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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 Pada bab III ini akan membahas tentang rancangan dari aplikasi website   

www.o-resto.com. Bab ini akan berisikan tetang analisis sistem oresto, hi fidelity , 

use case, key activity, sequence diagaram, navigation menu. 

3.1.     Analisis Sistem Oresto Restoran 

3.1.1 Proses Order (sistem lama) 

Proses order yang masih dipakai untuk Oresto Restoran masih 

menggunakan sistem manual. Customer melakukan via telepon menghubungi 

nomor telepon Oresto tersebut untuk melakukan pemesanan makanan atau 

minuman yang akan di order. 

3.1.2 Proses order (sistem baru) 

Proses order untuk sistem yang baru ini juga sama dengan sistem yang 

lama, akan tetapi ada sedikit perubahan yang akan terjadi karena dengan adanya 

website www.o-resto.com admin akan mendapatkan order melalui website 

tersebut dengan cara membuka website tersebut kemudian login dengan account 

admin kemudian mengakses admin panel untuk melakukan kewenangan untuk 

confirm atau reject order. Bila order yang didapatkan melalui website 

mendapatkan confirm oleh admin maka, order tersebut akan melakukan proses 

selanjutnya, apabila order tersebut mendapatkan tindakan reject oleh admin maka, 

order tersebut tidak akan dilakukan proses selanjutnya dan customer akan 

mendapatkan pemberitahuan. 
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3.1.3 Proses konfirmasi order (sistem lama) 

Proses konfirmasi juga manual dimana kasir setelah mendapatkan 

pesanan melalui via telepon, maka kasir akan melakukan ordering setelah 

mendapatkan order dari customer menuju ke pantry untuk memberikan menu apa 

yang di pesan oleh customer. 

3.1.4 Proses konfirmasi order (sistem baru) 

Proses order degan sistem yang baru dengan melakukan cofirm order 

melalui admin panel pada fitur order. Jika admin sudah melakukan confirm order 

maka orderan akan diproses dan status akan berubah menjadi deliver order untuk 

melakukan pengiriman pemesanan , kemdian bila sudah dikirim maka status order 

akan berubah menjadi finish order dan  untuk finishing order klik finish order 

untuk merubah data dari list order menjadi history  untuk menjadi rekapan order. 

3.1.5 Proses pengecekan dan pembelian bahan baku (sistem lama) 

Pada tahap ini, Oresto restoran menggunakan sistem manual yaitu, 

dengan mengecek persediaan bahan baku yang ada di pantry  dan bertanya kepada 

juru masak bahan apa saja yang sudah habis. Bahan baku yang habis kemudian 

melakukan list bahan baku untuk membeli bahan baku untuk kebutuhan stok 

bahan baku restoran. 

3.1.6 Proses pengecekan dan pembelian bahan baku (sistem baru) 

Perubahan yang terjadi antara sistem lama dan sistem baru untuk proses 

cek bahan baku dan pembelihan bahan baku tidak jauh berbeda. Proses yang baru 

dengan menggunakan website ini juga menggunakan sistem pengecek yang 
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manual dimana admin melakukan pengecekan secara manual. Pengecekan bahan 

baku menu akan dilakukan oleh admin setiap mendapatkan order dari customer. 

Setelah melakukan proses pengecekan bahan – bahan menu, jika menu yang sudah 

habis  bahan bakunya maka admin akan melakukan tindakan disable untuk 

menghilangkan menu tersebut dari wesbsite www.o-resto.com pada halaman order 

agar tidak dapat di order oleh customer dan apabila bahan baku  menu tersebut 

sudah tersedia, maka admin  akan melakukan enable menu untuk menampilkan 

kembali agar bisa diorder kembali oleh customer. 

3.1.7 Proses pengiriman order (sistem lama) 

Proses pengiriman order juga masih menggunakan sistem manual., 

dimana setiap pegawai masih belum bisa terdata dengan baik. Pegawai yang 

mendapatkan tugas mengirimkan pesanan customer juga masih menggunakan 

kendaraan – kendaraan yang masih sembarangan , tidak sesuai dengan sistem 

sehingga kasir tidak mengetahui kendaraan apa yang digunakan oleh pegawai 

tersebut untuk mengantar pesanan dan juga kasir tidak mengetahui pegawai 

tersebut menuju ke alamat apa saja yang dituju untuk mengantarkan pesanan. 

3.1.8 Proses pengiriman order (sistem baru) 

Proses pengiriman order yang diterapkan disistem baru yaitu setiap 

pengiriman yang akan dilakukan oleh pegawai, semua akan tercatat dengan baik 

pada sistem. Pada website ini setiap pegawai yang akan mengirimkan pesanan, 

maka setiap nama yang mengantar pesanan , alamat yang akan dituju oleh 

pegawai, serta kendaraan yang akan dipakai akan terdaftar pada sistem, sehingga 

pegawai yang mengirimkan pesanan tersebut akan bisa di track dengan baik. 
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Dengan demikian proses order dapat meminimalkan kecurangan – kecurangan 

yang akan dilakukan oleh pegawai serta dengan sistem seperti ini pegawai akan 

memiliki tanggung jawab terhadap kendaraan – kendaraan yang mereka pakai 

untuk mengantarkan pesanan. 

3.2.     Hi Fidelity 

3.2.1 Tampilan Website 

3.2.1.1 Halaman Home Screen 

Berikut merupakan halaman home pada website www.o-resto.com. 

Pada halaman ini terdapat beberapa element – element  yaitu terdapat image slide 

show untuk menampilkan beberapa gambar mengenai Oresto pada bagian tengah, 

kegunaan image slide show untuk menampilkan beberapa gambar secara 

bergantian dalam 1 frame. Element lainnya adalah beberapa button yang 

difungsikan untuk menuju halaman about, gallery, menu, contact.  Button juga 

akan diberi gambar sesuai dengan link halaman – halaman yang akan di tuju. 

Gambar 3.1 Menunjukan halaman Home Screen 
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3.2.1.2 Halaman About Screen 

Halaman about screen merupakan halaman company profile, dalam 

halaman ini berisikan tentang informasi – informasi mengenai restoran Oresto 

yang juga tergabung dalam Hotel Olympic. Halaman ini juga menampilkan 

gambaran bentuk dari restoran Oresto tersebut.  

 

Gambar 3.2 Menunjukan halaman About.Screen 

3.2.1.3 Halaman Gallery Screen 

Gallerry screen ini berisikan tentang beberapa gambar dimana gambar – 

gambar tersebut menampilkan nuansa resotran Oresto, sehingga bila pengunjung 

website akan tertarik juga sebagai media promosi. Juga terdapat berbagai macam 

gambar – gambar yang menyangkut tentang Oresto. Terdapat juga menu – menu 

yang tersedia di Oresto. 
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Gambar 3.3 Menunjukkan halaman Gallery Screen 

3.2.1.4 Halaman Menu Screen 

Pada halaman menu screen ini akan menampilkan beberapa gambar 

menu – menu restoran Oresto sesuai dengan kategori dan juga menampilkan menu 

– menu favorite dimana menu tersebut akan otomatis akan terganti tergantung dari 

penjualan terbanyak pada setiap menu dari Oresto restoran yang akan diambil 

pada akhir bulan.  

Gambar 3.4 Menampilkan halaman menu screen  



	   21	  

3.2.1.5 Halaman Contact Us 

Halaman ini menampilkan peta dari restoran Oresto Surabaya, juga terdapat 

keterangan tentang Oresto Surabaya (nomor telepon, alamat). Terdapat form 

untuk melakukan reserve tempat untuk makan di Oresto Surabaya yang akan 

diterima ke email dari customer service pihak Oresto. 

Gambar 3.5 Menampilkan halaman menu screen 

3.2.1.6 Halaman Order Screen 

Order screen ini merupakan halaman untuk bisa melakukan proses 

register / login. Bila guest belum memiliki account user maka guest harus 

melakukan proses register terlebih dahulu untuk bisa melakukan proses delivery 

order, dan apabila guest sudah memliki account user maka guest bisa langsung 

melakukan proses delivery order. 
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Gambar 3.6 Menunjukkan halaman Order Screen 

3.2.1.7 Halaman Register Screen 

Halaman ini menunjukkan form untuk guest untuk memasukkan 

berbagai macan data – data pribadi yang diminta untuk dilengkapi agar sistem 

dapat menyimpan inputan yang guest masukkan sehingga dapat login untuk 

melakukan proses selanjutnya.  

Gambar 3.7 Menunjukkan halaman Register Screen 
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3.2.1.8 Halaman Email Vertification Screen 

Setelah guest mendaftar dan memiliki akun user maka, sistem akan 

memberikan kode vertifikasi untuk mengaktifkan akun user yang sudah 

didaftarkan sebelumnya pada halaman register. 

 

Gambar 3.8 Menunjukkan halaman Email Vertification Screen 

3.2.1.9 Halaman Email Vertification Lost Screen 

Pada halaman ini terdapat bantuan bagi guest bagi yang tidak sengaja 

menghapus atau kehilangan kode vertifikasi untuk mengakitfkan akun user maka, 

guest harus memasukan email untuk diberikan kode vertifikasi yang baru oleh 

sistem. 
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Gambar 3.9 Menunjukkan halaman Email Vertification lost Screen 

3.2.1.10 Halaman Reset Password Screen 

Pada halaman ini user akan dibantu oleh sistem dengan dapat 

memasukkan email pada form kosong untuk mendapatkan password yang baru 

yang akan dikirimkan oleh sistem ke email yang sudah di masukkan. 

Gambar 3.10 Menunjukkan halaman Reset Password Screen 

3.2.2 Tampilan untuk Master Account 

Master account merupakan akun yang memiliki kuasa penuh. Master 

account tersebut memiliki setiap fitur yang terdapat pada proses delivery order.  
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3.2.2.1 Halaman Order Screen 

Pada halaman order ini, master account dapat melakukan  list oder, 

History, Favorite menu. Master account dapat melakukan tindakan untuk confirm 

/ reject, proses pemasakan, perintah untuk deliver order, dan apabila sudah 

dikirim maka status order adalah finish Order. 

Gambar 3.11 Menunjukan Fitur Order Screen 

3.2.2.2 Halaman Claim Screen 

Pada halaman claim ini master dapat menerima beberapa claim yang di 

ajukan oleh user. User dapat melakukan claim  yaitu dengan memberikan Order 

ID sebagai bukti pemesanan terhadap Oresto serta untuk syarat melakukan claim 

tersbut. 
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Gambar 3.12 Menunjukan Halaman Claim Screen 

3.2.2.3 Halaman Admin Screen 

Master dapat melakukan tambah akun admin untuk membuat akun 

admin yang baru, master juga dapat melakukan perintah disable, show, edit pada 

setiap akun admin. Master juga dapat melihat list admin.  

Gambar 3.13 Menunjukan Halaman Admin Screen 
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3.2.2.4 Halaman Member Screen 

Master dapat memberikan konfigurasi kepada setiap member dengan 

cara menggunakan disable / enable, show, edit. Master juga dapat melihat list 

member juga dapat menambahkan member dengan cara new member. 

Gambar 3.14 Menunjukan halaman Member Screen 

3.2.2.5 Halaman Menu Screen 

Pada halaman menu, master account dapat melakukan berbagai macam 

hal yaitu, dapat melakukan add menu, enable / disable menu, edit, show untuk 

menunjukkan detail menu. Fungsi enable / disable menu adalah untuk 

menampilkan bila tersedia menu tersebut, dan disable bila menu tersebut sudah 

habis agar user tidak dapat memesan menu yang out of stock, bila menu tersebut 

sudah restock maka dapat enable. 
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Gambar 3.15 Menunjukan halaman Menu Screen 

3.2.2.6 Halaman Employee Screen 

Pada halaman employee ini, master dapat menambahkan employee, 

melihat list employee yang sudah terdaftar, menggunakan fungsi enable / disable, 

show, edit. 
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Gambar 3.16 Menunjukan halaman Employee Screen 

3.2.2.7 Halaman Vehicle Screen 

Halaman vehicle tersebut, master dapat menambahkan beberapa 

kendaraan yang akan digunakan untuk mengantar order, master bisa melihat list 

vehicle, edit, disable / enable (untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 

kendaraan), dan juga show. 
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Gambar 3.17 Menunjukan halaman Vehicle Screen 

3.2.2.8 Halaman Sales Order Report Screen 

Halaman ini master akan mendapatkan informasi mengenai penjualan – 

penjualan menu masakan ataupun minuman melalui website dan melihat sesuai 

dengan tanggal yang ditentukan oleh  pengguna master account. 

Gambar 3.18 Menunjukan halaman Sales Order Report Screen 
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Gambar 3.19 Menunjukan halaman Sales Order Report Screen 

3.2.3 Tampilan untuk Admin Account 

Admin account merupakan akun yang memiliki kuasa seperti master 

account akan tetapi untuk fitur admin yang ada pada master akun, admin account 

tidak bisa mengakses, dan juga tidak bisa melakukan edit  pada fitur menu. 

3.2.3.1 Halaman Order (Admin) Screen 

Pada halaman order ini, admin account bisa melakukan  list oder, 

History, Favorite menu. admin account bisa melakukan tindakan untuk confirm / 

reject, proses pemasakan, tindakan untuk deliver order, dan apabila sudah dikirim 

maka status order adalah finish Order. 
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Gambar 3.20 Menunjukan halaman Order (Admin) 

3.2.3.2 Halaman Claim (Admin) Screen 

Pada halaman claim ini admin juga dapat menerima beberapa claim 

yang di ajukan oleh user. User dapat melakukan claim  yaitu dengan memberikan 

Order ID sebagai bukti pemesanan terhadap Oresto serta untuk syarat melakukan 

claim tersbut. 

Gambar 3.21 Menunjukan halaman Claim (Admin) 
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3.2.3.3 Halaman Member (Admin) Screen 

Admin juga dapat memberikan konfigurasi pada setiap member, dengan 

cara menggunakan disable / enable, show, edit. Admin juga dapat melihat list 

member juga dapat menambahkan member dengan cara new member. Tombol 

enable akan berwarna hijau, sedangan disable akan berwarna merah. 

Gambar 3.22 Menunjukan halaman Member (Admin) 

3.2.3.4 Halaman Menu (Admin) 

Fungsi admin account untuk halaman menu hampir sama dengan 

master account, akan tetapi untuk admim tidak bisa melakukan edit. Admin 

account hanya bisa melakukan enable / disable dan show. Tombol enable akan 

berwarna hijau, sedangan disable akan berwarna merah. 
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Gambar 3.23 Menunjukan halaman Menu (Admin) 

3.2.3.5 Halaman Employee (Admin) Screen 

Pada halaman employee ini, admin dapat menambahkan employee, 

melihat list employee yang sudah terdaftar, menggunakan fungsi enable / disable, 

show, edit. Admin juga dapat melakukan tindakan yang sama dengan master 

account. 

Gambar 3.24 Menunjukan halaman Employee (Admin) 
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3.2.3.6 Halaman Vehicle (Admin) Screen 

Pada halaman vehicle, admin dapat melakukan penambahkan beberapa 

kendaraan yang akan digunakan untuk mengantar order yang diterima dari 

delivery order, admin bisa melihat list vehicle, edit, disable / enable, dan juga 

show. 

Gambar 3.25 Menunjukan halaman Vehicle (Admin) 

3.2.3.7 Halaman Sales Order (Admin) Screen 

Halaman ini admin juga dapat melihat informasi penjualan – penjualan 

menu masakan ataupun minuman dalam kurun waktu yang ditentukan sendiri oleh 

pengguna admin account.  
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Gambar 3.26 Menunjukan halaman Sales Order (Admin) 

Gambar 3.27 Menunjukan halaman Sales Order (Admin) 

3.2.4 Halaman untuk User Account  

User account merupakan aktor utama untuk melakukan proses delivery 

order. User juga memiliki beberapa fitur yang akan digunakan untuk 

mempelancar proses delivery order tersebut. 
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3.2.4.1 Halaman Order (User) Screen 

Untuk melakukan prorses delivery order, user harus melakukan “new 

order”. User juga dapat meihat list order untuk melihat pesanan seblum di terima 

oleh admin, kemudian juga bisa melihat history dari setiap transaksi yang pernah 

dilakukan. 

Gambar 3.28 Menunjukan halaman Order (User) 

3.2.4.2 Halaman New Order (User) Screen 

Pada halaman ini user dapat melakukan pemilihan menu secara manual 

(melihat semua menu) atau juga dapat dengan menggunakan search menu. User 

juga memasukkan jumlah pesanan setiap menu, kemudian user akan melakukan 

checkout order setelah menekan tombol cart (tombol yang bergambar keranjang 

di bagian atas kanan). 
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Gambar 3.29 Menunjukan halaman New Order (User) 

3.2.4.3 Halaman Checkout Order I (User) Screen 

User dapat melihat pesanan yang sudah di pesan pada halaman new 

order sebelumnya, user juga dapat merubah jumlah pesanan menu dengan 

mengganti angka dan menekan tombol update. User akan mengisi captcha untuk 

bisa melakukan submit order. 

Gambar 3.30 Menunjukan halaman Check Order I (User) 
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3.2.4.4 Halaman Checkout Order II (User) Screen 

Halaman ini memberikan informasi tentang menu yang akan di order 

oleh user dengan mencantumkan alamat dan juga nomor telepon yang sudah 

terdaftar sesuai saat guest mendaftar menjadi user. User juga dapat mengganti 

alamat dan juga nomor telepon apabila ingin delivery  ke tempat yang lain. 

Kemudian user dapat melakukan submit order. 

Gambar 3.31 Menunjukan halaman Check Order II (User) 

3.2.4.5 Halaman Checkout Order III (User) Screen 

Halaman ini user akan menerima SMS (short message service) oleh sms 

service O-resto yang akan memeberikan kode verifikasi. User harus memasukkan 

kode tersebut untuk melanjutkan order. 
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Gambar 3.32 Menunjukan penerimaan SMS (User) 

Gambar 3.33 Menunjukan halaman Check Order III (User) 
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3.2.4.6 Cetak Invoice (User) Screen 

Pada halaman ini, user akan mengetahui bahwa order yang sudah 

dipesan akan mendapatkan pemberitahuan. Order yang dipesan oleh user akan 

mendapatkan proses konfirmasi oleh admin. User dapat melihat inovoice dengan 

menekan tulisan “click here to check your invoices”.  

Gambar 3.34 Menunjukan cetak invoice (User)	  

User akan mendapatkan tampilan invoice sesuai dengan pesanan yang 

dipesan sebelumnya. User dapat melakukan cetak invoice dapat dilakukan dengan 

menekan tombol print yang berwarna hijau di bagian pojok kanan atas.

Gambar 3.35 Menunjukan cetak invoice (User) 



	   42	  

3.2.4.7 Edit Profile dan Change Password (User) Screen 

Halaman ini user dapat melakukan edit profile. User dapat melakukan 

edit nama, alamat, telepon. Email yang sudah terdaftar tidak dapat diganti, karena 

merupakan suatu keunikan dan tidak bisa sama dengan email antara satu user 

dengan satu user yang lainnya. Tekan tombol save pada bagian 

Halaman ini user juga dapat melakukan change password untuk 

mengganti password user. User dapat mengganti password dengan cara 

menginputkan password lama, kemudian  memasukkan password  yang baru dan 

juga menuliskan retype password dan tekan tombol save, maka user sudah 

mengganti password yang lama menjadi password yang baru. 

Gambar 3.36 Menunjukan Edit Profile dan Change Password (User) 
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3.3 Activity Diagram 

3.3.1 Activity Diagram untuk Melakukan Forgot Password 

Berikut ini merupakan activity diagram yang menjelaskan  user untuk 

melakukan forgot password. 

 

Gambar 3.37 Activity Diagram untuk Melakukan Forgot Password 
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3.3.2 Activity Diagram ntuk Melakukan Register 

Berikut ini merupakan activity diagram yang menjelaskan user untuk 

melakukan register.  

 

Gambar 3.38 Activity Diagram untuk Melakukan Register 
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3.3.3 Activity Diagram untuk Melakukan Submit Order 

Berikut ini merupakan activity diagram yang menjelaskan user untuk 

melakukan submit order.   

 

Gambar 3.39 Activity Diagram untuk Melakukan Submit Order 
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3.4 Sequence Diagram 

  3.4.1 Sequence Diagram Registrasi Member 

Gambar 3.40 Sequence diagram registrasi member 

 Untuk melakukan delivery order, guest  harus melakukan registrasi 

terlebih dahulu untuk mendapatkan akun user. Guest akan menginputkan data 

profile guest yang ingin mendaftar. Data – data yang diminta adalah email, name, 

address, phone, password, repassord,  menginputkan captcha untuk bisa sign up. 

  3.4.2 Sequence Diagram Login 

Gambar 3.41 Sequence diagram Login 
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 Untuk bisa melakukan delivery order, user harus melakukan login terlebih 

dahulu. User akan mengisi form login dengan berisikan email  dan password yang 

seusai dengan data yang sudah terdaftar. User akan menekan tombol submit, 

kemudian user akan dihadapkan dengan tampilan fitur – fitur yang ada pada akun 

user. User dapat melakukan new order, list order, history. 

3.5 Use Case Guest 

3.5.1 Login dan Logout 

Dalam usecase ini disimulasikan bahwa ketika sesorang Guest ingin 

mengakses website (www.o-resto.com) untuk melakukan delivery order. 

Gambar 3.42 (Diagram Use Case , alur login dan logout untuk guest ) 

Nama Use Case Login dan logout 

Aktor Guest , Master , Admin , User 
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Tujuan 1. Untuk bisa mengakses master 
panel/ admin panel/ user panel. 
Guest harus melakukan tahap login 
sebagai tindakan awal. 

2. Guest menginputkan sesuai dengan 
login id, guest juga diarahkan ke 
dalam panel yang sesuai dengan 
login id. 

3. Setelah itu guest dapat melakukan 
logout yang difungsikan sebagai 
menghapus record yang ada di 
dalam session dari login yang telah 
berhasil sebelumnya. 

Deskripsi Pada diagram usecase ini 
menggambarkan alur login / logout  
untuk melakukan akses website http://o-
resto.com/olympic/backend/login 

Pra – kondisi 1. Guest diposisikan berada pada 
halaman login dan menginputkan 
email  sebagai username dan 
password pada form yang sudah 
disediakan. 

2. Guest dapat login sesuai dengan 
data yang sudah terdaftar dalam 
table member. 

Pasca – Kondisi  Guest memiliki peran sebagai Master / 
Admin / User tergantung dengan peran 
id yang sudah diinputkan. 

Aliran Utama 

Aktor Tanggapan Sistem 

1.Melakukan login pada halaman login yang ada di 
www.o-resto.com/backend/ login.        

2. Website akan menampilkan form 
kepada Guest untuk login.  

3.Guest ditampilkan dengan form untuk 
memasukkan email  dan password yang sudah ia 
punyai pada saat mendaftar 

4. Sistem akan mengecek data – data 
yang di inputkan dengan melakukan 
akses ke dalam table user, dan  validasi 
login. 

 5.Inputan diterima jika valid , maka 
sistem akan mengubah posisi yang 
awalnya hanya Guest menjadi: 

1. Role_id = 1, maka guest  
tersebut akan mengakses panel 
sebagai master. 

2. Role_id = 2, maka guest 
tersebut akan mengakses panel 
sebagi admin. 

3. Role_id = 3, maka guest 
tersebut akan mengakses panel 
sebagai user (member). 

6. User / Admin / Master telah seslai melakukan 
login , dan bisa melakukan logout. 

7. Fungsi dari clear session telah 
dilakukan. 

Aliran Alternatif : Data Login tidak valid 
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3.5.2 Register 

Pada usecase ini disimulasikan seseorang guest melakukan register ke 

dalam website www.o-resto.com/backend/login 

Gambar 3.43 (Diagram Use Case Guest melakukan resgistrasi) 

Nama Use Case Registrasi 

Aktor Utama Guest  

Tujuan 1. Guest melakukan registrasi untuk 
mendapatkan id untuk melakukan login. 

2. Peranan guest  sudah berubah status 
menjadi user. 

3. User  bisa menggunakan sistem delivery 
order untuk melakukan pemesanan 
makanan  / minuman melalui  website 
www.o-resto.com. 

Deskripsi Dengan diagram usecase ini memberikan 
gambaran alur registrasi yang akan dilakukan 
oleh guest untuk berganti peran sebagai user 
yan akan melakukan akses registrasi ke 
website http://www.o-
resto.com/backend/signup. 
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Pra – kondisi  1. Guest melakukan register  pada halaman 
signup untuk mendapatkan ID sebagai 
user. 

2. Guest mengisi data – data yang 
dibutuhkan sistem untuk menjadikan 
data tersebut menjadi valid dan bisa 
login sebagai user. 

3. Guest mendapatkan email kode 
vertifikasi berupa angka yang akan di 
masukkan ke dalam fitur “email 
vertification” untuk diaktifkan. 

4. Guest telah berhasil mendaftar sebagai 
user. 

5. User sudah dapat menggunakan fitur – 
fitur yang ada termasuk untuk 
melakukan delivery order. 

Pasca - kondisi Status guest  sudah berganti menjadi status 
user, kemudian user tersebut bisa 
menggunakan sistem delivery order beserta 
fitur – fitur yan bisa digunakan sebagai user. 

 

Aliran Utama 

Aktor Tanggapan Sistem 

1.Masuk pada halaman login di www.o-
resto.com/backend/login. 2. Website menampilkan login kepada Guest. 

3.Guest melakukan signup untuk register 
sebagai user. 

4.Website menampilkan form yang harus diisi 
oleh guest berupa data – data guest yang 
mendaftar, seperti: 

1. Nama. 
2. E-mail. 
3. Alamat. 
4. Telepone. 
5. Password. 

serta juga ada pengisian capcha.. 
 5.Sistem akan mengirimkan kode vertfikasi 

melalui media email. 

6. Guest membuka email yang tercatat pada 
saat mendaftar untuk mengambil kode 
vertifikasi dan memasukkan kode tersebut 
dalam website. 

7. mencocokan kode vertifikasi yang sudah 
diberikan melalui email, kode valid maka user 
akan aktif. 

8.User telah aktif dan dapat melakukan proses 
delivery order. 

 

Aliran Alternatif : User tidak dapat login 
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3.5.3 New Order 

Use Case ini berjalan ketika user ingin melakukan kegiatan memilih menu 

makanan ataupun minuman yang ada di halaman new order 

Gambar 3.44 (Diagram Use Case,  proses pemilihan menu bagi user) 

Nama Use Case Pemilihan menu order 

Aktor User 
Tujuan 1.User melakukan pemilihan menu order 

yang akan di order. 
2.User dapat melakukan fitur search 

untuk memilih menu yang lebih 
spesifik sesuai dengan menu yang 
diinginkan. 

3.User menginputkan quantity yang 
diinginkan sesuai dengan yang mau 
di order. 

Deskripsi 
Diagram ini menggambarkan alur 
bagaimana user ingin melakukan 
pemilihan item menu untuk diorder 
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Pra – kondisi  
1.User harus sudah melakukan login 
terlebih dahulu. 
2.Dapat mengakses user panel. 
3.User account tidak dalam keadaan 
diblokir (harus aktif). 

Pasca – kondisi Item yang sudah dipilih akan masuk ke 
dalam cart setelah melakukan proses add 
pada menu. Di dalam cart akan terlihat 
kalkulasi total harga dan juga kuantitas 
yang sudah user  inputkan. 

Aliran Utama 

Aktor Tanggapan Sistem 

1. Membuka halaman new order pada halaman  
create order di dalam www.o-
resto.com/backend/order/create. 

2. Sistem website akan menampilkan 
seluruh list menu yang ada di dalam new 
order yang tentu saja yang tersedia / 
ready stock. 

3.User akan melakukan tindakan menginputkan 
item yang tersedia pada kolom search. 

4.Sistem akan menerima inputan dari 
user, kemudian sistem akan melakukan 
fungsi search pada data tabel yang akan 
ditampilkan sesuai dengan inputan. 

 5.Inputan data tabel yang diinputkan oleh 
user jika ditemukan maka ditampilkan 
menu spesifik. 

6.User akan melakukan inputan untuk quantity 
berupa inputan integer yang akan di masukkan ke 
kolom quantity untuk menentukan jumlah yang 
akan di order. 

 

7.User melakukan add dengan menekan tombol add 
, untuk menentukan jumlah item yang akan dipesan 
dan dicatat ke dalam kerangjang / cart. 

8.Sistem akan merecord data quantity 
yang sudah diinputkan oleh user dan 
memindahkannya ke dalam keranjang / 
cart. 

Aliran Alternatif : Inputan quantity selain integer 

1.user mencoba memasukkan inputan pada kolom 
quantity yang seharusnya angaka menjadi bukan 
integer (abc,!?><) 

2.Sistem akan memeberikan 
pemberitauan kepada user berupa 
notifikasi bahwa inputan yang diinputkan 
user hanya integer 
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3.6 Navigasi Screen 

3.6.1 Home Screen 

Pada halaman Home (halaman utama) merupakan halaman yang berisikan 

tentang suasana restoran yang bernama Oresto dengan menggunakan  slideshow, 

dan juga terdapat 4 tombol yang akan langsung link menuju halaman about, 

gallery, menu 

3.6.2 About Screen 

Halaman ini menampilkan profil company dari Oresto. Di halaman ini 

juga dijelaskan berbagai informasi mengenai Oresto , juga terdapat gambar hotel 

Olympic dimana Oresto tersebut merupakan bagian dari hotel itu sendiri. 

3.6.3 Gallery Screen 

Halaman Gallery  merupakan halaman yang menunjukan gambar – 

gambar keseluruhan tentang Oresto. Gambar – gambar yang akan ditampilkan 

berupa makanan, minuman, juga termasuk suasana dari restoran Oreseto. Tunjuan 

gambar – gambar ini untuk memberikan gambaran sekilas tentang suasana Oresto 

dan juga berbagai makanan yang tersedia dalam restoran ini. 

3.6.4 Menu Screen 

Halaman menu merupakan halaman yang menunjukan menu makanan dan 

minuman, Dalam menu screen ini juga terdapat kategori makanan. 
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3.6.5 Order Screen 

Order screen ini merupakan halaman untuk master, admin, user. Untuk 

master dapat melakukan add admin dan juga member(user), juga dapat 

melakukan editing harga menu yang ada dalam website. Admin juga dapat 

melakukan mengganti / menambahkan menu sama seperti master akan tetapi 

admin tidak bisa melakukan editing harga. User harus melakukan login terlebih 

daluhu untuk dapat melakukan proses delivery order. 

3.6.6 Contact Us Screen 

Contact Us Screen berisikan tentang map dari Oresto dan juga untuk 

ketarangan untuk reservasi  tempat untuk makan di Oresto. Halaman ini juga 

terdapat jam bukak restoran.  




