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BAB III 

ANALISIS SISTEM 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil analisis dari permasalahan-

permasalahan yang menjadi latar belakang masalah seperti yang telah dijelaskan 

pada bab-bab sebelumnya, namun pada bab ini penjelasan analisis tersebut akan 

dijelaskan secara lebih rinci. 

 

3.1 Deskripsi Kerja Sistem Lama 

Gudang adalah tempat penyimpanan roti yang bersifat sementara sebelum 

ada pemakaian, untuk memenuhi kebutuhan operasi suatu perusahaan serta 

melindungi terhadap segala sesuatu yang dapat merusak kondisi serta keamanan 

dari roti tersebut. Dalam hal ini bukan berarti gudang tempat menumpuk roti 

secara berlebihan, tetapi tempat persediaan sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu 

sangat perlu adanya pengendalian persediaan roti tersebut.  

Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal di perusahaan, 

kurang lebih sebanyak 40% dari total modal yang diinvestasikan oleh perusahaan. 

Manajer operasi telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu 

sangatlah penting. Di satu pihak, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya 

dengan cara menurunkan tingkat persediaan barang di gudang. Di pihak lain, 

konsumen akan merasa tidak puas apabila suatu produk yang akan dipesan, 

ternyata stoknya habis atau tidak tersedia. Oleh karena itu, perusahaan harus 

mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan 

konsumen. Setiap perusahaan mempunyai beberapa jenis sistem perencanaan dan 

pengendalian persediaan. Dalam hal produk-produk fisik, perusahaan harus 

menentukan apakah akan membeli atau membuat sendiri produk mereka. Setelah 

hal ini ditetapkan, langkah berikutnya adalah meramalkan permintaan. Kemudian 

manajer operasi menetapkan persediaan yang diperlukan untuk melayani 

permintaan tersebut. 
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Untuk mengoptimalkan kinerja pada pengelolaan persediaan roti di 

gudang, maka dibutuhkanlah suatu  sistem yang baru agar semua berjalan dengan 

lancar. Namun pada perusahaan ini pengelolaan persediaan tersebut masih bersifat 

manual, seperti contohnya pengelolaan barang masuk, barang keluar, permintaan 

barang, dan lain sebagainya masih menggunakan buku laporan persediaan. 

Pelaporan persediaan dilakukan dengan cara menyalin data persediaan di gudang 

dari buku tersebut ke dalam Microsoft Office Excel. Setiap hari laporan dalam 

format Excel tersebut harus dilaporkan. Sistem tersebut menjadikan pihak 

perusahaan tidak dapat mengetahui informasi mengenai data persediaan roti di 

gudang dengan cepat. Pengelolaan informasi yang masih manual dinyatakan tidak 

efisien dikarenakan banyak memakan waktu, sehingga mengakibatkan batas 

waktu konsumsi (kadaluarsa) roti terbuang percuma. Mengingat roti adalah salah 

satu makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa yang aman untuk di konsumsi. 

Berikut ini gambar aliran data mengenai sistem yang sedang berjalan saat 

ini : 
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Tabel 3.1 Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 

Sistem Yang Sedang Berjalan 

(Barang Masuk dari Supplier (Roti)) 

Supplier Petugas Inventori 

(distributor) 

Gudang 

Penyimpanan 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai  

Menyediakan  

permintaan roti 

Mencatat Data 

roti dalam 

buku 

persediaan  

Melakukan 

pemesanan 

roti ke supplier 

Menerima & 

memverifikasi roti 

yang dipesan 

Roti dimasukkan/ 

disimpan ke dalam 

gudang 

Karyawan 

menyimpan roti 

di dalam gudang 

pada tempat 

yang kosong 

Laporan penerimaan 

roti yang dipesan 

dari supplier 

Mengirimkan 

roti ke 

distributor 

Selesai 
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Tabel 3.2 Flowchart Sistem yang Sedang Berjalan 

Sistem Yang Sedang Berjalan 

(Barang Keluar (Roti)) 

Petugas Inventori Kasir Customer 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan keadaan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan diatas, 

terdapat beberapa masalah mengenai penyajian data dan laporan, diantaranya : 

1. Adanya kesulitan dalam pengelolaan persediaan roti yang masih 

menggunakan cara manual. 

2. Perlunya pengelolaan persediaan roti dengan menggunakan metode 

tertentu. 

Mulai  

Menyediakan  

permintaan roti dari 

kasir yang dipesan 

customer 

Mencatat data 

roti yang keluar 

dalam buku 

persediaan  

Melakukan permintaan 

dan pemesanan roti ke 

kasir 

Menerima & 

memverifikasi roti yang 

dipesan customer 

Menerima & 

memverifikasi roti 

yang dipesan 

Customer melakukan 

transaksi pembayaran 

Laporan roti yang 

keluar dalam 

persediaan 

Memberikan roti yang 

dipesan customer pada 

kasir 

Selesai 

Mempersiapkan 

permintaan roti dari 

customer 

Kasir menerima 

transaksi pembayaran 
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3. Pengelolaan informasi perencanaan dan pengendalian persediaan yang 

tidak didukung oleh suatu sistem yang baik akan menyulitkan dalam 

pengelolaan persediaan. 

 

3.3 Analisis Sistem 

  Sistem yang akan dikembangkan adalah sebuah software atau aplikasi 

sistem pengelolaan persediaan. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang 

menggunakan komputer untuk menjalankannya. Dalam suatu sistem, keakuratan 

data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah suatu hal yang sangat penting, oleh 

karena itu, tampilan dari aplikasi ini akan di buat mudah untuk dipahami oleh 

pengguna dan dapat menghindarkan pengguna dari kesalahan saat memasukkan 

data. Sistem juga diharapkan mampu memproses setiap data yang dimasukkan 

seperti keluar masuknya roti di gudang. 

 Dalam pengembangan aplikasi sistem pengelolaan persediaan ini, 

digunakan suatu metode persediaan barang yaitu FIFO (First in First Out) yang 

mengatur keluar masuknya barang berdasarkan tanggal expired barang. Dalam 

pengelolaan persediaan banyak metode atau teknik yang dapat dilakukan, namun 

pada pelaksanaannya FIFO dianggap dapat meminimalisir kerugian yang dialami 

perusahaan yang diakibatkan oleh  kurang baiknya pengelolaan persediaan. Hal 

ini disebabkan dalam FIFO mengacu pada persediaan roti di gudang, mengingat 

roti adalah makanan yang memiliki batas kadaluarsa untuk dikonsumsi. 

 Pihak perusahaan P.T. XYZ mempunyai beberapa permintaan 

(Requirement) terkait dengan aplikasi yang akan dibangun. Adapun kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : 

1. Sistem inventori persediaan roti yang dapat menampilkan dan menyajikan 

data yang user friendly. 

2. Sistem yang dapat menyajikan dan menampilkan laporan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

3. Sistem yang mampu mengatur pengelolaan persediaan barang seperti alur 

keluar masuknya roti ke gudang. 
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3.4 Hasil Analisis Sistem 

 Berdasarkan deskripsi kerja sistem lama, deskripsi permasalahan yang 

telah diuraikan dan analisis sistem yang akan dibangun maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan dan 

kesulitan-kesulitan pada sistem lama perlu dibangun suatu sistem yang berbasis 

komputer dengan menggunakan metode FIFO sebagai metode yang mengatur 

pengelolaan data persediaan roti di gudang. Sistem yang dibangun merupakan 

sistem yang dapat menangani pengelolaan data persediaan roti dengan 

menghindari kesalahan dalam pencatatan data persediaan roti, mengatur alur 

keluar masuknya roti ke gudang dan dapat menampilkan informasi-informasi 

mengenai pengelolaan inventori bagi perusahaan. Sistem yang dibangun juga 

harus user friendly sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna 

khususnya bagi petugas inventori. 

 

3.5 Pembahasan Sistem Yang Akan Dibangun 

 Sistem yang akan dibangun merupakan perbaikan atau pengembangan 

sistem lama, sehingga akan menghasilkan kinerja sistem yang lebih baik atau 

dapat menunjukan peningkatan untuk menutupi kelemahan sistem yang telah ada 

dan mengurangi kesalahan yang terjadi. 

 Seperti halnya sistem yang lama yang dinilai tidak efisien dalam hal waktu 

dan pengelolaan data, maka dalam sistem yang akan dibangun ini dibuatlah sistem 

yang baru untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi selama ini.Mengingat 

dibutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengolahan data persediaan roti, 

disamping itu roti juga memiliki batas tanggal kadaluarsa yang aman untuk di 

konsumsi. 

 Dalam sistem yang akan dibangun ini, akan dibuat aplikasi sistem 

inventori yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan persediaan roti yang 

disimpan di gudang, laporan keluar masuknya roti ke gudang agar lebih tepat dan 

akurat. 

 Berdasarkan analisis sistem lama maka digunakanlah metode FIFO untuk 

mengatasi permasalahan dalam pengelolaan persediaan, khususnya pada alur 
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keluar masuknya barang ke gudang dilihat dari batas kadaluarsa roti tersebut 

untuk di konsumsi. 

 Berikut ini gambar aliran data sistem yang akan dibangun : 

Tabel 3.3 Flowchart Sistem yang Akan Dibangun 

Sistem yang Akan Dibangun 

(Pengelolaan Data Barang (Roti)) 

Supplier Petugas Inventori (distributor) Sistem 

   

  

  

Mulai 

Menginput data roti 

ke sistem 

Menginput data keluar 

masuknya roti ke 

sistem 

 Informasi data 

ketersediaan 

roti di gudang 

Cetak laporan 

Laporan pengelolaan 

persediaan 

Membuat 

rencana dan 

pengadaan 

persediaan roti 

Memproses 

data 

Pemesanan 

roti 

Selesai 

Informasi 

rencana 

kebutuhan 

persediaan roti 

dan keadaan 

stock di gudang 

(minimum stok) 

Data 

persediaan 

roti 
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 Pada sistem inventori yang akan dibangun ini, setiap data persediaan roti 

yang keluar dan masuk ke gudang akan disimpan dalam database sistem.Dimana 

hal itu dilakukan oleh petugas inventori yang bertugas melakukan pendataan 

persediaan roti di gudang. Persediaan roti di gudang memiliki nilai minimum stok, 

sehingga apabila ada persediaan roti yang telah mendekati minimum stok, sama 

dengan minimum stok atau kurang dari minimum stok maka sistem akan 

menampilkan pesan / informasi keadaan stok roti dengan sebuah tanda peringatan 

pada sistem. Sistem juga akan menampilkan informasi rencana kebutuhan roti 

pada waktu yang akan datang yang sebelumnya telah dimasukkan oleh pengguna 

sistem (petugas inventori) ke dalam sistem. Berdasarkan informasi tersebut, 

petugas inventori diharapkan dapat melakukan pengadaan atau pemesanan barang 

tepat waktu.  

  

3.6 Deskripsi Pengguna Aplikasi 

 Dalam aplikasi yang akan dibangun ini terdiri dari dua pengguna yang 

dapat melakukan akses, diantaranya: 

1. Administrator memiliki hak akses terhadap aplikasi. Administrator dapat 

mengelola user seperti menambah, menghapus, dan mengedit data user. 

2. Petugas inventori memiliki hak akses terhadap pengelolaan data master, data 

retur barang, data transaksi, dan laporan. 

 

3.7 Analisis Kebutuhan Aplikasi 

 Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi 

ini, maka penggunaan use case diagram sangatlah membantu untuk menganalisis 

kebutuhan aplikasi ini dilihat dari sisi pengguna yaitu admin dan petugas 

inventori. 

 

3.7.1 Fitur Utama Aplikasi 

 Kebutuhan-kebutuhan fungsionalitas yang terdapat di dalam sistem yang 

akan dibangun adalah sebagai berikut: 
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1. Login 

2. Mengelola data master 

3. Mengelola data transaksi 

4. Mengelola retur barang 

5. Melihat laporan 

 

3.7.2 Model Use Case 

Model use case adalah pandangan dari luar sistem, sementara model 

rancangan adalah pandangan dari dalam. Model use case menangkap penggunaan-

penggunaan sistem, sedangkan model rancangan merepresentasikan pembangunan 

dari sistem. 

 

3.7.2.1 Deskripsi Aktor 

Aktor berfungsi sebagai pendeskripsi dengan sistem data berupa user atau 

sistem lainnya. Tabel di bawah ini akan membahas tentang deskripsi aktor di 

dalam pembangunan perangkat lunak Sistem Inventori menggunakan Metode 

FIFO. Deskripsi aktor dapat dilihat pada tabel 3.4. 

 

Tabel 3.4 Deskripsi Aktor 

No. Aktor Deskripsi 

1. Administrator Melakukan pengelolaan user, yaitu mengolah data 

pengguna aplikasi yang memiliki hak akses terhadap 

sistem. 

2. Petugas 

Inventori 

Melakukan pengelolaan terhadap persediaan yang 

didalamnya terdapat pengelolaan data master barang, 

data transaksi barang, serta pengelolaan laporan data 

barang. 

 

 



III-10 

 

3.7.2.2 Deskripsi Use Case 

Deskripsi ini menggambarkan kebutuhan sistem dengan 

mengidentifikasikan aktor-aktor yang terlibat dan berinteraksi dengan fungsi-

fungsi dasar pada sistem. Pada tabel 3.5. dapat dilihat deskripsi use case pada 

sistem. 

Tabel 3.5 Deskripsi Use Case 

No. Use case Deskripsi 

1.  

Login Proses untuk masuk ke dalam aplikasi yang 

diverifikasi oleh sistem berupa username dan 

password. 

2.  Kelola user Proses untuk mengelola user berupa tambah, edit, dan 

hapus user. Hanya admin yang dapat mengaksesnya. 

3.  
Master Proses untuk mengelola data supplier dan data barang 

(roti). 

4.  Transaksi Proses untuk mengelola permintaan barang dari 

customer, mengelola retur barang dari supplier dan 

customer, dan mengelola keluar masuk barang (roti). 

5.  Retur Barang Proses untuk mengelola data barang (roti) yang akan 

di retur dari customer dan ke supplier. 

6.  Laporan Proses untuk melihat laporan transaksi yang 

dilakukan. 

 

3.7.2.3 Use Case Diagram 

Use case diagram menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan 

bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Berdasarkan hasil analisis 

sistem, maka dapat digambarkan use case diagram sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 

Kelola user 

Kelola data supplier 

Kelola data customer 

Kelola master barang 

Kelola pemesanan barang 

Kelola barang masuk 

Kelola barang keluar 

Kelola retur supplier 

Kelola retur customer 

Laporan stock barang 

laporan minimum of stock 

Laporan Grafik 

Administrator 

Pilih Master 

Pilih Transaksi 

Pilih Retur Barang 

Pilih Laporan 

Login 

Petugas Inventori 
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3.7.2.4 Skenario Use Case  

Setelah hasil gambaran use case diagram maka dibutuhkan sebuah 

skenario untuk mendeskripsikan dan mengalisa setiap fase use case yang dibuat 

dengan melakukan pemilahan terhadap skenario tersebut. Dibawah ini adalah 

skneario use case dari sistem inventori yang akan dibuat. 

 

1. Skenario Use case Login 

Aktor    :  Administrator atau Petugas Inventori 

Tujuan           :  Verifikasi Login 

Deskripsi   : User melakukan verifikasi account untuk melakukan akses 

menuju tampilan menu utama. 

 

Tabel 3.6 Skenario Use Case Login 

Aktor Sistem 

1. Administrator atau petugas inventori 

memanggil aplikasi sistem 

inventori. 

 

 2. sistem menampilkan page login. 

3. Administrator atau petugas inventori 

memasukan username & Password  

 

 4. sistem memverifikasi account 

(username & password) 

 5. sistem menampilkan page yang 

berhak diakses oleh Administrator 

atau petugas inventori. 

 

2. Skenario Use case kelola User 

Aktor : Administrator 

Tujuan : Mengelola user 

Deskripsi : administrator dapat membuat user dengan masuk menu user, 

terdapat proses menambahkan, hapus, dan merubah data user. 
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. 

Tabel 3.7 Skenario Use case Kelola User 

Aktor Sistem 

1. Administrator memilih page user  

 2. Sistem menampilkan page kelola 

user 

3. Administrator memilih tambah 

user 

 

 4. Sistem menampilkan page input 

data user. 

5. Administrator mengisi data user  

  6. Sistem memverifikasi data user 

yang diisi administrator dan 

menyimpannya di database. 

7.  Administrator memilih tombol 

Save 

 

 8. Sistem menyimpan data user yang 

telah diverifikasi tersebut pada 

database. 

 

 

3. Skenario Use case pilih master 

Aktor :   Petugas Inventori 

Tujuan :   Mengelola data master barang, supplier, dan customer. 

Deskripsi : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data master 

seperti data supplier dan data barang (roti). 

 

Tabel 3.8 Skenario Use Case Mengelola Data Master 

Aktor Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu  
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master. 

 2. Sistem menampilkan page kelola 

data master yang memiliki sub 

menu diantaranya kelola data 

supplier, kelola data customer dan 

kelola data barang (roti). 

3. Petugas inventori memilih sub 

menu yang akan dikelola. 

 

 

4. Skenario Use case kelola data supplier 

Aktor :  Petugas Inventori 

Tujuan :  Mengelola data supplier.  

Deskripsi  : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data master yaitu 

data supplier. 

 

Tabel 3.9 Skenario Use Case Kelola Data Supplier 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

data supplier. 

 

 2. Sistem menampilkan page data 

supplier. 

3. Petugas inventori mengisi form 

data supplier sesuai yang 

diperintahkan oleh sistem. 

 

4. Petugas inventori menekan 

tombol Save atau Cancel 

 

 5. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data supplier pada 

database.  
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5. Skenario Use case kelola data Customer 

Aktor :  Petugas Inventori 

Tujuan :  Mengelola data customer.  

Deskripsi  : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data master yaitu 

data customer. 

 

Tabel 3.10 Skenario Use Case Kelola Data Customer 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

data customer. 

 

 2. Sistem menampilkan page data 

customer. 

3. Petugas inventori mengisi page 

data customer sesuai yang 

diperintahkan oleh sistem. 

 

4. Petugas inventori menekan 

tombol Save atau Cancel 

 

 5. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data customer pada 

database. 

 

6. Skenario Use case kelola data master barang 

Aktor     :  Petugas Inventori 

Tujuan     :  Mengelola data master barang.  

Deskripsi   : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data master  

yaitu data barang (roti). 
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Tabel 3.11 Skenario Use Case Kelola Data Master Barang 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

barang. 

 

 2. Sistem menampilkan page master 

barang. 

3. Petugas inventori mengisi page 

data barang sesuai yang 

diperintahkan oleh sistem. 

 

4. Petugas inventori menekan 

tombol Save atau Cancel 

 

 5. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data master barang 

pada database.  

 

6. Skenario Use case pilih transaksi 

Aktor :   Petugas Inventori 

Tujuan :   Mengelola data transaksi barang. 

Deskripsi : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data transaksi 

seperti kelola pemesanan barang, kelola barang masuk, dan 

kelola barang keluar. 

 

Tabel 3.12 Skenario Use Case Transaksi 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

transaksi. 

 

 2. Sistem menampilkan page kelola 

data transaksi yang memiliki sub 

menu diantaranya kelola pemesanan 
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barang, barang masuk, dan kelola 

barang keluar. 

3. Petugas inventori memilih sub 

menu yang akan dikelola datanya. 

 

 

7. Skenario Use case kelola pemesanan barang 

Aktor    :  Petugas Inventori 

Tujuan    :  Mengelola data permintaan barang  

Deskripsi    : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data permintaan 

barang (roti) dari customer. 

 

Tabel 3.13 Skenario Use Case Kelola Pemesanan Barang 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

transaksi. 

 

2. Petugas inventori memilih menu 

pemesanan. 

 

 3. Sistem menampilkan page 

pemesanan barang. 

4. Petugas inventori menginput 

permintaan barang tersebut. 

 

 5. Sistem memverifikasi data 

permintaan barang yang di input 

petugas inventori. 

6.a.Petugas inventori menekan tombol 

Save  

 

 7. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data barang.  

6.b.Petugas inventori menekan tombol  
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Save as pdf 

 8. Jika petugas inventori menekan 

tombol save as pdf maka sistem 

akan menyimpan data tersebut 

dengan format .pdf. 

 

8. Skenario Use case kelola barang masuk 

Aktor        :  Petugas Inventori 

Tujuan        :  Mengelola data barang masuk. 

Deskripsi     : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data barang 

(roti) yang masuk ke gudang. 

 

 Tabel 3.14 Skenario Use Case Kelola Barang Masuk  

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

transaksi. 

 

2. Petugas inventori memilih menu 

barang masuk 

 

 3. Sistem menampilkan page barang 

masuk. 

4. Petugas inventori menginput data 

barang yang masuk ke gudang. 

 

 5. Sistem memverifikasi data barang 

masuk yang di input petugas 

inventori. 

6. Petugas inventori menekan tombol 

Save atau Cancel 

 

 7. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data barang tersebut 
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pada database.  

 

8. Petugas inventori menekan 

tombol save as PDF atau Excel 

 

 9. Jika petugas inventori menekan 

tombol save as PDF atau excel 

maka data disimpan berupa format 

.pdf atau .xls 

 

9. Skenario Use case kelola barang keluar 

Aktor        :  Petugas Inventori 

Tujuan        :  Mengelola data barang keluar. 

Deskripsi     : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data barang 

(roti) yang keluar. 

 

Tabel 3.15 Skenario Use Case Kelola Barang Keluar 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

transaksi. 

 

2. Petugas inventori memilih menu 

barang keluar 

 

 3. Sistem menampilkan page barang 

keluar. 

4. Petugas inventori menginput data 

barang yang keluar. 

 

 5. Sistem memverifikasi data barang 

keluar yang di input petugas 

inventori. 

6. Petugas inventori menekan tombol 

Save atau Cancel 
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 7. Jika petugas inventori menekan 

tombol Update maka sistem akan 

menyimpan data barang tersebut 

pada database.  

8. Petugas inventori menekan tombol 

save as PDF atau Excel 

 

 9. Jika petugas inventori menekan 

tombol save as PDF atau excel 

maka data disimpan berupa format 

.pdf atau .xls 

 

10. Skenario Use case pilih retur barang 

Aktor :   Petugas Inventori 

Tujuan :   Mengelola data retur barang  

Deskripsi :   Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data retur barang 

seperti retur dari customer atau retur kepada supplier. 

 

Tabel 3.16 Skenario Use Case Retur Barang 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

retur. 

 

 2.  Sistem menampilkan page retur 

barang yang memiliki sub menu 

diantaranya retur barang supplier 

dan retur barang customer. 

3. Petugas inventori memilih sub 

menu yang akan dikelola. 

 

 

11. Skenario Use case kelola retur barang supplier 

Aktor        :  Petugas Inventori 

Tujuan        :  Mengelola data retur barang  kepada supplier. 
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Deskripsi    : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data retur 

barang (roti) dari perusahaan untuk supplier. 

 

Tabel 3.17 Skenario Use Case Kelola Retur Barang Supplier 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih sub 

menu retur supplier. 

 

 2. Sistem menampilkan page retur 

barang supplier. 

3. Petugas inventori menginput data 

retur barang kepada supplier.  

 

 4. Sistem memverifikasi data retur 

barang yang di input petugas 

inventori. 

5. Petugas inventori menekan tombol 

Save  

 

 6. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data barang yang akan 

di retur pada database.  

 

12. Skenario Use case kelola retur barang customer 

Aktor        :  Petugas Inventori 

Tujuan        :  Mengelola data retur barang  dari customer. 

Deskripsi    : Petugas inventori dapat melakukan pengelolaan data retur 

barang (roti) dari perusahaan dari customer. 

Tabel 3.18 Skenario Use Case Kelola Retur Barang 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih sub 

menu retur customer. 
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 2. Sistem menampilkan page retur 

barang customer. 

3. Petugas inventori menginput data 

retur barang dari customer.  

 

 4. Sistem memverifikasi data retur 

barang yang di input petugas 

inventori. 

5. Petugas inventori menekan tombol 

Save  

 

 6. Jika petugas inventori menekan 

tombol Save maka sistem akan 

menyimpan data barang yang akan 

di retur.  

 

13. Skenario Use case Laporan 

Aktor :   Petugas Inventori 

Tujuan :   Melihat laporan transaksi barang. 

Deskripsi : Petugas inventori dapat melihat dan menyimpan laporan data 

barang yang dilakukan selama mengelola data. 

 

Tabel 3.19 Skenario Use Case Laporan 

Aktor Sistem 

1. Petugas inventori memilih menu 

master. 

 

 2. Sistem menampilkan page kelola 

data master yang memiliki sub 

page diantaranya kelola data 

supplier, kelola data customer dan 

kelola data master barang (roti). 

3. Petugas inventori memilih sub  
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menu yang akan dikelola. 

 

4. Skenario Use case laporan data stock barang 

Aktor   :   Petugas Inventori 

Tujuan   :   Melihat laporan data barang 

Deskripsi  : Petugas inventori dapat melihat dan menyimpan laporan data 

barang yang dilakukan selama mengelola data barang. 

 

Tabel 3.20 Skenario Use Case Laporan Data Barang 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih sub 

menu stock barang 

 

 2. Sistem menampilkan page laporan 

data stock barang. 

3.  Petugas inventori menekan tombol 

Save as pdf 

 

 4. Sistem akan menyimpan laporan 

data barang tersebut berupa .pdf 

dengan lokasi sesuai yang 

diinginkan petugas inventori.  

 

5. Skenario use case laporan minimum of stock 

 Aktor      : Petugas Inventori 

 Tujuan      : Melihat laporan informasi stok minimum barang. 

Deskripsi  : Petugas inventori dapat melihat dan menyimpan laporan 

minimum of stock di gudang. 
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Tabel 3.21 Skenario Use Case Laporan Minimum of Stock 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih 

submenu minimum of stock 

 

 2. Sistem menampilkan page laporan 

minimum of stock. 

3. Petugas inventori menekan tombol 

save as pdf 

 

 4. Sistem akan menyimpan laporan 

minimum of stock tersebut berupa 

.pdf dengan lokasi sesuai yang 

diinginkan petugas inventori.  

 

6. Skenario use case laporan grafik 

 Aktor      : Petugas Inventori 

 Tujuan      : Melihat laporan transaksi berupa grafik. 

Deskripsi  : Petugas inventori dapat melihat dan menyimpan laporan 

transaksi berupa grafik. 

 

Tabel 3.22 Skenario Use Case Laporan Grafik 

Aksi Actor Reaksi Sistem 

1. Petugas inventori memilih 

submenu grafik 

 

 2.   Sistem menampilkan grafik 

laporan stock barang. 

 

3.8 Model Analisis 

  Model analisis membantu untuk memperhalus spesifikasi-spesifikasi 

kebutuhan sistem/perangkat lunak dan memungkinkan untuk berpikir tentang 

struktur internal sistem/perangkat lunak, termasuk didalamnya sumber daya 

internal sistem/perangkat lunak yang digunakan bersama.
[7] 
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3.8.1 Class Diagram Tahap Analisis 

 Kelas analisis menggambarkan sebuah konsep awal mengenai “benda” 

dalam sistem aplikasi yang memiliki tanggung jawab dan perilaku. Realisasi use 

case tahap analisis yang akan digambarkan pada model analisis ditahap 

perancangan ini dapat dilihat pada gambar 3.2.  
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              Gambar 3.2 Class Diagram Tahap Analisis 

Page Permintaan Barang 

Page Barang Masuk 

Page Barang Keluar 

Data Barang Kelola Data Barang 

Page Laporan stock Barang 

page Laporan minimum of stock 

Page Laporan Grafik 

Laporan Data Barang Kelola Laporan Barang 

Administrator 

(from Use-Case Model) 

Page User Kelola User 

Data User 

Kelola Login 
Page Login 

Transaksi 

Laporan 

Master 

Page Data Barang 

Page Data Supplier 

Data Master 
Kelola Data Master Page kelola data customer 

Petugas Inventori 

(from Use-Case Model) 

Retur Barang 
Page Retur Supplier 

Page Retur Supplier 

Data Retur Barang Kelola retur barang 



III-27 

 

3.8.2 Sequence Diagram 

  Untuk mengetahui interaksi sistem dengan pengguna, maka digunakan 

sequence diagram untuk memodelkan sistem yang dirancang. Dengan sequence 

diagram, alur kerja dan cara interaksi sistem dengan user dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 3.3 Sequence Diagram Kelola User 

 

 : Page User  : Administrator  : Data User  : Kelola User 

Masuk ke page user 

Tampilkan page User 

Tambah/Edit/Hapus data user 

Mengirim data user 

verifikasi data user 
Data user tidak valid 

 Verifikasi Tambah/Edit/Hapus gagal 

Data user tersimpan 
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Gambar 3.4 Sequence Diagram Login 

 

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram Data Supplier 

 : Kelola Data Master  : Petugas Inventori  : Data Master  : Page Data Supplier 

Masuk page supplier 

Tampilkan page supplier 

Tambah/edit/hapus data supplier 

Mengirim data supplier 

verifikasi data supplier 

data supplier tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Data supplier tersimpan 

Tampilkan data supplier 

Verifikasi data supplier 

 : User  : Page Login  : Kelola Login  : Data User  : Page Utama 

Masuk ke Page Login 

Masukkan username & password 
Verifikasi username & password 

Verifikasi gagal 

Username/password invalid 

Username & password valid 

Tampilkan form menu utama 
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Gambar 3.6 Sequence Diagram Data Customer 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram Data Barang 

 : Kelola Data Master  : Petugas Inventori  : Data Master  : Page Data Customer 

Masuk page supplier 

Tampilkan page customer 

Tambah/edit/hapus data customer 

Mengirim data customer 

verifikasi data customer 

data customer tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Data supplier tersimpan 

Tampilkan data customer 
Verifikasi data Customer 

 : Data Master  : Petugas Inventori  : Kelola Data Master  : Page Data Barang 

Masuk page barang 

Tampilkan page barang 

Tambah/edit/hapus data barang 

Mengirim data barang 

verifikasi data barang 

data barang tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Data barang tersimpan 

Tampilkan data barang 

Verifikasi data barang 
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Gambar 3.8 Sequence Diagram Pemesanan  

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Barang Masuk 

 : Petugas Inventori  : Kelola Data Barang  : Data Barang  : Page Pemesanan  

Masuk page permintaan barang 

Tampilkan page permintaan barang 

Tambah/edit/hapus data barang 
Mengirim data barang 

verifikasi data barang 

data barang tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Data barang tersimpan 

Tampilkan data barang yang dipesan 

Verifikasi data barang 

 : Petugas Inventori  : Kelola Data Barang  : Data Barang  :Page Barang Masuk 

Tampilkan data barang yang masuk 

Masuk page barang masuk 

Tampilkan page barang masuk 

Tambah/edit/hapus data barang  

Mengirim data barang  

verifikasi data barang  

Data barang tersimpan 

data barang tidak valid 

Verifikasi tambah/edit/hapus/save as gagal 

Verifikasi data barang 
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Gambar 3.10 Sequence Diagram Barang Keluar 

 

 Gambar 3.11 Sequence Diagram Retur Supplier 

 : Page Barang Keluar  : Petugas Inventori  : Kelola Data Barang  : Data Barang 

Tampilkan data barang keluar 

Masuk page barang keluar 

Tampilkan page barang keluar 

Tambah/edit/gagal/hapus data barang 

Mengirim data barang 

verifikasi data barang 

Data barang tersimpan 

data barang tidak valid 

Verifikasi tambah/gagal/hapus/save as gagal 

gagal 
Verifikasi data barang 

 : Kelola Data Barang  : Petugas Inventori  : Data Barang  : Page Retur supplier 

Tampilkan data barang yang akan di retur 

Masuk page retur barang supplier 

Tampilkan page retur barang supplier 

Tambah/edit/hapus data retur  

Mengirim data retur barang 

verifikasi data retur barang 

Data barang retur tersimpan 

data barang tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Verifikasi data barang 
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Gambar 3.12 Sequence Diagram Retur Customer 

Gambar 3.13 Sequence Diagram Laporan Data Stock Barang 

 : Kelola Data Barang  : Petugas Inventori  : Data Barang  : Page Retur customer 

Tampilkan data barang yang akan di retur 

Masuk page retur barang customer 

Tampilkan page retur barang customer 

Tambah/edit/hapus data retur  

Mengirim data retur customer 

verifikasi data retur barang 

Data barang retur tersimpan 

data barang tidak valid 
Verifikasi tambah/edit/hapus gagal 

Verifikasi data barang 

 : Petugas Inventori  : Page Laporan stock Barang  : Kelola Laporan Barang   : Laporan Data Barang  

Masuk page laporan data barang 

Tampilkan page laporan data barang 

Memanggil laporan data baramg 

Verifikasi data barang 

Tampilkan laporan data barang 

Verifikasi Valid 
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Gambar 3.14 Sequence Diagram Laporan Minimum of Stock 

 

 Gambar 3.15 Sequence Diagram Laporan Grafik 

 

 

 : Laporan Data Barang   : page Laporan Grafik  : Petugas Inventori  : Kelola Laporan  

Masuk page laporan grafik 

Tampilkan page laporan  

Memanggil laporan grafik  

Verifikasi data barang 

Tampilkan laporan grafik data barang 

Verifikasi Valid 

 : Petugas Inventori 
 : Page Laporan Minimum of Stock  : Kelola Laporan   : Laporan Data Barang   

Masuk page laporan data barang 

Tampilkan page laporan data barang 

Memanggil laporan data baramg 
Verifikasi data barang 

Tampilkan laporan data minimum of stock 

Verifikasi Valid 
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3.8.3  Activity Diagram 

  Activity diagram pada perancangan perangkat lunak menggambarkan alur 

kerja sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Hal ini dapat 

dilihat pada diagram gambar berikut ini. 

 

Start

Memasukkan Username 

dan password

Cek Username 

dan Password

Tidak valid

Masuk menu 

utama

Valid

End

Cek

SistemUser

 

 Gambar 3.16 Activity Diagram Login 

 

Menu 

Utama

Start

Pilih form 

Kelola user

Kelola data user 

(Tambah/edit/hapus)

klik tombol 

Save/Update/Delete

Batal

Tampil form 

kelola user

Proses data

Save data

Data Ok

End

SistemUser

 

 Gambar 3.17 Activity Diagram Kelola User 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page data 

supplier

Kelola data supplier

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page data 

supplier

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.18 Activity Diagram Kelola Data Supplier 

Start

Menu 

Utama

Pilih page data 

customer

Kelola data customer

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page data 

customer

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.19 Activity Diagram Kelola Data Customer 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page master 

barang

Kelola master barang

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page master 

barang

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.20 Activity Diagram Kelola Data Barang 

Start

Menu 

Utama

Pilih page 

pemesanan

Kelola pemesanan

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page 

pemesanan

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

 Gambar 3.21 Activity Diagram Pemesanan 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page retur 

supplier

Kelola retur barang

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page retur 

supplier

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.22 Activity Diagram Kelola Retur Supplier 

Start

Menu 

Utama

Pilih page retur 

customer

Kelola retur barang

(save/edit/hapus)

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page retur 

customer

Proses data

Save Data

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.23 Activity Diagram Kelola Retur Customer 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page barang 

masuk

Kelola data barang

Save/Edit/Hapus/PDF

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page barang 

masuk

Proses data

tampil 

laporan

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.24 Activity Diagram Kelola Barang Masuk 

Start

Menu 

Utama

Pilih page barang 

keluar

Kelola data barang

Save/Gagal/Hapus/PDF

Klik tombol 

Save/Cancel

Tampil page barang 

keluar

Proses data

tampil 

laporan

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.25 Activity Diagram Kelola Barang Keluar 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page laporan 

stock barang

tampil laporan stock 

barang (save as pdf)

Klik tombol Save as 

pdf

Tampil page laporan 

stock barang

Proses data

tampil 

laporan

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.26 Activity Diagram Laporan Data Stock Barang 

Start

Menu 

Utama

Pilih page minimum 

of stock

tampil laporan minimum 

of stock(save as pdf)

Klik tombol Save as 

pdf

Tampil page 

minimum of stock

Proses data

tampil 

laporan

End

Data Ok

istemUser

 

Gambar 3.27 Activity Diagram Laporan Minimum of Stock 
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Start

Menu 

Utama

Pilih page laporan 

Grafik

Tampil page laporan 

grafik

Proses data

Informasi 

Penjualan

End
Data OK

tampil laporan grafik

SistemUser

 

Gambar 3.28 Activity Diagram Laporan Grafik 


