getItemPriceSell(String): long

+ getItemId(String, long): int

+ getAllPenjualanFromId(int): List<DetailPenjualan>

+ addPenyimpanan(Penyimpanan): boolean

+ editPenyimpanan(Penyimpanan): boolean

+ removePenyimpanan(int): boolean

+ readAll(): List<Penyimpanan>

+ getItemPriceSell(String): long

+ getItemId(String, long): int

PenyimpananServiceImpl

implements

<interface>

PenyimpananService

+ addPenyimpanan(Penyimpanan): boolean

+ editPenyimpanan(Penyimpanan): boolean

+ removePenyimpanan(int): boolean

+ readAll(): List<Penyimpanan>

+ getItemPriceSell(String): long

+ getItemId(String, long): int

 
Gambar 3.23 Gambar class diagram service 2 
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+ addRak(Rak): boolean

+ editRak(Rak): boolean

+ removeRak(int): boolean

+ readAll(): List<Rak>

+ getSearchResult(String): ArrayList<Rak>

RakServiceImpl

implements

<interface>

RakService

+ addRak(Rak): boolean

+ editRak(Rak): boolean

+ removeRak(int): boolean

+ readAll(): List<Rak>

+ getSearchResult(String): ArrayList<Rak>

+ addSupplier(Suppliers): boolean

+ editSupplier(Suppliers): boolean

+ removeRak(int): boolean

+ readAll(): List<Rak>

+ getSearchResult(String): ArrayList<Suppliers>

SupplierServiceImpl

implements

<interface>

SupplierService

+ addSupplier(Suppliers): boolean

+ editSupplier(Suppliers): boolean

+ removeRak(int): boolean

+ readAll(): List<Rak>

+ getSearchResult(String): ArrayList<Suppliers>

+ addUser(User): boolean

+ editUser(User): boolean

+ removeUser(int): boolean

+ readAll(): List<User>

+ getPassword(String): boolean

UserServiceImpl

implements

<interface>

UserService

+ addUser(User): boolean

+ editUser(User): boolean

+ removeUser(int): boolean

+ readAll(): List<User>

+ getPassword(String): boolean

 
Gambar 3.24 Gambar class diagram service 3 

Gambar 3.22, 3.23, 3.24 akan dijelaskan pada tabel 3.19 

Tabel 3.19 Tabel package Service 

No. Nama class dan interface Keterangan 

1. ServiceError Merupakan enum, berisikan berbagai error apa saja yang 

akan terjadi bila salah menjalankan aplikasi 

2. BarangService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

3. BarangServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

4. CustomerService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

5. CustomerServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

6. HistoryBarangService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 
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No. Nama class dan interface Keterangan 

7. HistoryBarangServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

8. KaryawanService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

9. KaryawanServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

10. RakService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

11. RakServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

12. SupplierService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

13. SupplierServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

14. PenjualanService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

15. PenjualanServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

16. PemesananService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

17. PemesananServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

18. PenyimpananService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

19. PenyimpananServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 

20. UserService Merupakan interface yang berhubungan dengan Dao 

21. UserServiceImpl Merupakan implementasi yang menjelaskan Dao apa 

saja yang diperlukan untuk dalam mengambil data 
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3.2.9 Diagram Sequence 

 Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan interaksi 

antar objek dalam aplikasi: 

a. Login 

JFrame JPanel EventHandler Domain Service Dao MySQL

User

SQL(SELECT)

SwitchPanel(ContentPanel)

Login

Validasi

doLogin(username, password)

ServiceError

ResultSet

getUser()

ArrayList<Object>

   
Gambar 3.25 Gambar diagram sequence login 

 

Pada gambar 3.25 , user melakukan request login untuk masuk ke dalam 

aplikasi. Data yang dikirimkan berupa username dan password yang secara 

bersamaan juga di query semua daftar username dan password dalam data. 

Proses authetication terjadi dalam service dimana di cocokkan apakah 

username dan password terdaftar dan cocok dengan data. Jika username 

tersebut terdaftar dan cocok, kemudian dilanjutkan dengan proses 

authorization dimana dikirimkan data berupa LoginEnum yang membawa role 

dari username tersebut. 
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b. View Data 

JFrame JPanel EventHandler Domain Service Dao MySQL

User

View

setListData(ArrayList<Object>)

ArrayList<Object>

SQL(SELECT)

ResultSet

getAll()

getAllData()

ArrayList<Object>

   
Gambar 3.26 Gambar diagram sequence view data 

Gambar 3.26 menerangkan saat user ingin melakukan view data yang ada 

pada suatu halaman, maka sistem akan melakukan query ke dalam database 

dan mengembalian dalam bentuk List yang berisikan objek-objek yang 

nantinya akan ditampilkan pada halaman tampilan. 

c. Add, edit, delete data 

User

JFrame JPanel EventHandler Domain Service Dao MySQL

JOptionPane

doAdd(Domain)

Data Binding

add

ServiceStatus

True/False

SQL (INSERT, UPDATE, DELETE)

ResultSet

doAdd(Domain)

Validasi

 
  

Gambar 3.27 Gambar diagram sequence add, delete, edit data 
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Gambar 3.27 menjelaskan ketika user melakukan permintaan add/edit/delete, 

maka data akan diletakkan pada sebuah objek untuk dikirimkan ke database. 

Setelah database menjalankan query dan berhasil, maka akan diberikan 

pemberitahuan melalui ServiceError apakah add/edit/delete berhasil atau 

tidak. 

d. Reporting 

JPanel EventHandler MySQL

User

JFrame ReportViewer ReportTester

JRXML File + Parameters

Print Report

JasperPrint

PrintReport()

SQL(SELECT)

ResultSet

 
  Gambar 3.28 Gambar diagram sequence reporting 

Gambar 3.28 menjelaskan ketika user ingin melakukan pencetakan sebuah 

laporan, maka dilakukan sebuah query ke database yang dijalankan oleh 

ReportTester dan akan ditampilkan menggunakan ReportViewer. 
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e. Error handling 

JFrame JPanel EventHandler Domain Service Dao MySQL

User

Input Data

JOptionPane(ErrorMessage)

Validasi

ListenerMethod()

DaoMethod()

Exception Handling

SQL(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

ResultSet

Exception

ServiceError Exception Handling

JOptionPanel(ErrorStatus)

 

   Gambar 3.29 Gambar diagram sequence error handling 

Gambar 3.29 menjelaskan ketika aplikasi sedang melakukan proses untuk 

mengatasi error yang dilakukan pada database. Jika terjadi kesalahan maka 

akan ditampulkan pesan kesalahan. Kesalahan yang ditampilkan berupa 

kesalahan pada saat melakukan validasi atau kesalahan pada saat melakukan 

query pada database. 

3.2.10 User Interface Mock Up 

User Interface Mock Up merupakan tahap ahkir dalam desain. UI 

Mock Up adalah tampilan yang nantinya akan menjadi hasil ahkir dari 

pembuatan aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi PT.Anugrah Baru. 
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Form TitleForm Title

PT. Anugrah Baru

WELCOME, 

…

Transaksi Help

Staff

Customer

Supplier

Barang

Penjualan

Permintaan Barang

Approval Permintaan Barang

Pembelian

MasterFile

Ganti Password

Log out

Credit

 
Gambar 3.30 Gambar Halaman Welcome Page 

 

Gambar 3. 30 merupakan halaman welcome page ditampilkan ketika proses 

login telah sukses. Dari halaman ini dapat menuju ke tabel Master, maupun 

Transaksi. 
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StaffStaff

Enter TextNama Pegawai

Jabatan Pegawai Enter Text

Nama Pegawai Jabatan PegawaiID Staff Alamat Pegawai No. Telepon No. Hp

Add Edit Delete

Transaksi HelpMasterFile

Search

 
Gambar 3.31 Gambar Halaman List Karyawan 

Gambar 3.31 adalah gambar ketika admin atau manager menekan tombol 

Karyawan. Dalam tabel tersebut dapat dilihat nama-nama dari karyawan. 

Admin atau manager dapat mencari nama pegawai serta jabatan pegawai 

dengan memasukkan sesuai dengan label. Jika menekan tombol add, maka 

menuju ke gambar 3.32 yang merupakan tampilan untuk menambah 

karyawan. Sedangkan untuk edit,gambar 3.33 untuk mengubah data 

karyawan. 
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Staff AddStaff Add

Enter TextNama Pegawai

Enter TextJabatan Pegawai

Enter TextAlamat Pegawai

Enter TextNo. Tlp

Enter TextNo. HP

Add Cancel

Enter TextID Pegawai

 
Gambar 3.32 Gambar Halaman Karyawan Add 

Staff EditStaff Edit

Enter TextNama Pegawai

Enter TextJabatan Pegawai

Enter TextAlamat Pegawai

Enter TextNo. Tlp

Enter TextNo. HP

Edit Cancel

Enter TextID Pegawai

 
Gambar 3.33 Gambar Halaman Karyawan Edit 
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PenjualanPenjualan

Nama Customer

Tanggal Enter Text Enter Text Enter Text

ID Barang Satuan Per Item Jumlah Item Harga Jual Total

Enter TextTotal Harga

Delete

Add

Edit

Submit Cancel

Nomor

Enter Text

Enter Text

Nama Staff Enter Text

 
 Gambar 3.34 Gambar Halaman penjualan 

 

Gambar 3.34 merupakan tampilan halaman penjualan. Disini karyawan bisa 

memasukkan barang yang akan dibeli oleh pelanggan. Untuk tombol add, akan 

menuju gambar 3.36 ,untuk tombol edit akan menuju gambar 3.35 dan untuk tombol 

submit akan menuju gambar 3.37 

Penjualan AddPenjualan Add

ID Barang

Nama Barang

Enter Text

Enter Text

Satuan Per Item

Jumlah

Harga

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Add Cancel

 
Gambar 3.35 Gambar menambah penjualan add 
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Penjualan EditPenjualan Edit

ID Barang

Nama Barang

Enter Text

Enter Text

Satuan Per Item

Jumlah

Harga

Enter Text

Enter Text

Enter Text

Edit Cancel

 
Gambar 3.36 Gambar pengubah penjualan 

Penjualan SubmitPenjualan Submit

Nomor Nama Customer Nama Staff Nama Barang Satuan Per ItemJumlah Item Harga Jual TotalTanggal

Save Cancel

ResetSearchEnter TextNama Barang, Tanggal, Nomor, Customer

 
Gambar 3.37 Gambar penjualan submit 
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3.3 Algoritma Forecasting dengan Metode Timeseries 

Algoritma akan menggunakan dua metode yaitu multiplicative 

decomposition dan moving average. Dibawah ini merupakan algoritma dari 

multiplicative decompostion : 

 
Gambar 3.38 Algoritma 1 multiplicative decomposition 

Membuat kelas double countAll. 

Mengisi list tersebut dengan rumus 

sumOfEstimationSeasonalFactor yang didapat dari 

penjumlahan dari semua results. 

Membuat variabel coefficient dengan menggunakan rumus 

sumOfEstimationSeasonalFactor dibagi besarnya result. 

Membuat list dari sn_t tipe double. Isinya results dikali 

dengan coefficient. 

Membuat list dari d_t tipe double. Isinya setiap nilai 

result akan dibagi dengan sn_t. 

Membuat list sqrx tipe double yang diisi dengan result 

dikalikan result. 

Membuat list xy tipe double. Isinya setiap nilai d_t 

dikali dengan results. 

Membuat sumOfXY dimana penjumlahan dari list dari xy. 

Membuat sumOfd_t dimana penjumlahan dari list d_t. 

Membuat sumOfX dimana penjumlahan dari result. 

Membuat sumOfsqrx dimana penjumlahan dari sqrx. 

Membuat Ssxy dari sumOfXY – (sumOfX * sumOfd_t / jumlah 

result). 

Membuat SSxx dari sumOfSqrx – ((sumOfX * sumOfX)/ jumlah 

result). 
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Gambar 3.39 Algoritma 2 multiplicative decomposition 

Sedangkan dibawah ini, merupakan algoritma dari moving average : 

 
 
Gambar 3.40 Algoritma 3 moving average 

Membuat kelas getMean tipe int. 

Membuat query DATA_SELECTOR. 

Mengambil nama barang yang dipilih untuk diisi di query. 

i lebih kecil dari 13, maka akan menjalankan if. 

Bulan dan tahun diambil dari created_date 

Jika bulan – i lebih besar dari 0 

 Di set bulan  - i 

 Di set tahun 

Else  di set bulan = 12 

         Di set tahun =  tahun – i 

   

Membuat timeperiod dari Ssxy / SSxx. 

Membuat ymin dari sumOfd_t / jumlah result. 

Membuat xmin dari sumOfX / jumlah result. 

Membuat intercept dari ymin – (timeperiod * xmin). 

Membuat list tr_t tipe double yang isinya intercept + 

timeperiod * result.size. 

Membuat list prediction tipe double yang isinya list tr_t 

* list sn_t. 

Semua itu return prediction yang result.size – 1. 

 




