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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

 Pada bab ini akan dilakukan pembahasan mengenai rancangan desain dari 

aplikasi website oresto.com. Bab ini terdiri dari, ER Diagram, Activity Diagram, 

Use Case Guest, User case User, Use Case Admin, Use Case Master dan 

Sequence Diagram. 

3.1. ER Diagram (denormalisasi)  

 

 Gambar 3.1 Desain sistem ER Diagram (denormalisasi)  
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3.2. Activity Diagram  

3.2.1.  Alur Aktivitas Claim Pemesanan yang Tidak Sesuai (Resend)  

Gambar 3.2 Diagram Alur Aktifitas claim pemesanan yang tidak sesuai   

 Gambar 3.2 diatas menggambarkan bagaimana alur aktivitas claim 

pemesanan yang tidak sesuai. Awal alur aktivitas claim pemesanan dilakukan 
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ketika seorang user yang telah melakukan order pada hari tersebut memutuskan 

untuk melakukan panggilan telepon ke restaurant Hotel Olympic Surabaya untuk 

proses claim karena pesanan dirasa tidak sesuai.   

 Administrator website, akan menjawab panggilan telepon tersebut, dan 

meminta rekap data dari customer berupa nomor order, nama, alamat, dan 

permasalahan order. Ketika data yang diberikan oleh customer sudah dirasa 

sesuai, maka pihak administrator website akan melakukan rekap data tersebut 

dalam menu claim yang telah disediakan didalam website. Selanjutnya pihak 

administrator website diwajibkan untuk melakukan permohonan maaf kepada 

pihak customer. Apabila customer tetap ingin melanjutkan proses claim, maka 

pihak administrator website akan memberikan opsi solusi, yakni pengantaran 

ulang.   

 Jika customer setuju untuk menggunakan opsi pengantaran ulang, maka 

pihak administrator website akan melakukan update pilihan tipe claim menjadi 

"Resend" pada kolom tipe claim yang telah disediakan didalam website pada 

panel claim. Setelah tipe claim dilakukan update, pihak administrator website 

akan meng-instruksikan pegawai pengantar untuk melakukan pengantaran ulang, 

dengan membawai formulir claim. Sesampainya order pengantaran ulang tersebut 

ke alamat customer, formulir claim diserahkan kepada pihak customer untuk diisi 

dan ditanda tangani. Proses selanjutnya adalah formulir claim tersebut diserahkan 

kepada pihak administrator website, untuk kemudian status claim dirubah 

menjadi "Resend Finished".  
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3.2.2. Alur Aktivitas Pengecekan Stok Menu Harian  

Gambar 3.3 Diagram Alur Aktifitas Pengecekan Stok Harian  

  Gambar 3.3 menggambarkan bagaimana alur aktivitas pengecekan stok 

harian dilakukan. Seorang administrator website yang sedang bertugas, harus 

terlebih dahulu melakukan login kedalam website menggunakan user id dengan 

akses role admin atau master. Setelah berhasil login dan mendapakan fungsi dari 

panel admin atau master, dilanjutkan dengan akses ke halaman menu. Halaman 
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tersebut akan berisikan seluruh daftar menu yang telah dibuat sebelumnya.  

  Selanjutnya, pihak administrator website yang sedang bertugas akan 

bertanya kepada seorang chef atau manager yang sedang bertugas, mengenai 

apakah ada menu yang sedang habis hari tersebut atau untuk list menu yang sudah 

kembali bisa di-order. Jika ternyata ada, maka pihak chef atau manager yang 

sedang bertugas membuatkan sebuah daftar untuk mana saja menu item yang 

sedang habis atau kembali bisa di-order hari tersebut. Daftar list tersebut 

kemudian diserahkan kembali kepada pihak administrator website.  

  Berbekal dari daftar list yang diberikan oleh chef / manager bertugas, 

seorang administrator website kemudian bisa memutuskan untuk melakukan 

fungsi enable atau disable kepada sebuah menu item. Fungsi disable dilakukan 

kepada menu item yang sedang habis pada hari tersebut, sedangkan fungsi enable 

dilakukan pada item menu yang kembali bisa di-order (setelah pada hari 

sebelumnya dinyatakan habis).   
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3.2.3. Alur AKTIVITAS Validasi jika Total Harga Dalam satu Nota Order 

Melebihi Rp 300,000  

 

Gambar 3.4 Diagram Alur Aktifitas Validasi jika Total harga dalam 1 order melebihi Rp 300,000  

 Gambar 3.4 menggambarkan alur aktivitas validasi yang hanya dilakukan 

pada kasus khusus, yakni apabila jumlah total harga melebihi Rp 300,000 dalam 

satu nota order. Alur aktivitas diawali dengan pihak user melakukan submit order 



	   23	  

dengan total harga order melebihi Rp 300,000 dalam satu nota order. Setelah data 

order di-submit, sistem website secara otomatis akan mengirimkan sebuah 

berisikan 5 angka acak SMS ke nomor handphone terdata untuk proses verifikasi 

SMS. Kemudian pihak user diharuskan melakukan input 5 angka acak yang 

dikirim oleh sistem tersebut, ke halaman validasi sms.   

 Selanjutnya 5 angka yang di-input oleh user akan divalidasi oleh sistem, 

untuk dicek kebenarannya. Apabila ternyata angka yang di-input salah dan tidak 

cocok, maka order akan ditolak dan user harus melakukan order ulang. 

Sebaliknya apabila sistem memutuskan bahwa input tersebut benar dan cocok, 

maka order dinyatakan berhasil lolos verifikasi SMS, dan direkap kedalam 

database order. Kemudian pihak user harus menunggu order approval dari pihak 

admin atau master.  

 Sebuah order yang berhasil lolos verifikasi SMS, dan berhasil direkap 

kedalam database order akan terlihat dalam halaman list order, jika 

menggunakan login akses admin atau master. Seorang administrator website 

mempunyai kuasa untuk melakukan reject atau melakukan approve sebuah order. 

Langkah berikutnya adalah pihak administrator website harus melakukan validasi 

kembali melalui telepon, untuk memastikan keakuratan data order tersebut. 

Apabila setelah divalidasi melalui telepon, data adalah akurat, maka pihak 

administrator website akan menyetujui order tersebut, dan status order dirubah 

menjadi "accepted".  

 Sebaliknya apabila setelah dilakukan verifikasi melalui telepon, ternyata 

data yang di-input adalah tidak akurat, maka order tersebut akan ditolak dan 
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status order dirubah menjadi "rejected". Apabila terjadi kasus demikian, maka 

user harus melakukan order ulang dari tahap awal apabila tetap berniat untuk 

melakukan order. 

3.3. Use Case Guest 

3.3.1.  Login & Logout  

 Use case ini dijalankan ketika seorang guest hendak melakukan akses 

kedalam website delivery order (www.o-resto.com) dan menggunakan fungsi 

login atau logout.  

 

Gambar 3.5 Diagram Use Case, Alur Login Guest  

  Tujuan dari usecase alur login untuk guest ini adalah, seorang guest 

dapat diarahkan ke panel mana, sesuai dengan role_id yang dipunyai akun id yang 

telah di-inputkan. Apabila seorang guest melakukan input sebuah akun id dengan 

role admin, maka akan diarahkan ke panel administrator. Sedangkan apabila akun 

id tersebut mempunyai role master, akan diarahkan ke panel master, dan 

sebaliknya apabila akun id hanya mempunyai role_id sebagai user, akan 
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diarahkan ke panel untuk user. Dalam kasus bahwa id dan password yang di 

inputkan oleh guest tersebut salah, maka login ditolak dan gagal. 

Tabel 3.1.  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Login Guest 

 
Tabel 3.2.  
Skenario Penggunaan Use Case untuk Alur Login Guest 

 

  

Nama Use Case Login & Logout 

Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram usecase guest 
yang hendak melakukan akses login atau logout ke 
website http://o-resto.com/olympic/backend/login 

Aktor Utama Guest , User, Admin, Master 
Pra-kondisi 1. Guest berada pada halaman login dan melakukan 

input email dan password pada kolom yang disediakan 
secara berurutan. 
2. Login yang di input oleh user adalah sudah terdaftar 
dalam tabel user. 

Pasca-kondisi Guest berubah peran menjadi User atau Admin atau 
Master, sesusai dengan peran id yang diinputkan. 

Aktor Tanggapan Sistem 
1. Masuk pada halaman login di 
www.o-resto.com/backend/login 

2. Website menampilkan form login 
kepada guest. 

3. Guest melakukan input email dan 
password yang dipunyai 

4. Sistem melakukan akses ke tabel 
user, untuk melakukan validasi login, 
menggunakan input yang diterima dari 
guest. 

 
 
 
 

5. Jika input yang diterima adalah 
valid, sistem merubah peran guest, 
sesuai role_id yang ter-rekap dalam 
tabel user. 
role_id = 1, akan diarahkan ke panel 
master, role_id = 2, akan diarahkan ke 
panel admin, role_id = 3, akan 
diarahkan ke panel user. 

6. User / Admin / Master selesai, dan 
melakukan logout. 

7. Sistem melakukan fungsi clear 
session 
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3.4. Use Case User 

3.4.1. Memilih Menu Order  

  Use case ini dijalankan ketika seorang dengan akses user hendak memilih 

item menu dari halaman create order (www.o-resto.com/backend/order/create) 

untuk melakukan order.  

 

Gambar 3.6 Diagram Use Case user, Melakukan Pemilihan Menu Order  

  Tujuan dari use case ini adalah seorang dengan akun user dapat memilih 

menu yang diinginkan dari list menu yang telah disediakan di www.o-

resto.com/backend/order/create. User juga diharapkan dapat menggunakan fungsi 

search, untuk mencari item menu spesifik yang diinginkan, sehingga 

memudahkan dalam proses pencarian. Fungsi cart juga disediakan, sehingga user 

dapat melakukan order beberapa item sekaligus dalam 1 order, dan dapat 

mengatur kuantitas pembelian dari menu yang telah dimasukan kedalam cart 
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Tabel 3.3  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Memilih Menu Order  

  
Tabel 3.4  
Skenario Penggunaan Use Case untuk Alur Memilih Menu Order 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. Masuk pada halaman create order 
di 
www.oresto.com/backend/order/create 

2. Sistem website menampilkan list 
seluruh menu yang tersedia atau 
(disabled=0). 
 

3. User melakukan input nama item 
pada kolom search, untuk menemukan 
item spesifik yang diinginkan 

4. Sistem menerima input user, untuk 
kemudian melakukan fungsi search 
pada data tabel yang ditampilkan. 

5. User melakukan input integer 
dalam kolom quantity, untuk jumlah 
item yang diinginkan  

 
 

6. User klik button add, untuk 
memasukan item dan jumlah quantity 
kedalam cart. 

7. Sistem menyimpan data kuantitas 
berserta item yang di-order, dan 
memindahkan kedalam cart.  
Sistem mengkalkulasi untuk total 
harga keseluruhan dengan tambahan 
biaya PPN 10%. 

 
3.4.2. Membuat / Submit Order Baru  

 Use case ini dijalankan ketika user hendak melakukan finalisasi order, 

dengan melakukan klik button submit order, di halaman checkout (www.o-

resto.com/backend/order/checkout).  

 Tujuan dari use case ini adalah untuk seorang dengan akses user dan telah 

melakukan login, dapat membuat sebuah order baru. Ketika user melakukan 

finalisasi order dengan melakukan klik button submit, maka SMS gateway akan 

Nama Use Case Memilih menu order  
Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram usecase user yang 

hendak melakukan pemilihan item menu untuk di-order 
Aktor Utama User 
Pra-kondisi   1. Sudah melakukan login dengan role id user, dan 

mendapatkan akses ke panel user  
2. Status akun user tidak sedang diblokir oleh admin 

Pasca-kondisi Item yang di add, akan masuk kedalam cart, beserta 
dengan kalkulasi total harga dan jumlah kuantitas. 
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mengirimkan validasi 5 angka acak melalui SMS, untuk validasi order. 

Selanjutnya, user tersebut akan memasukan kode validasi yang telah diterima 

melalui SMS, kedalam kolom input yang telah disediakan.   

 

 Gambar 3.7 Diagram Use Case user, Melakukan Submit Order Baru  

 Apabila kode validasi yang dimasukan oleh user adalah benar, maka order 

tersebut telah melewati validasi SMS dan dinyatakan berhasil. Selanjutnya order 

yang telah lolos dari validasi SMS akan menunggu validasi dari admin. 

Sebaliknya apabila jika kode validasi yang di-inputkan oleh user adalah salah, 

maka order dinyatakan gagal, dan harus dilakukan order ulang jika kembali 

menginginkan untuk order 
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Tabel 3.5  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Membuat / Submit Order Baru 
Nama Use Case Membuat / Submit Order baru 
Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case user 

yang hendak membuat atau melakukan submit 
order baru. 

Aktor Utama User, SMS gateway, Admin 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id user, dan 

mendapatkan akses ke panel user  
2. Status akun user tidak sedang diblokir oleh 
admin 

Pasca-kondisi Order yang di-submit dan berhasil melewati tahap 
validasi SMS, akan diberikan status 
order_activation = 1. 

	  
Tabel 3.6  
Skenario Penggunaan Use Case Membuat / Submit Order Baru 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. User klik button submit order di 
halaman checkout. 

2. Order tersebut ditambahkan dalam 
tabel orders, sebagai order baru. 

 3. Sistem memberikan lima angka acak 
dan melakukan rekap data angka acak 
tersebut di tabel outbox, untuk proses 
pengiriman sms. 

4. SMS Gateway di localhost 
melakukan cek apakah xml pada 
halaman (www.o-
resto.com/data.php) mempunyai isi 
data. 

5. Data dari tabel outbox, dengan 
status=0, ditampilkan dalam bentuk xml 
di halaman (www.o-resto.com/data.php) 

6. SMS Gateway di Localhost secara 
otomatis memindahkan data xml dari 
(www.o-resto.com/data.php) ke tabel 
outbox di localhost, untuk 
mengirimkan instruksi pengiriman 
sms kepada modem sms gateway. 

7. Apabila xml berisikan data, dan telah 
ter-akses oleh localhost, sistem secara 
otomatis melakukan UPDATE status data 
tersebut menjadi 1.  

7. Modem SMS mengirimkan data 
text menggunakan data dari dalam 
tabel outbox di localhost. 

 

8. User menerima SMS dari modem 
SMS Gateway dan melakukan input 
lima angka yang telah diterima 
melalui sms. 

9. Validasi input lima angka yang di 
input. Jika benar, maka order berhasil 
dan dilakukan update di tabel orders, 
status order_activation = 1. 

10. Admin melakukan validasi order 
yang berhasil melewati validasi SMS, 
dengan fungsi Approve atau Reject 
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3.4.3. Melihat Rekap Invoice / History Order  

 Use case ini dijalankan ketika seorang user hendak melihat rekap / invoice 

order sebelumya yang telah berhasil ter-submit.  

 

 Gambar 3.8 Diagram Use Case, alur user ketika hendak melihat rekap / invoice order 

 Use case ini bertujuan untuk seorang dengan akses user dan telah 

melakukan login menggunakan akun user, untuk dapat melihat rekap invoice atau 

history order yang telah dibuatnya. Order yang masih aktif akan ditempatkan 

pada menu list order, sedangkan untuk order yang telah selesai dan mempunyai 

status finished ditempatkan pada menu history. Ketika rekap invoice diakses, akan 

disediakan pula fungsi untuk melakukan print invoice tersebut apabila diperlukan. 

Tabel 3.7  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Melihat Rekap Invoice / History Order 
 
Nama Use Case Melihat rekap invoice / history order 
Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case user yang 

hendak melihat rekap / invoice order sebelumnya yang 
telah berhasil ter-submit. 

Aktor Utama User 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id user, dan 

mendapatkan akses ke panel user  
2. Status akun user tidak sedang diblokir oleh admin 

Pasca-kondisi Hasil rekap order tersebut (meliputi nama penerima, 
nomor handphone, alamat kiriman, list menu order, total 
harga) ditampilkan dalam bentuk HTML. 
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Tabel 3.8  
Skenario Penggunaan Use Case Melihat Rekap Invoice / History Order 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. User klik button view invoice 
pada panel list order. 

2. Sistem melakukan akses ke tabel order & 
order_menu 

 3. Sistem menampilkan hasil data rekap 
order dalam bentuk HTML.  

4. User klik button view invoice 
pada panel list history order. 

5. Sistem melakukan akses ke tabel order & 
order_menu 

 6. Website menampilkan hasil data rekap 
order dalam bentuk HTML. 

7. User menggunakan fungsi print 
invoice untuk melakukan print 
invoice. 

8. Sistem menampilkan panel dari browser 
untuk fungsi printing,  

 
3.4.4. Tracking Order  

 Use case ini dijalankan ketika seorang user hendak melakukan tracking 

order yang telah berhasil ter-submit.  

 

 Gambar 3.9 Diagram Use Case, Alur User ketika Hendak Melakukan Tracking Order 

 Use case ini bertujuan untuk seorang dengan akses user dan telah 

melakukan login menggunakan akun user, untuk dapat melihat status terkini 

order yang telah mereka buat. Seorang user dapat melakukan tracking order, 

melalui website atau juga dapat memantau sms dari nomor handphone yang 

dimasukan untuk order. User akan mendapatkan konfirmasi SMS setiap kali 

status order yang dibuatnya berubah menjadi confimed atau reject atau delivery. 
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  Fitur tracking status order melalui website dapat dilakukan di www.o-

resto.com/backend/order, dengan melakukan login dengan akses user terlebih 

dahulu. 

Tabel 3.9  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Tracking Order 

 
Tabel 3.10  
Skenario Penggunaan Use Case Tracking Order   

Nama Use Case Tracking Order 
Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case user 

yang hendak melakukan tracking order yang telah 
berhasil ter-submit. 

Aktor Utama User 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id user, dan 

mendapatkan akses ke panel user, untuk 
melakukan tracking status melalui website. 
2. Handphone dengan nomor yang terdaftar di data 
order, sedang berada dalam keadaan aktif untuk 
menerima update status melalui SMS. 

Pasca-kondisi 1. Status tracking order ditampilkan dalam 
halaman list order (user panel), dengan kategori 
status: Pending, Accepted, On delivery, Finished. 
2. Sistem secara otomatis mengirimkan SMS 
kepada nomor handphone terdaftar pada order 
tersebut, seketika status order berubah menjadi 
Accepted atau On Delivery atau Rejected 

Aktor Tanggapan Sistem 
1. User masuk pada halaman list 
order  

2. Sistem menampilkan status terkini order. 

4. User menerima SMS notifikasi 
yang dikirimkan oleh sistem. 

3. Sistem secara otomatis mengirimkan 
SMS notifikasi kepada nomor handphone 
yang tercantum pada order tersebut, 
seketika status_order dalam tabel orders 
berubah menjadi Accepted atau On 
Delivery atau Rejected. 
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3.5. Use Case Admin / Master 

3.5.1.  Update Status Order Menggunakan ID Admin / Master  

 Use case ini dijalankan ketika seorang admin hendak melakukan update 

status order dari user yang telah berhasil ter-kirimkan.  

Gambar 3.10 Diagram Use Case, Alur Admin / Master ketika Hendak Melakukan Update Status 

Order dari User yang Telah Berhasil ter-kirimkan.  

 Tujuan dari penggunaan use case ini adalah bagaimana seorang admin atau 

master dapat melakukan update status sebuah order menjadi accepted atau 

delivery atau finished atau rejected. Seorang admin atau master mempunyai kuasa 

untuk menerima atau menolak sebuah order. Apabila order diterima, maka status 

akan berubah menjadi accepted dan SMS Gateway akan mengirimkan sebuah 

SMS konfirmasi kepada user, mengenai perubahan status order tersebut.  

 Selanjutnya, sebuah status order dapat dirubah menjadi delivery, hanya 

apabila order tersebut telah mempunyai status accepted sebelumnya. Perubahan 

menjadi status delivery dapat dilakukan dengan cara melakukan klik pada button 

delivered. SMS Gateway akan mengirimkan sebuah SMS konfirmasi kepada user, 
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mengenai perubahan status order tersebut. Setelahnya dapat juga dilakukan 

perubahan status order menjadi finished.  

Tabel 3.11  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Update Status Order Admin / Master 
Nama Use 
Case 

Update Status Order - Admin / Master 

Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case seorang admin / 
master yang hendak melakukan update order dari user yang 
telah berhasil ter-submit. 

Aktor Utama Admin, Master, Modem, Employee, Vehicle 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id admin / master, dan 

mendapatkan akses ke panel admin / master. 
2. Status akun admin / master tidak sedang diblokir. 

Pasca-kondisi 1. Data status_order dalam tabel orders dirubah menjadi 
"Accepted" seketika pihak admin / master melakukan klik 
button confirm untuk orderan tersebut. 
2. Modem melakukan pengiriman SMS konfirmasi kepada 
nomor handphone terdaftar di order tersebut, seketika status 
order dirubah menjadi "Accepted". 
3. Data status_order dalam tabel orders dirubah menjadi "In 
Delivery" seketika pihak admin / master melakukan klik 
button Deliver order untuk orderan tersebut. 
4. Modem melakukan pengiriman SMS konfirmasi kepada 
nomor handphone terdaftar di order tersebut, seketika status 
order dirubah menjadi "In Delivery". 
5. Data status_order dalam tabel orders dirubah menjadi 
"Finished" seketika pihak admin / master melakukan klik 
button Finished order untuk orderan tersebut. 
5. Data status_order dalam tabel orders dirubah menjadi 
"Finished" seketika pihak admin / master melakukan klik 
button Finished order untuk orderan tersebut. 
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Tabel 3.12  
Skenario Penggunaan Use Case Update Status order Admin / Master 

 

3.5.2. Add / Disable / Enable Menu Menggunakan Akun Admin / Master  

 Use case ini dijalankan ketika seorang admin hendak menambahkan item 

menu, melakukan disable menu tertentu, atau melakukan enable kembali untuk 

menu yang sebelumnya di disable.  

Aktor Tanggapan Sistem 
1. Admin / Master melakukan 
validasi order  

 

2. Apabila order lolos verifikasi, 
admin/master melakukan klik 
button confirm 

3. Sistem melakukan UPDATE pada data 
status_orders dalam tabel orders menjadi 
= "Accepted", dan melakukan INSERT 
pada tabel outbox menggunakan nomor 
handphone dan text sms konfirmasi. 

4. SMS Gateway mengirimkan 
SMS konfirmasi kepada user untuk 
perubahan status order menjadi 
Accepted. 

 

5. Admin/master memilih pegawai 
dan kendaraan pengantar yang 
sedang dapat digunakan, kemudian 
melakukan klik button "deliver" 
untuk orderan yang hendak 
dilakukan pengiriman. 

6. Sistem melakukan UPDATE pada data 
status_orders dalam tabel orders menjadi 
= "On Delivery", dan melakukan UPDATE 
data vehicle id dan employee_id sesuai 
dengan ID pegawai dan kendaraan 
pengantar yang terpilih. 

 7. Sistem melakukan INSERT pada tabel 
outbox menggunakan nomor handphone 
dan text sms konfirmasi untuk perubahan 
status menjadi Delivery. 

8. Pegawai pengantar melakukan 
pengantaran order. 

 

9. Admin/master melakukan klik 
button Finish untuk orderan yang 
telah dilaporkan selesai diproses 
pegawai pengantar. 

10. Sistem melakukan UPDATE pada data 
status_orders dalam tabel orders menjadi 
= "Finished". 

11. Admin/master melakukan klik 
button "Reject" untuk order yang 
tidak lolos validasi pihak admin / 
master. 

12. Sistem melakukan UPDATE pada data 
status_orders dalam tabel orders menjadi 
= "Rejected". 
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 Gambar 3.11 Diagram Use Case, Alur Add / Disable / Enable Menu Menggunakan Akun 

Menggunakan Akun Admin / Master  

 Tujuan dari use case ini adalah bagaimana seorang admin atau master dapat 

melakukan fungsi disable untuk setiap item menu yang sedang habis atau tidak 

dapat di-order sementara, fungsi enable untuk item menu yang sudah kembali 

dapat di-order.  

Tabel 3.13 Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Add / Disable / Enable 
Menu Menggunakan Akun Admin / Master 

Nama Use Case Add / Disable / Enable Menu Menggunakan akun Admin / 
Master 

Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case ketika seorang 
admin / master yang hendak menambahkan item menu, 
melakukan disable menu tertentu, atau melakukan enable 
kembali untuk menu yang sebelumnya di disable. 

Aktor Utama Admin, Master, Modem, Employee, Vehicle 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id admin / master, dan 

mendapatkan akses ke panel admin / master. 
2. Status akun admin / master tidak sedang diblokir. 

Pasca-kondisi 1. Menu terbaru ditambahkan dalam tabel menu, dan dapat di-
order oleh user. 
2. Menu yang di-disable, tidak lagi terlihat di list menu oleh 
user dan tidak dapat di-order oleh user. 
3. Menu yang di-enable kembali terlihat di list menu dan dapat 
di-order oleh user. 
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Tabel 3.14  
Skenario Alur Use Case Add / Disable / Enable Memu Menggunakan Akun Admin / Master 
 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. Admin / Master menambahkan menu 
baru dengan klik button "New Menu" di 
panel menu.  
www.-oresto.com/backend/menu/create 

 
 

2. Admin / Master melakukan input untuk 
nama menu baru, deskripsi, harga, 
memilih gambar display menu, dan harga 
diskon apabila ada. 

3. Sistem melakukan validasi data 
yang di-input oleh admin / master. 
Kolom nama, deskripsi harus di-
input menggunakan varchar, dan 
untuk kolom harga, harga diskon di 
input menggunakan integer. 
Kolom nama, deskripsi, harga adalah 
tidak boleh kosong. 

 4. Apabila data lolos verifikasi, maka 
data menu baru direkap dalam tabel 
menu. 

5. Admin / Master melakukan klik button 
disable pada halaman panel menu, 
dikolom item menu yang ingin dirubah.   

6. Sistem melakukan UPDATE pada 
tabel menu (disabled) menjadi = 1. 
 

7. Admin / Master melakukan klik button 
enable pada halaman panel menu, 
dikolom item menu yang ingin dirubah.   

8. Sistem melakukan UPDATE pada 
tabel menu (disabled) menjadi = 0. 

 
3.5.3. Block / Unblock Akses Login User Menggunakan Akun Admin / Master  

 Use case ini dijalankan ketika seorang admin / master hendak melakukan 

blokir / unblokir kepada id user tertentu.  

Gambar 3.12 Diagram Use Case, Block / Unblock Akses Login User Menggunakan Akun Admin / 

Master  



	   38	  

 Use case ini bertujuan bagaimana seorang admin atau master dapat 

melakukan blokir / unblokir akses terhadap user tertentu yang sedang bermasalah. 

Sebuah id email user yang diblokir oleh pihak admin, mengakibatkan tidak 

dapatnya id tersebut digunakan untuk login di website sampai dilakukan unblokir.  

 Sebaliknya fungsi unblokir mengembalikan fungsi akses login email 

tersebut sehingga memungkinkan user untuk dapat melakukan login kembali 

menggunakan id tersebut. Fungsi unblokir hanya dapat digunakan untuk 

mengembalikan akses kepada sebuah id yang sebelumnya telah diblokir. 

Tabel 3.15  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi untuk Use Case Block / Unblock Akses User 
Menggunakan Akun Admin / Master  
 
Nama Use Case Block / Unblock akses user Menggunakan Akun - Admin / 

Master  
Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case ketika 

seorang admin / master yang hendak melakukan blokir / 
unblokir kepada id user tertentu. 

Aktor Utama Admin, Master 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id admin / master, 

dan mendapatkan akses ke panel admin / master. 
2. Status akun admin / master tidak sedang diblokir/ 

Pasca-kondisi 1. User yang terblokir tidak dapat melakukan akses login 
menggunakan id tersebut. 
2. Id yang di unblokir dapat kembali digunakan untuk 
login. 

 
Tabel 3.16  
Skenario Use Case Block / Unblock akses User Menggunakan Akun Admin / Master  
 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. Admin / Master melakukan klik button 
disable pada halaman panel member, 
dikolom id (email) yang ingin diblokir 
akses masuknya.   

2. Sistem melakukan UPDATE 
pada tabel user (disabled) menjadi 
= 1. 
 

3. Admin / Master melakukan klik button 
enable pada halaman panel member, di 
kolom ID (email) yang ingin di-unblokir, 
sehingga dapat kembali digunakan untuk 
akses masuk.   

4. Sistem melakukan UPDATE 
pada tabel user (disabled) menjadi 
= 0. 
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3.5.4.  Menambahkan Data Pegawai Pengantar dan Kendaraan    

 Pengantar Baru  

 Use case ini dijalankan ketika seorang admin / master hendak 

menambahkan data pegawai pengantar dan kendaraan pengantar baru.  

  

Gambar 3.13 Diagram Use Case, Alur Aktifitas Admin / Master ketika Hendak Menambahkan 

Data Pegawai Pengantar dan Kendaraan Pengantar Baru  

 Tujuan dari penggambaran use case ini adalah bagaimana seorang admin 

atau master dapat menambahkan data pegawai dan kendaraan pengantar yang 

baru. Menu penambahan terletak di menu employee untuk penambahaan pegawai, 

dan menu vehicle untuk penambahan kendaraan pengantar.  

 Penambahan data dilakukan dengan cara input data baru dikolom yang di-

sediakan, dan harus melewati validasi data pada komponen tersebut. Validasi 

yang meliputi adalah seperti halnya sebuah nomor telepon hanya dapat 

menggunakan integer, dan sebagainya. 
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Tabel 3.17  
Deskripsi, Pra-kondisi, dan Pasca-kondisi Untuk Use Case Menambahkan Data Pegawai 
Pengantar dan Kendaraan Pengantar 

 
 
Tabel 3.18  
Skenario alur Use Case Menambahkan data pegawai pengantar dan kendaraan pengantar  
 
Aktor Tanggapan Sistem 
1. Admin / Master menambahkan data 
pegawai pengantar baru dengan klik 
button "New Employee" di panel 
employee. www.o-resto.com/ 
backend/employee/create 

2. Sistem melakukan validasi data 
yang di-input oleh admin / master. 
Kolom nama, address diinput 
menggunakan varchar, sedangkan 
untuk kolom phone di input 
menggunakan integer. 
Kolom nama, address, phone tidak 
boleh kosong. 

 3. Apabila data lolos verifikasi, 
maka data pegawai pengantar baru 
direkap dalam tabel employee. 

4. Admin / Master menambahkan data 
kendaraan pengantar baru dengan klik 
button "New Vehicle" di panel vehicle. 
www.oresto.com/backend/vehicle/create 

5. Sistem melakukan validasi data 
yang di-input oleh admin / master. 
Kolom nama, description dan nopol 
di-input menggunakan char dan 
tidak boleh kosong. 

 6. Apabila data lolos verifikasi, 
maka data pegawai pengantar baru 
direkap dalam tabel vehicle. 

 
  

Nama Use Case Menambahkan data pegawai pengantar dan kendaraan 
pengantar  

Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case ketika 
seorang admin / master yang hendak menambahkan data 
pegawai pengantar dan kendaraan pengantar baru. 

Aktor Utama Admin, Master 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id admin / master, 

dan mendapatkan akses ke panel admin / master. 
2. Status akun admin / master tidak sedang diblokir. 

Pasca-kondisi 1. Data pegawai pengantar terbaru ditambahkan dalam 
tabel employee, dan dapat dipilih oleh admin atau master 
untuk status "delivered by" ketika hendak mengganti status 
order menjadi "Delivered".. 
2. Data kendaraan pengantar terbaru ditambahkan dalam 
tabel vehicle, dan dapat dipilih oleh admin atau master 
untuk status "vehicle" ketika hendak mengganti status 
order menjadi "Delivered". 
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3.6. Use Case Master 

3.6.1. Pembuatan ID Baru untuk Penggunaan Akses Admin  

 Use case ini dijalankan ketika seorang master hendak membuat sebuah 

akses id baru untuk penggunaan akses admin.  

 

Gambar 3.14 Diagram Use Case, alur aktifitas master ketika hendak membuat id baru untuk 

penggunaan akses admin  

 Use case ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana seorang master 

dapat membuat user id baru yang mempunyai role sebagai admin. Penambahan 

data admin ini hanya dapat dilakukan dengan seseorang yang melakukan login 

dengan role id sebagai master.   

 Pembuatan data admin baru dilakukan di menu admin, dengan cara 

melakukan input data baru pada kolom yang disediakan. Data baru tersebut akan 

dilakukan validasi oleh sistem, untuk dicek apakah email data baru yang di-input 

sudah terpakai sebelumnya, atau tidak. Setelah melewati validasi sistem, akun 

admin baru tersebut ter-rekap dalam database dan bisa digunakan untuk login.   
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Tabel 3.19 Deskripsi, pra-kondisi, dan pasca-kondisi untuk Use Case Pembuatan  
id admin baru 

 
Tabel 3.20 Skenario alur Use Case Pembuatan id admin baru 
 
Aktor Tanggapan Sistem 

1. Master menambahkan data pegawai 
pengantar baru dengan klik button 
"New Admin" di panel Admin.  
www.oresto.com/backend/admin/create 

2. Sistem melakukan validasi data yang 
diinput oleh admin / master. Kolom 
nama, username, email, password 
diinput menggunakan varchar, dan 
untuk kolom phone di-input 
menggunakan integer.  
Semua kolom harus diisi. 

 3. Apabila data lolos verifikasi, maka 
data akses id admin baru direkap 
dalam tabel user, dengan status role_id 
=2 (admin). 

 
  

Nama Use Case Pembuatan id baru untuk penggunaan akses admin  

Deskripsi  Memberikan penggambaran diagram use case ketika seorang 
master yang hendak membuat id baru untuk penggunaan 
akses admin. 

Aktor Utama Master 
Pra-kondisi 1. Sudah melakukan login dengan role id master, dan 

mendapatkan akses ke panel master. 
2. Status akun master tidak sedang diblokir 

Pasca-kondisi 1. Data user id admin yang telah berhasil dibuat ditambahkan 
kedalam tabel user, dengan role_id=2 (Admin). 
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3.7. Sequence Diagram  

3.7.1. Melakukan Login  

 

 Gambar 3.15 Sequence Diagram Aktifitas Login  

 Awal mula proses login dimulai dengan user mengakses halaman untuk 

form login (http://o-resto.com/backend/login), setelah itu controller akan 

mengambil / load view untuk tampilan visual HTML dari backend/login. 

Dilanjutkan dengan user akan melakukan input email dan password yang 

dipunyainya dalam form yang telah disediakan di halaman login tersebut.  

 Seketika user melakukan klik pada button submit, komponen view akan 

mencatat data parameter yang di-inputkan user pada form login, dan mengalihkan 

ke komponen controller. Selanjutnya controller akan memanggil fungsi signin 

dari komponen model yang bernama user_model. Di komponen model tersebut, 

akan dilakukan sebuah query select kedalam database tabel user, untuk 

melakukan validasi apakah username dan password yang di-input oleh user 

tersebut terdata didalam tabel atau tidak. Apabila username dan password yang 
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di-input oleh user adalah benar dan valid, maka komponen model user_model 

akan melakukan fungsi set_user data, untuk menyimpan data dalam session.  

 Selanjutnya, controller (backend/login.php) akan melakukan redirrect ke 

controller (backend/order.php) untuk melakukan fungsi load view panel order dan 

menentukan user role mana yang dipunyai akses login tersebut.    

3.7.2. Melakukan Registrasi Member  

 

Gambar 3.16 Sequence Diagram Aktifitas Registrasi Member  

 Proses registrasi dimulai dengan user mengakses halaman untuk form 

registrasi (http://o-resto.com/backend/signup), setelah itu controller akan 

mengambil load view untuk tampilan visual HTML dari backend/signup. 

Selanjutnya, user akan melakukan input data yang dibutuhkan dari halaman 

registrasi tersebut, yakni adalah email, nama, alamat, password, nomor telepon.  

 Seketika user melakukan klik pada button submit, komponen view akan 

melakukan validasi terlebih dahulu, apakah semua data benar terisi dan chaptcha 
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yang dimasukan adalah benar. Setelah berhasil di-validasi, halaman view dari 

registrasi akan memanggil fungsi save pada komponen dari controller 

(backend/signup.php). Data yang di-input user dalam form registrasi akan 

dipindahkan ke controller, dan dibagi pencatatannya dalam 2 grup. yakni Data-1 

yang berisi (nama, password, email,) dan Data-2 yang berisi (alamat, dan nomor 

telepon).  

 Selanjutnya controller akan mengakses fungsi save dari komponen model 

(backend/admin_model) dan (backend/member_model) untuk melakukan 

pencatatan di-database menggunakan query INSERT dengan MYSQL. Data ke-1 

akan dicatatkan dalam tabel user, sedangkan untuk data ke-2 akan dicatatkan 

dalam tabel member.  

 Selesai dari pencatatan data, controller akan memanggil view dari halaman 

login, untuk kemudian memberikan notifikasi pada user yang melakukan 

registrasi, bahwa proses registrasi telah sukses.  
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3.7.3. Melakukan Penambahan Data  

Gambar 3.17 Sequence Diagram Aktifitas Penambahan Data  

 Proses sequence untuk penambahan data dijalankan apabila user hendak 

melakukan pemesanan, sebaliknya seorang admin / master akan melakukan fungsi 

penambahan data pada halaman penambahan menu, penambahan admin, atau 

melakukan penambahan data pegawai. Data yang diinput oleh user atau admin 

atau master selanjutnya diambil alih oleh controller untuk kemudian menjalankan 

fungsi save menggunakan data yang diinput tersebut. Fungsi save akan dijalankan 

seketika tombol button submit di-klik dan data berhasil lolos dari validasi 

komponen view halaman tersebut.  

 Selanjutnya controller akan memindahkan data input dari user ke model, 

untuk kemudian menggunakan fungsi save dari komponen model tersebut. Fungsi 

save tersebut akan menjalankan perintah query kepada MYSQL untuk melakukan 

INSERT data tersebut pada tabel tertentu yang telah dikonfigurasi pada masing-

masing model.  
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3.7.4. Melakukan Editing Data  

 

Gambar 3.18 Sequence Diagram Aktifitas Editing Data  

 Alur proses sequence dari editing data adalah hampir serupa dengan proses 

penambahan data. Letak perbedaan alur adalah hanya pada query ke MYSQL, 

yakni melakukan UPDATE tidak dengan insert seperti pada sequence untuk 

penambahan data. Proses sequence untuk editing data dijalankan apabila user 

hendak melakukan perubahan biodata, sebaliknya seorang admin / master akan 

melakukan fungsi editing data ketika hendak melakukan perubahan data pada data 

menu, pegawai, kendaraan, dan claim.   
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3.7.5. Enabling / Disabling Data  

Gambar 3.19 Sequence Diagram Aktifitas Enabling / Disabling Data  

 Proses sequence untuk enabling / disabling data hanya dapat digunakan 

oleh akses dengan role id adalah admin / master. Proses tersebut dijalankan ketika 

seorang admin / master hendak melakukan pemberentihan atau pengaktifan 

kembali sebuah data user atau menu atau pegawai atau kendaraan. Seperti halnya 

sebagai contoh, ketika seorang admin / master hendak melakukan pemberentihan 

penjualan menu spesifik tersebut sementara, pihak admin / master akan 

melakukan fungsi disabling pada data menu tersebut, sehingga tidak lagi dapat di-

order oleh user, sampai data menu tersebut diaktifkan kembali.  

 Ketika seorang admin / master melakukan klik button disable / enable pada 

sebuah item / data, maka akan dijalankan fungsi enable()/ disable() pada 

controller dengan menggunakan parameter id data yang didapatkan dari halaman 

view. Selanjutnya, controller akan mengirimkan parameter id dari data yang ingin 
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di disable / enable, ke komponen model untuk kemudian dijalankan fungsi save(). 

Jika fungsi enable yang dijalankan, maka parameter disabled yang dikirimkan 

adalah = 0, sebaliknya jika fungsi disable yang dijalankan, maka parameter 

disabled yang dikirimkan adalah = 1. Selanjutnya model akan mengirimkan 

sebuah query UPDATE disabled = 0 / 1 where ID = $ ke tabel tertentu sesuai 

yang telah dikonfigurasi pada masing-masing komponen model.    

3.7.6.  SMS Gateway - Validasi Order Melalui SMS  

 

Gambar 3.20 Sequence Diagram SMS Gateway Validasi Order Melalui SMS. 

 Diagram sequence diatas ini adalah menjelaskan bagaimana alur dalam 

sistem melakukan pengiriman validasi order melalui SMS. Proses ini dimulai 

ketika seorang user hendak melakukan checkout, dan melakukan klik button 

submit untuk melakukan finalisasi order yang telah dibuatnya. Seketika button 

submit diklik oleh user, maka komponen view pada halaman checkout tersebut 
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akan memanggil fungsi sendorder() dari controller order. Fungsi sendorder() 

tersebut nantinya akan mengirimkan sejumlah 5 angka acak, yang kemudian akan 

dilakukan query INSERT kedalam tabel outbox di database server yang 

digunakan.  

 Secara otomatis, aplikasi SMS Gateway di localhost akan membuka 

halaman data.php di server. Seketika halaman data.php tersebut dibuka, akan 

melakukan fungsi query SELECT dalam tabel outbox di server dimana hanya data 

dengan status=0 saja yang ditampilkan. Kumpulan data tersebut akan ditampilkan 

dalam bentuk XML. Langkah berikutnya adalah data.php akan melakukan fungsi 

UPDATE untuk merubah status dari kumpulan data yang telah berhasil di 

generate, menjadi status=1, sehingga tidak ditampilkan kembali berikutnya.  

 Selanjutnya aplikasi di localhost akan mengambil kumpulan data tersebut, 

dan melakukan fungsi INSERT ke tabel outbox gammu di localhost. Langkah 

tersebut secara otomatis akan melakukan trigger action kepada Gammu untuk 

melakukan pengiriman SMS. Setelah SMS berhasil terkirimkan, Gammu akan 

memindahkan data tersebut kedalam tabel sent_items yang menandakan bahwa 

sms telah berhasil dikirimkan.  
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3.7.7. SMS Gateway - Konfirmasi via SMS untuk Perubahan Status Order 

Menjadi Confirm atau Delivery atau Reject.  

 

Gambar 3.21 Sequence Diagram Konfirmasi via SMS untuk Perubahan Status Order 

 Diagram sequence diatas ini adalah menjelaskan bagaimana alur dalam 

sistem dalam melakukan pengiriman konfirmasi order melalui SMS untuk status 

order confirm atau delivery atau reject. Proses ini dimulai ketika seorang 

administrator / master hendak mengubah status sebuah order menjadi confirm 

atau delivery atau reject. Perubahan status confirm dilakukan dengan melakukan 

klik button confirm atau delivery dengan klik button delivery, atau menolak 

ordrer dengan klik button reject.  

 Seketika button tersebut dijalankan, maka komponen view halaman tersebut 

akan mengirimkan instruksi kepada controller untuk melakukan fungsi 

acceptOrder atau deliverOrder atau rejectOrder. Selanjutnya, komponen 

controller akan memanggil fungsi save() pada komponen model yang dituju, dan 
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mengalihkan data parameter yang didapatkan dari komponen halaman view 

sebelumnya. Komponen model yang dituju akan melakukan fungsi INSERT ke 

tabel outbox di server, menggunakan data dari parameter yang didapatkan dari 

controller.  

 Secara otomatis, aplikasi SMS Gateway di localhost akan membuka 

halaman data.php di server. Seketika halaman data.php tersebut dibuka, akan 

melakukan fungsi query SELECT dalam tabel outbox di server dimana hanya data 

dengan status=0 saja yang ditampilkan. Kumpulan data tersebut akan ditampilkan 

dalam bentuk XML. Langkah berikutnya adalah data.php akan melakukan fungsi 

UPDATE untuk merubah status dari kumpulan data yang telah berhasil di 

generate, menjadi status=1, sehingga tidak ditampilkan kembali berikutnya.  

 Selanjutnya aplikasi di localhost akan mengambil kumpulan data tersebut, 

dan melakukan fungsi INSERT ke tabel outbox gammu di localhost. Langkah 

tersebut secara otomatis akan melakukan trigger action kepada Gammu untuk 

melakukan pengiriman SMS. Setelah SMS berhasil terkirimkan, Gammu akan 

memindahkan data tersebut kedalam tabel sent_items.  

  

  




