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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ketiga ini penulis mencoba memaparkan rancangan dari sistem 

yang akan penulis buat ke dalam beberapa diagram UML (class diagram, use case 

diagram, entity relationship diagram), bussiness process, serta tabel database yang 

berguna untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam sistem. Tujuan 

penggunaan UML dalam prencangan sistem ini sebenarnya supaya lebih 

memudahkan dalam proses pembuatan aplikasi yang akan penulis buat, karena 

rancangan sistem ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat sebuah aplikasi 

sistem. 

 

3.1 Bussiness Process 

Gambar 3.1 menggambarkan tentang bussiness process  penjualan barang 

yang digunakan oleh Toko Maju Motor. Proses pemesanan barang dan pencatatan 

hasil transaksi sampai kepada proses pemesanan barang kepada supplier yang 

berhubungan dengan sistem peramalan barang yang dibuat oleh penulis, semua 

bermula dari actor customer. Setelah customer membeli barang maka penjaga 

toko akan mencatat setiap transaksi yang ada setiap harinya dan mengirimkan list 

transaksi tersebut kepada petugas data entry. Setiap bulannya petugas data entry 

akan selalu memberikan laporan yang berisi list transaksi tiap bulan kepada 

manajer. Selain mendapatkan laporan list transaksi dari petugas data entry, 

manajer juga mendapatkan laporan dari bagian gudang yang berupa list barang 

baru untuk kemudian diproses untuk menjalankan proses kerja dalam Toko Maju 
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Motor, yang mana pekerjaan- pekerjaan tersebut dapat dilakukan menggunakan 

sistem peramalan yang penulis buat.  Setelah itu manajer dapat memperkirakan 

jumlah penjualan barang periode mendatang berdasarkan ramalan yang 

merupakan hasil dari aplikasi peramalan penjualan barang yang penulis buat. 

 

Gambar 3.1 Bussiness Process Diagram Penjualan Barang 
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3.2 Use Case Diagram 

 

Gambar 3.2 Use Case Diagram 

Use case diagram pada gambar 3.2 menjelaskan tentang sistem yang 

dibangun penulis. Di dalam use case diagram ini terdapat dua actor dan lima use 

case. Dua actor tersebut adalah data entry dan manajer, dimana keduanya dapat 

login dan mengubah password. 

Data entry bertugas untuk melakukan input transaksi dari data transaksi 

yang ada. Manajer bertugas untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan barang dan peramalan. Manajer dapat menambah data barang baru dan 

melakukan peramalan penjualan barang. 

 

3.3 Class Diagram 

Dalam aplikasi ini, terdapat enam class yang dibuat, class-class tersebut 

adalah. 
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a. User 

Dalam kelas ini terdapat tujuh attibutes dan dua methods. Kelas ini bertujuan 

untuk merepresentasikan user yang sedang menggunakan aplikasi ini. User 

dapat login dan mengganti password menggunakan method yang ada di kelas 

ini. 

b. Manajer 

Kelas ini adalah turunan dari kelas user yang login dengan level manajer.  

c. Data_entry 

Merupakan turunan dari kelas user yang login dengan level data entry. 

d. Transaksi 

Merupakan representasi dari data transaksi yang ada. Kelas ini memiliki tiga 

atribut yaitu detail transaksi, tanggal transaksi, dan tipe transaksi. Di kelas ini 

terdapat satu methods yang dapat digunakan oleh data entry untuk menambah 

transaksi. 

e. Barang 

Kelas ini adalah representasi dari barang yang didata, memiliki satu methods 

yang bisa dilakukan oleh manajer untuk menambah barang. 

f. Ramalan 

Kelas ini merupakan hasil dari peramalan yang dilakukan. Di kelas ini 

terdapat dua methods yang dapat digunakan oleh manajer untuk melakukan 

peramalan dan menyimpan hasil peramalan ke database. 
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Gambar 3.3 Class diagram 

 

3.4 Entity Relationship Diagram 

ERD pada gambar 3.4 menjelaskan bagaimana database yang ada di dalam 

aplikasi ini berhubungan. Dalam pembangunan aplikasi ini memakai enam tabel 

yang deskripsinya bisa dilihat di tabel detail. 

1…* 

1…1

\ 

1…* 
1…1 

1…* 

1…1 

1…1 

1…* 
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User

Id_user
Username
Password
Level_id
Nama
Alamat
Telepon
ktp

Level_user

Level_id
Nama_level

Barang

Id_barang
Nama_barang
Jenis_barang
Kategori

Transaksi

Id_transaksi
Tgl_transaksi
Tipe_transaksi

Ramalan

Id_ramalan
Id_barang
Bulan_periode
Tahun_periode
Hasil_ramalan
Jumlah_aktual
Kesalahan

Detail Transaksi

Id_barang
Id_transaksi
Jumlah_terjual
Harga_barang

 

Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram 

3.5 Tabel Detail 

Berikut adalah struktur tabel yang dibuat untuk aplikasi peramalan ini. 

Tabel 3.1 Struktur tabel USER 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Id_user Varchar(10) Primary Key 

Username Varchar(20)  

Password Varchar(20)  

Level_id Varchar(5) Foreign Key dr tabel 

level_user(Level_id) 

Nama Varchar(30)  

Alamat Varchar(30)  

Telepon Varchar(15)  

Ktp Varchar(30)  
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Tabel 3.2 Struktur tabel USER_LEVEL 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Level_id Varchar(5) Primary Key 

Nama_level Varchar(20) Manajer, Data Entry 

 

Tabel 3.3 Struktur tabel BARANG 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Id_barang Varchar(10) Primary Key 

Nama_barang Varchar(30)  

Tipe_barang Varchar(20)  

Harga Number  

 

Tabel 3.4 Struktur tabel TRANSAKSI 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Id_transaksi Varchar(10) Primary Key 

Tgl_transaksi Date Format : MM/DD/YYYY 

Tipe_transaksi Varchar(10)  
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Tabel 3.5 Struktur tabel TRANSAKSI_DETAIL 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Id_transaksi Varchar(10) Foreign Key dr tabel 

transaksi(id_transaksi) 

Id_barang Varchar(10) Foreign Key dr tabel 

barang(id_barang) 

Jumlah_terjual Number  

Harga_barang Number  

 

Tabel 3.6 Struktur tabel RAMALAN 

Nama Field Tipe data Keterangan Tambahan 

Id_ramalan Varchar(20) Primary Key 

Id_barang Varchar(10) Foreign Key dr tabel 

barang(id_barang) 

Bulan_periode Varchar(20) Januari 

Tahun_periode Varchar(5) 2011 

Hasil_ramalan Float  

Jumlah_aktual Number Diambil dari jumlah terjual bila 

periode yang diramal sudah lewat 

Kesalahan Float  
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3.6 Activity Diagram 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram 

Setiap user yang ingin menggunakan sistem peramalan barang yang 

penulis buat harus login terlebih dahulu. Setelah user melakukan login maka 

sistem akan melakukan verifikasi login, apabila verifikasi berhasil maka proses 

login dinyatakan sukses dan apabila verifikasi gagal maka sistem akan meminta 

user memasukkan username dan password  ulang. Setelah user  berhasil login 

maka sistem akan mengindentifikasi status user  tersebut (manajer atau data 

entry).  

Apabila sebuah user diidentifikasi sebagai data entry maka user tersebut 

dapat mengakses tiga menu yang tersedia yaitu  

1. Logout  

Jika user  memilih untuk logout maka proses sistem akan dinyatakan selesai. 

2. Change password 
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Apabila user memilih untuk change password  maka sistem akan meminta 

user untuk memasukkan old password, new password, dan confirm new 

password, setelah itu sistem akan melakukan verifikasi password dan apabila 

verifikasi berhasil maka password akan dirubah  lalu proses akan dinyatakan 

selesai, tetapi apabila verifikasi password gagal maka sistem akan meminta 

user untuk memasukkan ulang data passsword. 

3. Input data transaksi 

Apabila user memilih untuk menginput data transaksi maka sistem akan 

meminta user untuk memasukkan data transaksi yang akan dimasukkan dan 

setelah data transaksi terbentuk maka proses tersebut dinyatakan selesai. 

Selain data entry, ada juga status user lainnya yaitu manajer. Apabila 

seorang user login sebagai manajer maka user tersebut dapat memilih dari empat 

pilihan menu yaitu  

1. Logout 

Apabila user memilih untuk logout maka proses sistem akan langsung 

dinyatakan selesai. 

2. Change password  

Apabila user memilih untuk change password  maka sistem akan meminta 

user untuk memasukkan old password, new password, dan confirm new 

password, setelah itu sistem akan melakukan verifikasi password dan apabila 

verifikasi berhasil maka password akan dirubah lalu proses akan dinyatakan 

selesai, tetapi apabila verifikasi password gagal maka sistem akan meminta 

user untuk memasukkan ulang data passsword. 

3. Add barang 
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Apabila manajer memilih untuk add barang,  maka sistem akan meminta data 

barang baru yang akan dimasukkan ke dalam database. Setelah sistem selesai 

memasukkan data barang baru maka proses add barang  dinyatakan selesai. 

4. Forecast 

Apabila manajer memilih menu  forecast,  maka sistem akan meminta data 

parameter yang akan digunakan untuk melakukan proses ramal. Setelah data 

parameter diinput maka sistem akan memproses data barang yang ada dan 

menampikan hasil ramalan kepada user, lalu proses forecast akan dinyatakan 

selesai. 

3.7 Sequence Diagram 

 

Gambar 3.6 Sequence diagram login. 

Untuk dapat menggunakan aplikasi ini,  seorang user harus melakukan 

login terlebih dahulu, Gambar 3.7 menggambarkan tentang bagaimana proses 
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login tersebut berjalan. Proses login bermula ketika user memasukkan username 

dan password ke dalam sistem. Setelah sistem mendapat username dan password 

dari user, maka sistem akan mengecek ke dalam database (untuk melakukan 

verifikasi username dan password serta status user tersebut). Setelah itu sistem 

akan memberikan hasil verifikasi kepada user.  

 

 

Gambar 3.7 Sequence diagram ubah password. 

Setelah seorang user telah login, maka salah satu menu yang bisa diakses 

adalah ubah password yang ditunjukkan oleh gambar 3.8. Proses ini berawal dari 

user mengirimkan data password(old pass, new pass, verify pass) ke dalam sistem 

melalui UI ubah password. Setelah sistem menerima data password dari user, 

sistem akan melakukan verifikasi password dan apabila proses verifikasi ini gagal 

maka sistem akan memberikan warning kepada user, tetapi bila proses verifikasi 
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ini berhasil maka sistem akan mengakses database untuk meng-update password 

user tersebut. Apabila password dalam database telah berhasil dirubah maka 

sistem akan melaporkan bahwa password telah berhasil diubah kepada user. 

 

 

Gambar 3.8 Sequence diagram tambah barang. 

Apabila seorang user login sebagai manajer maka salah proses yang dapat 

dilakukan adalah proses tambah barang seperti yang dijelaskan dalam Gambar 

3.9. Proses tambah barang ini bermula pada saat user memilih untuk input data 

barang, selanjutnya user dapat mengisi data barang baru ke dalam form yang 

disediakan. Setelah itu, sistem akan memasukkan data barang ke dalam database 

dan memberi notifikasi ke user (penambahan barang berhasil atau tidak). 
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Gambar 3.9 Sequence diagram input transaksi. 

Bila seorang user login sebagai data entry, maka user tersebut bisa 

melakukan input data transaksi yang prosesnya bisa dilihat di gambar 3.10. 

Setelah user memasukkan data transaksi ke user interface yang disediakan, sistem 

akan memasukkan data transaksi tersebut ke dalam database. Selanjutnya, user 

akan diberi notifikasi berhasil atau tidaknya input data transaksi yang dilakukan. 
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Gambar 3.10 Sequence diagram ramal penjualan barang. 

Seorang user manajer yang telah login, juga dapat melakukan peramalan 

penjualan barang dari data transaksi yang sudah dimasukkan oleh data entry. User 

memasukkan kode barang dan periode peramalan yang diinginkan ke dalam UI 

ramal penjualan barang. Selanjutnya sistem akan mengambil data transaksi untuk 

dianalisa dan setelah proses ramal selesai, hasil ramalan akan disimpan ke dalam 

database dan hasil ramalan juga akan ditampilkan ke user. 

3.8 Flowchart  

Flowchart pada gambar 3.12 menjelaskan bagaimana metode exponential 

smoothing diterapkan dalam sistem peramalan yang akan dibuat. Dimulai dari 

penginialisasian α dan periode. Kemudian t ditambah satu sebagai tanda untuk 

periode setelahnya. Kemudian mengambil data penjualan dan data peramalan dari 
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periode sebelumnya, baru kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan 

exponential. Proses ini akan diulang sampai t mencapai periode yang diinginkan. 

 

Gambar 3.11 Flowchart Metode Exponential Smoothing 
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