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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Pengumpulan Kebutuhan 

Proses bisnis yang terjadi antara KUD dan 

Perusahaan dalam transaksi jual beli sawit sebelum 

sistem ini dibangun dijabarkan sebagai berikut: 

a. Tahap pertama ialah masing - masing KUD 

dari beberapa desa membeli sawit dari para 

petani yang ada didaerahnya. 

b. Masing – masing KUD merekap stok sawit 

yang akan dijual ke Perusahaan. 

c. Perusahaan sebelum tengah bulan mendatangi 

masing – masing KUD untuk menanyakan 

jumlah stok yang ada di KUD. 

d. Setelah itu Perusahaan membeli buah sawit 

yang ada di KUD sesuai kebutuhan. Sekaligus 

melakukan pembayaran, dalam beberapa hari 

KUD mengirimkan stok sawit yang sudah 

dibeli oleh Perusahaan. 

3.2 Desain Sistem 

KUD berlaku sebagai supplier sawit bagi 

perusahaan, maka pada setiap desa terdapat KUD 
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(Koperasi Unit Desa), kemudian warga akan 

menyetorkan atau mengumpulkan hasil panen buah 

kelapa sawit tersebut ke masing-masing KUD yang 

ada di desa. Kemudian KUD tersebut menampung 

hasil panen kelapa sawit dari warga. Untuk 

memudahkan proses Perusahaan tersebut 

menggunakan aplikasi yang akan dibangun untuk 

dapat dengan mudah melihat atau mengecek ada 

berapa stok yang ada pada setiap KUD tersebut. 

Setelah pihak perusahaan mengetahui stok yang ada 

di tiap KUD tersebut Perusahaan membelinya sesuai 

dengan yang mereka butuhkan. Kemudian 

Perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini untuk 

dapat mempermudah tanpa harus datang ketiap-tiap 

KUD. Berikut adalah use case diagram sistem secara 

keseluruhan : 

Pada use case diagram dapat dilihat bahwa 

semua role harus melakukan proses login terlebih 

dahulu sebelum dapat menggunakan fitur yang ada 

dalam sistem. Masing – masing role memiliki 

batasan – batasan yang dapat dilakukan atau tidak 

dapat dilakukan kepada sistem. Misalnya, pengguna 

dengan role perusahaan hanya dapat melihat daftar 

KUD beserta stoknya dan sebagainya. Pengguna 

dengan role KUD hanya dapat mengubah stok dan 
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dapat membatalkan pesanan jikalau terdapat kondisi 

khusus seperti pengguna KUD tersebut lupa untuk 

mengubah stok yang ada. Pengguna dengan role 

admin bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dan KUD namun, tidak bisa mencampuri 

urusan transaksi. 
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 
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Keterangan : 

Actor : Merupakan gambaran dari sesorang yang 

berinteraksi dengan suatu sistem, actor tersebut hanya bisa 

menerima informasi dan menginput informasi tetapi tidak 

berhak dalam memegang kendali pada use case. 

 Use Case : Gambaran perilaku dari sebuah sistem. 

Association : Merupakan pengidentifikasian interaksi use 

case dan actor. 

<<includes>><<Include>> : Merupakan pengidentifikasian antara 

dua use case yang saling berkesinambungan.  
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Pengguna dengan role Admin atau 

Administrator bertugas untuk menambah daftar 

perusahaan dan KUD, mengedit profil, menghapus 

Perusahaan dan KUD serta KUD dan Perusahaan 

harus mendaftarkan perusahaan atau KUD-nya 

kepada administrator secara offline untuk dapat 

menggunakan aplikasi web yang akan dibangun. 

Setelah mendapatkan data user autentikasi dari 

administrator, maka dapat menggunakan aplikasi. 

Berikut merupakan activity diagram dari pendaftaran. 
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Gambar 3.2 Activity Diagram untuk Registrasi KUD dan 

Perusahaan 

 

Proses bisnis antara Perusahaan dengan KUD 

digambarkan dengan diagram aktifitas dibawah ini. 
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Gambar 3.3 Activity Diagram hubungan KUD dengan Perusahaan 
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3.3 Jaringan Semantik Tampilan 

a. Jaringan semantik tampilan pada admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   

T1 : Login   T7 : Aktivitas Sistem 

T2 : Dashboard 

T3 : Daftar KUD 

T4 : Input KUD 

T5 : Daftar Perusahaan 

T6 : Input / tambah perusahaan 

Gambar 3.4 Jaringan Simentik Tampilan Admin 

b. Jaringan semantik tampilan pada Perusahaan 
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Gambar 3.5 Jaringan Simentik Tampilan Perusahaan 

 

 

 

 

 



17 

 

 
 

 

c. Jaringan semantik tampilan pada KUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Jaringan Simentik Tampilan KUD 



18 

 

 
 

 

3.4  Lembar Kerja Tampilan 

Dalam pembuatan suatu aplikasi, tidak 

lepas dari perancangan lembar kerja tampilan yang 

akan diterapkan dalam aplikasi tersebut. Disini 

penulis akan paparkan lembar kerja tampilan yang 

akan diterapkan dalam aplikasi Sistem Jual Beli 

Sawit Antara Kud Dengan Perusahaan Berbasis 

Web. 

a. LKT Halaman Login Admin 

Fungsi utama dari halaman Login adalah 

untuk masuk kedalam aplikasi, dalam halaman 

Login pengguna diminta untuk memasukkan 

username dan password memiliki satu tombol, 

yaitu tombol “Login” yang mana digunakan 

jika pengguna (dalam hal ini admin) telah 

memasukkan username dan password.  
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Gambar 3.7 Tampilan Login Admin 

Halaman Login Perusahaan dan KUD 

memiliki pilihan berupa ComboBox yang berisi 

pilihan Login sebagai KUD atau sebagai 

Perusahaan. 

Gambar 3.8 Tampilan Login Perusahaan dan KUD 

b. LKT Halaman Dashboard Admin 

Halaman Dashboard Admin ini memiliki 5 

menu yaitu: 
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-  Home tampilan pertama 

- Daftar KUD : untuk menambah sebuah 

KUD, mengedit semua KUD yang terdaftar 

, dapat melihat secara detail profil KUD 

dan menghapus KUD . 

- Daftar Perusahaan : untuk menambah 

sebuah Perusahaan, mengedit semua 

Perusahaan yang terdaftar , dapat melihat 

secara detail profil Perusahaan dan 

menghapus Perusahaan . 

- Catatan Aktivitas : untuk melihat semua 

aktivitas Admin,KUD dan Perusahaan 

- Logout : Keluar dari Aplikasi 

Gambar 3.9 Tampilan Dashboard Admin 
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c. LKT Halaman Dashboard Perusahaan 

Halaman Dashboard Perusahaan ini memiliki 

7 menu yaitu : 

- Daftar semua KUD : menampilkan semua 

KUD yang telah terdaftar 

- Cari KUD : untuk mempermudah dalam 

mencari KUD berdasarkan nama KUD 

maupun alamat KUD. 

- Daftar Pesanan : didaftar pesanan ini ada 

orderID (menampilkan id penjualan), 

tanggal(menampilkan tanggal,bulan,tahun 

dan jam pembelian), nama item 

(menampilkan nama sawit / jenis sawit), 

nama KUD ( menampilkan nama kud yang 

telah dipilih oleh perusahaan yang 

membeli), nomor telp KUD (menampilkan 

nomor KUD yang dipilih), Nomor 

Rekening KUD (menampilkan rekening 

KUD),  jumlah(menampilkan jumlah sawit 

yang akan dibeli), total (menampilkan total 

sawit yang harus dibayar), status 

(menampilkan perubahan status 

pembelian) dan action (berisi lunasi 

pembayaran dan batal transaksi). 
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- Catatan Aktivitas : menampilkan seluruh 

aktivitas yang dilakukan oleh Perusahaan. 

- Notifikasi : untuk memberitahukan jika 

pihak KUD telah melakukan konfirmasi 

pembayaran. 

- Pengaturan Akun : untuk mengubah profil 

Perusahaan. 

- Logout : keluar dari aplikasi. 

Gambar 3.10 Tampilan Dashboard Perusahaan 

d. LKT Halaman Dashboard KUD 

Halaman Dashboard KUD ini memiliki 7 menu 

yaitu : 

- Home : tampilan awal  



23 

 

 
 

- Stok : untuk menambah jenis sawit, stok, 

harga, mengedit, melihat secara detail dan 

menghapus stok sawit . 

- Daftar Pesanan : didaftar pesanan ini ada 

orderID (menampilkan id penjualan), 

tanggal(menampilkan tanggal,bulan,tahun 

dan jam pembelian), nama item 

(menampilkan nama sawit / jenis sawit), 

nama Perusahaan ( menampilkan nama 

perusahaan yang telah membeli sawit), ),  

jumlah(menampilkan jumlah sawit yang 

akan dibeli), total (menampilkan total sawit 

yang harus dibayar), status (menampilkan 

status pembelian dan bisa berubah jika 

belum dibayar maupun sudah dibayar), dan 

action ( berisi konfirmasi jika sudah 

dilakukan pembayaran). 

- Catatan Aktivitas : menampilkan seluruh 

aktivitas yang dilakukan oleh KUD. 

- Notifikasi : untuk memberitahukan jika 

pihak Perusahaan telah melakukan 

konfirmasi pembayaran. 

- Pengaturan Akun : untuk mengubah profil 

Perusahaan. 
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- Logout : keluar dari aplikasi. 

Gambar 3.11  Tampilan Dashboard KUD 

3.5 Kebutuhan Hardware dan/atau Software 

Kebutuhan yang utama pada saat membangun 

applikasi yang akan dibuat ialah Laptop/PC yang terinstall 

aplikasi sbb; XAMPP (Apache dan MySQL MariaDB), 

Notepad++ dan Web Browser. 

 

a. XAMPP 

Wahana Komputer (2014:72) menjelaskan, 

“XAMPP  merupakan aplikasi yang terdiri dari 

beberapa aplikasi yang digunakan untuk 

membuat web server seperti Apache, MySQL, 

PHP, dan Perl. Didalam XAMPP terdapat 
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Apache (web server), MySQL (database), PHP 

(server side scripting), Perl, FTP Server, 

PhpMyAdmin .” 

b. Notepad ++   

Menurut Yosep Murya (2016:8) 

Notepad++  adalah aplikasi pengolah teks 

yang biasanya digunakan untuk menulis 

program PHP, HTML, Java Script dan lain – 

lain. 

c. CSS dan HTML 

Suryana, et.al (2014:179), Cascading Style 

Sheet (CSS) merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk mengatur tampilan pada file 

HTML seperti jenis huruf, warna tampilan dan 

sebagainya. 

Suryana, et.al (2014:29) Hypertext Mark 

Up Language (HTML) merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk 

menyusun element – element yang ditampilkan 

oleh web browser dari respon yang dibuat oleh 

server. 

d.   PHP 
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 Supono dan Putratama (2016:3) Hypertext 

Preprocessor (PHP) merupakan bahasa 

pemrograman yang digunakan untuk membuat 

sebuah aplikasi yang berkaitan dengan bahasa 

pemrograman HTML sebagai pengatur 

tampilan.  

3.6 Desain Database 

a. Tabel Admin 

  Tabel Admin ini berfungsi untuk 

menyimpan username dan password 

administrator. 

Tabel 3.1 Tampilan Database Admin 

 

 

 

b. Tabel Admin Log 

Tabel Admin Log digunakan untuk 

mencatat aktivitas dari pengguna dengan 

‘role’ admin. Tabel ini ada karena sistem 

yang dibangun mencatat semua aktivitas , 

maka jika terjadi masalah seperti pengguna 

KUD tidak merasa login atau mengubah 
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data namun terdapat perubahan data pada 

pengguna tersebut dapat terlihat dari table 

log(adminlog, kudlog dan perusahaanlog). 

Tabel 3.2 Tampilan Database Admin Log 

 

 

 

c. Tabel Items 

Tabel Items ini berfungsi untuk 

menyimpan nama item atau jenis sawit, 

stok sawit dan harga sawit. 

Tabel 3.3 Tampilan Database Items 

 

 

 

 

d. Tabel KUD Log 

Seperti yang telah tertulis pada 

bagian adminlog tabel ini digunakan untuk 

mencatat aktivitas dan jika terjadi masalah 

bisa dengan mudah diketahui. 
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Tabel 3.4 Tampilan Database KUD Log 

 

e. Tabel KUD Users 

Tabel KUD Users berfungsi untuk 

menyimpan seluruh data KUD. 

Tabel 3.5 Tampilan Database KUD Users 

 

 

 

 

 

 

f. Tabel Notifikasi KUD 

Tabel Notifikasikud digunakan 

untuk memberitahukan jika terdapat 

pemesanan dari perusahaan atau pembeli. 
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Tabel 3.6 Tampilan Database Notifikasi KUD 

 

 

 

 

g. Tabel Notifikasi Perusahaan 

Tabel Notifikasiperusahaan 

digunakan untuk memberitahukan jika ada 

pesan masuk dari KUD. 

Tabel 3.7 Tampilan Database Notifikasi Perusahaan 

 

 

 

 

h. Tabel Order Detail 

Tabel orderdetail digunkan untuk 

menyimpan data order atau data 

pembelian. 
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Tabel 3.8 Tampilan Database Order Detail 

 

 

 

 

 

i. Tabel Orders 

Tabel Orders digunakan untuk 

menyimpan data kapan terjadi pembelian. 

Tabel 3.9 Tampilan Database Orders 

 

 

 

j. Tabel Perusahaan Log 

Seperti yang telah tertulis pada 

bagian adminlog tabel Perusahaanlog ini 

digunakan untuk mencatat aktivitas dan 

jika terjadi masalah bisa dengan mudah 

diketahui. 
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Tabel 3.10 Tampilan Database Perusahaan Log 

 

 

 

 

k. Tabel Perusahaan Users 

Tabel perusahaanusers berfungsi 

untuk menyimpan seluruh data Perusahaan. 

Tabel 3.11  Tampilan Database Perusahaan User 

 

 

 

 

 


