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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Metode Penelitian 
 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut 

a. Studi Literatur  

Pada tahap ini penulis akan melakukan studi yaitu dengan membaca jurnal-jurnal 

atau buku-buku serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan rumusan 

masalah dan tentang algoritma fuzzy logic yang akan diimplementasikan pada 

Decision Support System yang akan dirancang.  

b. Pengumpulan data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data penjualan yang nantinya akan 

digunakan untuk statistik dan referensi aplikasi dalam pengambilan keputusan. 

c. Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan perancangan awal dari aplikasi yang akan dibangun 

dalam bentuk diagram-diagram seperti Flowchart Diagram, Data Flow Diagram, 

dan Entity Relationship Diagram. 

d. Perancangan Database 

Pada tahap ini, penulis akan merancang desain dari database sesuai dengan 

rancangan Entity Relationship Diagram dan data yang didapatkan pada tahap 

sebelumnya akan digunakan oleh aplikasi nantinya. 

e. Implementasi aplikasi 

Pada tahap ini penulis akan memulai aktivitas implementasi aplikasi. 

f. Uji coba dan evaluasi 
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Pada tahap ini, penulis melakukan uji coba hasil aplikasi yang telah dibuat serta 

mengamati proses jalannya aplikasi apakah terdapat kesalahan atau bug yang 

memungkinkan terjadinya error. Di samping itu, penulis akan melakukan 

evaluasi tentang keseluruhan fungsionalitas aplikasi yang apabila memungkinkan, 

penulis akan menambahkan sesuatu apabila terdapat kekurangan, ketidakcocokan 

user interface, dan lain-lain. 

 

3.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah flowchart 

diagram yang menggambarkan alur proses jalannya aplikasi, data flow diagram 

yang menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lain dalam aplikasi, 

dan entity relationship diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel-tabel 

yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi. 

3.2.1 Flowchart 

 

Gambar 3.1 Flowchart Login 
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Pertama-tama normaluser/superuser melakukan koneksi ke database. 

Setelah koneksi ke database berhasil, maka normaluser/superuser harus 

melakukan login terlebih dahulu untuk dapat menggunakan aplikasi. Setelah 

normaluser/superuser berhasil melakukan login, normaluser/superuser dapat 

menggunakan fitur-fitur aplikasi yaitu melihat produk, menambahkan produk 

(superuser privilege), melihat transaksi, menambahkan transaksi, dan melakukan 

analisa restock (superuser privilege). 

Apabila normaluser/superuser memilih menu product maka akan terdapat 

2 pilihan submenu yaitu submenu add dan submenu show. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Menu Product 

Seperti pada flowchart pada gambar 3.2, apabila superuser memilih 

submenu add, maka aplikasi akan menampilkan halaman untuk penambahan data 

produk. Sebelum melakukan penyimpanan data, aplikasi akan melakukan validasi 

data terlebih dahulu. Apabila data yang dimasukkan oleh superuser sudah valid, 
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aplikasi akan melakukan penyimpanan data tersebut ke dalam database. Apabila 

belum, superuser harus mengisikan data yang kurang. Apabila 

normaluser/superuser memilih submenu show, aplikasi akan menampilkan daftar 

produk yang tersimpan dalam database dalam bentuk list. Normaluser/superuser 

juga dapat melakukan pencarian produk sesuai dengan kode produk atau nama 

produk. 

Apabila normaluser/superuser memilih menu transaction, maka akan 

terdapat 2 pilihan submenu yang sama dengan menu product yaitu submenu add 

dan show. 

 

Gambar 3.3 Flowchart Menu Transaction 

Seperti pada flowchart pada gambar 3.3, apabila normaluser/superuser 

memilih submenu add, maka aplikasi akan menampilkan halaman untuk 

melakukan transaksi. Sebelum melakukan penyimpanan transaksi, aplikasi akan 

melakukan validasi data terlebih dahulu. Apabila data yang dimasukkan oleh 
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normaluser/superuser sudah valid, aplikasi akan melakukan penyimpanan data 

transaksi tersebut ke dalam database serta melakukan pengurangan stok barang 

yang dibeli. Apabila belum, normaluser/superuser harus mengisikan data yang 

kurang. Apabila normaluser/superuser memilih submenu show, aplikasi akan 

menampilkan daftar transaksi dari tanggal tertentu hingga tanggal tertentu dalam 

bentuk list. Setelah transaksi tampil normaluser/superuser juga dapat melakukan 

pencarian transaksi yang ada di list dengan memasukan kode transaksi dan 

melihat detail transaksi.  

 

Gambar 3.4 Flowchart Menu Restock 
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Apabila superuser memilih menu restock, aplikasi akan menampilkan data 

produk apa saja yang stoknya menipis. Superuser tentunya juga dapat menentukan 

barang apa saja yang ingin distok ulang. Dalam melakukan analisa, aplikasi dapat 

melakukan analisa biasa atau juga dapat melakukan analisa untuk menyesuaikan 

hasil dengan nominal uang yang diinputkan oleh superuser. Proses analisa fuzzy 

logic ditampilkan pada flowchart subroutine analisa fuzzy logic seperti pada 

gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Flowchart Subroutine Analisa Fuzzy Logic 
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Setelah mendapatkan hasil analisa, aplikasi akan mengecek apakah 

superuser melakukan analisa normal atau melakukan analisa yang menyesuaikan 

dengan budget yang ada. Proses penyesuaian dengan budget ditampilkan pada 

gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Flowchart Subroutine Fix To Budget 
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3.2.2 Data Flow Diagram 

 

Gambar 3.7 Context Diagram 

Pada aplikasi yang dibangun memiliki Context diagram seperti pada 

Gambar 3.7 dimana terdapat suatu proses utama dan dua buah entitas eksternal 

yang terlibat dalam proses ini yaitu user dan superuser.  

Context Diagram ini kemudian dipecah menjadi proses yang lebih rinci 

pada DFD level 1 seperti pada gambar 3.8 dimana terdapat empat proses yaitu 

proses login, proses product, proses transaction, dan proses analyze restock. 

Pertama-tama normaluser/superuser memberikan data username dan password 

untuk melalui proses login sehingga dapat masuk ke aplikasi. Username dan 

password tersebut akan divalidasi apakah sama dengan data yang ada pada 

 

Decision Support ..., Giam Cen Jiang, FTI UMN, 2014



26 

26 
 

storage MASTER_USER dan juga digunakan untuk mencocokkan privileges 

yang dimiliki oleh user yang melakukan login dalam mengakses fitur aplikasi.  

Proses product dapat dipecah ke dalam proses yang lebih rinci lagi yaitu 

proses add product dan show product seperti pada gambar 3.9. Proses add product 

menerima data produk baru yang diinputkan oleh superuser dan 

menambahkannya ke storage MASTER_PRODUCT. Proses show product 

menerima data berupa kriteria pencarian data produk dan mengambil data dari 

storage MASTER_PRODUCT kemudianmengembalikan data ke user berupa 

daftar produk yang sesuai dengan data kriteria yang diinputkan.  

Sama seperti proses product, proses transaction dapat dipecah ke dalam 

proses yang lebih rinci lagi yaitu proses add transaction dan show transaction 

seperti pada gambar 3.10. Proses add transaction menerima data transaksi baru 

yang diinputkan oleh normaluser/superuser dan menambahkannya ke storage 

TRX_PURCHASING_H dan TRX_PURCHASING_D. Setelah melakukan 

penyimpanan data transaksi, proses ini memberikan data update pengurangan stok 

barang ke storage MASTER_PRODUCT. Proses show product menerima data 

berupa kriteria pencarian kode transaksi dan mengambil data dari storage  

TRX_PURCHASING_H dan TRX_PURCHASING_D kemudian mengembalikan 

data ke user berupa daftar produk yang sesuai dengan data kriteria yang 

diinputkan.  

Proses analyze restock menerima data budget dan data item yang akan 

distok ulang yang diinputkan oleh superuser. Setelah diproses, proses ini akan 

mengembalikan data hasil analisa ke superuser.  
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Gambar 3.9 DFD Level 2 Proses 2 

 

Gambar 3. 10 DFD Level 2 Proses 3 
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3.2.3 Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.11 Entity Relationship Diagram 

Dari gambar 3.11, dapat dilihat bahwa terdapat buah tabel. Relationship 

antara tabel MASTER_PRODUCT dan MASTER_PRODUCT_STATUS adalah 

one to one yang berarti sebuah produk hanya memiliki sebuah status. Kemudian, 

Relationship antara TRX_PURCHASING_H dan TRX_PURCHASING_D  

adalah one to many yang berarti satu header transaksi bisa memiliki lebih dari 

satu detail transaksi. Kemudian, Relationship antara tabel 

TRX_PURCHASING_D dan MASTER_PRODUCT adalah one to many yang 

berarti satu detail transaksi dapat memiliki lebih dari sebuah produk. Selain empat 

buah tabel tersebut, terdapat sebuah tabel lagi yaitu tabel MASTER_USER yang 

tidak memiliki hubungan ke tabel lain manapun, sehingga terdapat lima buah tabel 

yang digunakan dalam aplikasi ini. 

 

 

Decision Support ..., Giam Cen Jiang, FTI UMN, 2014



30 

30 
 

3.2.4 Struktur Tabel 

Dalam pembangunan aplikasi ini, terdapat dua tabel  transaksi yang 

digunakan untuk menyimpan data penjualan, serta tiga tabel master yang 

digunakan untuk menunjang tabel-tabel penjualan. 

Nama Tabel : TRX_PURCHASING_H 

Fungsi : digunakan untuk menyimpan data header transaksi 

Tabel 3.1 Tabel TRX_PURCHASING_H 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

ID    int Nomor urut tiap data 

TRANSACTION_CODE  nvarchar(10) Kode transaski 

TRANSACTION_DATE date Tanggal transaksi 

 

Nama tabel : TRX_PURCHASING_D 

Fungsi : digunakan untuk menyimpan data detail dari sebuah transaksi 

Tabel 3.2 Tabel TRX_PURCHASING_D 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

ID int Nomor urut tiap data 

TRANSACTION_CODE  nvarchar(10) Kode transaksi 

PRODUCT_CODE nvarchar(6) Kode barang 

QTY int Jumlah 

 

Nama tabel : MASTER_PRODUCT 

Fungsi : Untuk menyimpan data master barang-barang yang dijual 

Tabel 3.3 Tabel MASTER_PRODUCT 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

PRODUCT_CODE nvarchar(6) Kode barang 

PRODUCT_NAME  nvarchar(50) Nama barang 

PRICE decimal(8,0) Harga barang 
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Tabel 3.3 Tabel MASTER_PRODUCT (lanjutan) 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

QTY int Jumlah stok yang tersisa 

STATUS_CODE nvarchar(1) Status dari barang 

 

Nama tabel : MASTER_PRODUCT_STATUS 

Fungsi : Untuk menyimpan data status dari barang 

Tabel 3.4 Tabel MASTER_PRODUCT_STATUS 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

STATUS_CODE nvarchar(1) Kode status 

STATUS_DESC  nvarchar(50) Deskripsi status 

 

Nama tabel : MASTER_USER 

Fungsi : Untuk menyimpan data user 

Tabel 3.5 Tabel MASTER_PRODUCT 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

UID nvarchar(6) User ID 

UPASS  nvarchar(50) User Password 

IS_SUPER_USER decimal(8,0) Apakah superuser atau tidak 

 

3.2.5 Penyelesaian Masalah dengan Fuzzy Logic 

Untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan fuzzy logic, 

dibutuhkan variabel-variabel yang digunakan sebagai input yang akan diproses 

dan sebagai output yang merupakan hasil dari proses penarikan kesimpulan. Di 

samping itu, dibutuhkan juga rule yang digunakan oleh aplikasi sebagai acuan 

atau knowledge base untuk penarikan kesimpulan. 
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Bad Good Excellent 

20 25 55 60 

1 

0 

µGood(x) = 

0 

0 

(x-55) / (60–55) 

x ≤ 20 

25 ≤ x  ≤ 55 

x  ≥ 60 

1 

55 < x < 60 

(x-20) / (25-20) 20 < x < 25 

µBad(x) = 

1 

0 

(25-x) / (25–20) 

x ≤ 20 

20 < x < 25 

x  ≥ 25 

A.  Input Variabel 

Input variabel yang digunakan dalam aplikasi fuzzy logic ini adalah 

 Tingkat penjualan produk.  

Variabel ini merupakan ukuran jumlah penjualan dari suatu produk yang 

nantinya akan dianalisa. Himpunan fuzzy dari variabel ini berjumlah tiga 

yaitu Bad, Good, dan Excellent. Fungsi keanggotaannya ditampilkan pada 

gambar 3.12. 

  

 

 

Gambar 3.12 Fungsi Keanggotaan Tingkat Penjualan 
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µExcellent(x) = 

0 

1 

(x-55) / (60–55) 

x ≤ 55 

55 < x < 60 

x  ≥ 60 

 

 

 

 

 Stok yang tersisa.  

Variabel ini merupakan ukuran stok dari suatu produk yang tersisa 

sebelum melakukan analisa. Himpunan fuzzy dari variabel ini berjumlah 

dua yaitu Low, dan Many. Fungsi keanggotaannya ditampilkan pada 

gambar 3.13. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Fungsi Keanggotaan Stok yang Tersisa 

 

 

 

 

 

 

5 7 10 

1 

Low Many 

0 

µLow(x) = 

1 

0 

(7-x) / (7-5) 

x ≤ 5 

5 < x < 7 

x  ≥ 7 

µMany(x) = 

0 

1 

(x-5) / (10–5) 

x ≤ 5 

5 < x < 10 

x  ≥ 10 
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 Musim penjualan.  

Variabel ini merupakan ukuran apakah bulan sekarang merupakan bulan 

dimana penjualan mencapai pada angka yang tinggi atau normal. 

Himpunan fuzzy dari variabel ini berjumlah dua yaitu Normal, dan High. 

Fungsi keanggotaan dari variabel ini pada gambar 3.14. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Fungsi Keanggotaan Musim Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 70 80 

1 

Normal High 

0 

µNormal(x) = 

1 

0 

(70-x) / (70–60) 

x ≤ 60 

60 < x < 70 

x  ≥ 70 

µHigh(x) = 

0 

1 

(x-60) / (80–60) 

x ≤ 60 

60 < x < 80 

x  ≥ 80 
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B.  Output Variabel 

Output variabel yang dihasilkan oleh aplikasi ini adalah jumlah optimal 

yang harus dipesan untuk masing-masing produk yang akan distok ulang. 

Himpunan fuzzy dari variabel ini berjumlah tiga yaitu Low, Normal, dan High. 

Fungsi keanggotaaan dari variabel ini pada gambar 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.15 Fungsi Keanggotaan Restock 

C. Fuzzy Rule 

Dalam proses inferensi pada Fuzzy Logic dibutuhkan rule-rule yang 

digunakan aplikasi sebagai basis knowledge agar aplikasi dapat menarik 

kesimpulan berdasarkan inputan-inputan yang sudah diterima dalam proses 

fuzzifikasi. Dalam penelitian ini rule-rule yang digunakan didapat dari pemilik 

toko yaitu ibu Liem dan ditampilkan pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Fuzzy Rule 

No. Tingkat 

Penjualan 

Stok 

tersisa 

Musim 

Penjualan 

Kuantitas 

Restock 

1 Bad Low Normal Low 

2 Bad Low High Low 

3 Bad Many Normal Low 

4 Bad Many High Low 

5 Good Low Normal Normal 

2 4 8 10 

1 

Low Normal High 

0 

 

Decision Support ..., Giam Cen Jiang, FTI UMN, 2014



36 

36 
 

Tabel 3.6 Fuzzy Rule (Lanjutan) 

No. Tingkat 

Penjualan 

Stok 

tersisa 

Musim 

Penjualan 

Kuantitas 

Restock 

6 Good Low High Normal 

7 Good Many Normal Low 

8 Good Many High Normal 

9 Excellent Low Normal High 

10 Excellent Low High High 

11 Excellent Many Normal Low 

12 Excellent Many High Normal 

 

3.2.6 Rancangan Antarmuka 

Aplikasi ini memiliki rancangan antarmuka sebagai berikut. 

 Rancangan tampilan awal aplikasi pada saat dijalankan. 

Rancangan tampilan awal aplikasi memiliki lima buah menu yaitu menu 

System, Product, Transaction, Restock, dan Help 

  

Gambar 3.16 Sketsa Tampilan Awal 

 Rancangan tampilan submenu. 

Terdapat menu yang memiliki submenu antara lain menu System memiliki 

submenu Login atau Logout dan Exit, Product memiliki submenu Show 
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dan Add, Transaction memiliki submenu Show dan Add, dan Help 

memiliki submenu How To Use dan About. 

 

Gambar 3.17 Sketsa Tampilan Menu Aplikasi 

 Rancangan tampilan halaman login.  

Halaman login berisikan sebuah welcome text, sebuah icon login, dua buah 

text field yang digunakan untuk username dan password, dan dua buah 

tombol yang digunakan untuk login dan pembatalan aksi. 

 
Gambar 3.18 Sketsa Tampilan Halaman Login 
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 Rancangan tampilan untuk penambahan data produk. 

Halaman penambahan data produk berisikan empat buah text field yang 

digunakan untuk data produk baru yaitu kode produk, nama produk, harga, 

dan kuantitas, sebuah combo box yang digunakan untuk status produk, dan 

dua buah tombol untuk penyimpanan data dan pembatalan aksi. 

 
Gambar 3.19 Sketsa Tampilan Halaman Penambahan atau Pengubahan 

Data Produk 

 Rancangan tampilan untuk melihat list dari produk yang ada 

Halaman ini berisikan sebuah combo box, sebuah text field yang 

digunakan untuk memasukkan karakter pencarian data, dan sebuah list 

yang digunakan untuk menampilkan data produk. 
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Gambar 3.20 Sketsa Tampilan Halaman List Produk 

 Rancangan tampilan untuk penambahan data transaksi. 

Halaman penambahan data transaksi berisikan dua buah label sebagai 

kode transaksi dan tanggal transaksi, tiga buah tombol untuk penambahan 

data produk, penyimpanan data transaksi, dan pembatalan aksi, dan sebuah 

list yang digunakan untuk menampilkan data produk yang ingin dibeli. 

 
Gambar 3.21 Sketsa Tampilan Halaman Penambahan Data Transaksi 

 Rancangan tampilan untuk melihat list transaksi. 

Halaman ini berisikan dua buah datetime picker, sebuah text field yang 

digunakan untuk memasukkan kode transaksi, sebuah tombol untuk 
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melakukan pencarian, dan sebuah list yang digunakan untuk menampilkan 

data transaksi yang sesuai. 

 
Gambar 3.22 Sketsa Tampilan Halaman List Transaksi 

 Rancangan tampilan untuk detail transaksi. 

Halaman ini berisikan sebuah list yang digunakan untuk menampilkan 

detail transaksi. 

 

Gambar 3.23 Sketsa Tampilan Halaman Detail Transaksi 

 Rancangan tampilan untuk melakukan analisa restock. 
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Halaman ini berisikan sebuah label yang menandakan total uang yang 

dibutuhkan, sebuah text field untuk menginputkan nominal uang yang 

diinginkan, sebuah check box untuk penanda apakah analisa disesuaikan 

dengan nominal yang dimasukkan atau tidak , sebuah list yang digunakan 

untuk menampilkan produk apa saja yang akan dianalisa, dan 2 buah 

tombol yang digunakan untuk menambahkan produk dan menganalisa 

 

Gambar 3.24 Sketsa Tampilan Halaman Analisa Restock 

 Rancangan tampilan untuk halaman about. 

Halaman ini berisikan mengenai keterangan tentang aplikasi dan 

pembuatnya. 
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Gambar 3.25 Sketsa Tampilan Halaman About 

 Rancangan tampilan panduan penggunaan. 

Halaman ini menampilkan mengenai cara penggunaan aplikasi yang sudah 

dikelompokkan ke dalam tab-tab berdasarkan kategori kegunaannya. 

 

Gambar 3.26 Sketsa Tampilan Halaman Panduan Penggunaan 
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