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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Desain Sistem 

Desain sistem aplikasi penjadwalan sales dan 

pengelolaan data yang akan digunakan Toko Waringin untuk 

membantu kegiatan bisnis. Perancangan aplikasi yang 

berbasis web application membutuhkan gambaran antara 

admin dan sales. Rancangan yang akan dibuat menggunakan 

use case diagram, activity diagram, dan desain data. Dengan 

adanya gambaran ini akan lebih mudah menjelaskan kerja 

yang dilakukan dari aplikasi penjadwalan sales dan 

pengelolaan data Toko Waringin.  

3.1.1 Use Case Diagram 

Use case diagram yang akan dibuat menjelaskan 

proses kerja atau prosedur yang dilakukan sales dalam 

membuat akun dan menambahkan jadwal kedatangan ke 

Toko Waringin. Disisi lain admin juga mempunya 

prosedur dalam mengkonfirmasi status kedatangan sales 

pada tanggal yang sudah ditetapkan.  
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3.1.1.1 Use Case Sales 

Use case pada gambar 3.1. merupakan 

use case yang digunakan sales dalam 

menerapkan aplikasi. Berikut gambar 3.1. use 

case sales: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1. Use Case Sales 

Prosedur kerja dari use case sales tidak 

terlalu banyak proses dibandingkan use case 

sales. Untuk sales yang pertama kali 

menggunakan aplikasi ini perlu menghubungi 

admin untuk didaftarkan data sales. Admin akan 

mengirimkan notifikasi email yang dapat 

digunakan sales untuk registrasi akun. Setelah 

data akun sudah memenuhi syarat maka proses 

pendaftaran akun sudah selesai. Sales dapat 
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melakukan login yang akan diarahkan ke 

halaman jadwal. Pada halaman melihat jadwal 

sales dapat melakukan tambah jadwal yang akan 

dikirimkan pesan ke email sebagai bukti 

pendaftaran jadwal. Sales juga dapat melakukan 

edit tetapi jika status pada jadwal masih diproses 

jika sudah diterima maka sales tidak dapat 

melakukan edit pada jadwal yang sudah di 

tambahkan ke data jadwal. Proses edit juga akan 

mengirimkan pesan ke email mengenai 

perubahan data yang baru. Paling utama dari 

semua fitur pada aplikasi sales harus login 

terlebih dahulu.  

3.1.1.2 Use Case Admin 

Use case pada gambar 3.2. merupakan alur 

kerja yang akan digunakan admin dalam 

menjalankan aplikasi. Gambar 3.2. akan 

menjelaskan dari awal sampai akhir admin login. 

Berikut gambar 3.2. use case admin: 
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Gambar 3. 2. Use Case Admin 

Pada use case admin memiliki akses untuk 

semua fitur dan kendali pada aplikasi ini. Admin 

juga harus registrasi akun terlebih dahulu dan 

ketika registrasi berhasil maka dapat 

melanjutkan login untuk masuk ke dalam 

aplikasi. Untuk sales dapat membuat akun, 

admin harus menambahkan identitas sales ke 

data sales untuk sales mendapatkan email untuk 

membuat akun. Admin juga harus mengantur 

batasan jumlah sales perhari yang diperbolehkan 

datang ke Toko Waringin. Data akun yang ada 

pada aplikasi hanya digunakan jika dalam 
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keadaan darurat salah satu orang ada masalah 

pada akunnya. Selain itu, barang yang terdaftar 

juga harus dikontrol admin mengenai perubahan 

harga yang akan digunakan pada data transaksi 

pembelian dan penjualan, serta perubahan itu 

akan menjadi penting pada laporan harian yang 

digunakan tolak ukur pendapatan harian. Admin 

harus mengelola data-data sales dan karyawan 

yang bekerja di Toko Waringin.  

3.1.2 Activity Diagram  

Activity diagram aplikasi Toko Waringin 

memberikan skenario dari jalannya aplikasi. Diagram ini 

menjelaskan proses yang dilakukan sales dan admin 

dengan konfirmasi sistem yang dibentuk oleh pembuat 

menangani proses kerja aplikasi. Proses yang akan 

digambarkan dari awal sampai akhir yaitu proses sales 

membuat akun, sales melakukan tambah jadwal, dan 

admin melakukan konfirmasi terhadap data jadwal yang 

dikirimkan oleh sales.  
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3.1.2.1 Create New Account Akun Sales 

Activity diagram pada gambar 3.3. akan 

menjelaskan sales dalam membuat akun pada 

awal menggunakan aplikasi. Berikut activity 

diagram pada gambar 3.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3. Activity Diagram Create New Account Akun Sales 
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Activity diagram sales dalam membuat 

akun yaitu permulaan sales harus meminta 

pembuatan akun kepada admin, maka admin 

akan meminta data dari sales untuk dimasukkan 

atau didaftarkan kedalam data sales. Sistem akan 

mengirimkan email yang berisi alamat email dan 

link ke halaman buat akun. Sales diharapkan 

mengisi data sesuai dengan identitas yang 

terdaftar, jika tidak maka sistem akan menolak 

pembuatan akun. Data sales yang dimasukkan 

seperti email, password, dan role akan di cek 

oleh sistem sesuai dengan data sales, jika tidak 

akan berhenti dan jika benar maka data disimpan 

untuk melanjutkan login ke aplikasi.  
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3.1.2.2 Tambah Jadwal Sales 

Activity diagram pada gambar 3.4. akan 

menjelaskan sales dalam menambahkan jadwal 

pada aplikasi sales. Berikut activity diagram 

pada gambar 3.4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 4. Activity Diagram Tambah Jadwal Sales 
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Activity diagram untuk melakukan tambah 

jadwal yang akan dilakukan sales. Syarat utama 

untuk tambah jadwal maka sales diharuskan 

untuk login ke aplikasi. Sistem akan 

memberikan tampilan kelola jadwal dan sales 

dapat melakukan klik tambah jadwal untuk 

mengisi data jadwal. Sales hanya diharuskan 

mengisi sales ID, waktu datang, dan tanggal 

datang jika sales sudah melakukan submit maka 

sistem akan melakukan pengecekan terhadap 

data yang diinputkan jika benar secara otomatis 

sistem akan mengirimkan email ke alamat email 

yang terdaftar.  
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3.1.2.3 Konfirmasi Jadwal oleh Admin  

Activity diagram pada gambar 3.5. akan 

menjelaskan admin dalam mengkonfirmasi 

jadwal yang sudah masuk ke daftar aplikasi 

admin. Berikut activity diagram pada gambar 

3.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5. Activity Diagram Konfirmasi Jadwal Oleh Admin 
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Activity diagram untuk admin melakukan 

konfirmasi terhadap jadwal yang telah 

didaftarkan oleh sales memerlukan balasan dari 

admin. Sebagai admin juga sangat diperlukan 

untuk login ke aplikasi yang akan dihadapkan 

dengan dashboard aplikasi. Admin perlu untuk 

masuk ke halaman kelola jadwal yang akan 

dihadapkan dengan jadwal-jadwal sales yang 

telah mendaftar. Pada status sales akan ada 

tulisan diproses menandakan status admin belum 

melakukan balasan. Jika jadwal yang didaftarkan 

sudah benar maka admin akan melakukan klik 

pada accept untuk merubah status menjadi 

diterima dan sales sudah tidak dapat melakukan 

edit.  

3.1.3 Desain Data 

Desain data adalah sebuah penggambaran kelas-

kelas atau tabel yang akan digunakan dalam database 

sistem aplikasi. Desain data menggambarkan entitas 

yang dibutuhkan dan relasi yang dibangun antar kelas.  
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Gambar 3. 6. Desain Data 

Pada aplikasi Toko Waringin ini menggunakan 9 

tabel yaitu tabel akun digunakan sebagai data login 

untuk admin dan sales, tabel barang digunakan untuk 

menambahkan barang-barang yang dijual, tabel batasan 

digunakan untuk membatasi jumlah sales yang akan 

datang setiap harinya, tabel jadwal digunakan untuk 

sales menambahkan data jadwal sesuai dengan waktu 

dan tanggal datang, tabel laporan digunakan untuk 

menghitung pendapatan setiap hari dari transaksi 

pembelian dan penjualan, tabel karyawan digunakan 

untuk menyimpan data karyawan yang bekerja di toko 

sesuai identitas yang benar, tabel transaksi pembelian 

digunakan untuk mendata jumlah pembelian atau total 

belanja yang diinputkan perhari, tabel transaksi 

penjualan digunakan untuk mendata hasil penjualan 

yang dilakukan dalam satu hari, dan tabel sales 

digunakan untuk menyimpan data sales yang menjadi 
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bagian untuk menggunakan aplikasi ini. Gambar diatas 

menggambarkan tipe data yang digunakan dalam 

membangun aplikasi mulai dari primary key dan foreign 

key yang digunakan dalam menghubungkan semua 

tabel.  

3.1.4 Lembar Kerja Tampilan (LKT) 

Lembar kerja tampilan atau LKT digunakan 

sebagai sarana untuk menggambarkan tampilan user 

interface sistem aplikasi. LKT merupakan sketsa yang 

menggambarkan dari satu halaman ke halaman lain yang 

saling terhubung satu sama lain.  

• Aplikasi Admin 

a. Login 

Tampilan login akan digunakan sebagai 

admin untuk login ke dalam aplikasi. Berikut 

tampilan login pada gambar 3.7: 
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Gambar 3. 7. Tampilan Login 

Tampilan login pada aplikasi Toko Waringin 

digunakan untuk halaman awal masuk ke aplikasi. 

Admin diperkenankan untuk login terlebih dahulu 

dengan menginputkan email dan password yang 

sudah dibuat sebelumnya lalu dapat melakukan login 

ke aplikasi. Jika email atau password tidak benar 

maka tidak dapat masuk ke aplikasi tersebut.  

b. Create New Account 

Tampilan create new account ini akan 

menjadi langkah awal untuk membuat akun. Berikut 

tampilan create new account pada gambar 3.8: 
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Gambar 3. 8. Tampilan New Create Account 

Tampilan create new account digunakan 

untuk admin atau karyawan baru untuk membuat 

akun sebagai satu syarat untuk menggunakan aplikasi 

ini. Admin di perkenankan untuk menambahkan 

email yang sudah terdaftar, password yang benar, 

dan role dipilih sebagai admin atau sales sesuai 

dengan kebutuhan jika data semua benar maka klik 

create akan berhasil menyimpan data.  
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c. Dashboard  

Tampilan dashboard akan disketsakan pada 

gambar 3.9 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 9. Tampilan Dashboard 

Setelah admin berhasil login maka akan 

ditampilkan awal halaman dashboard, halaman 

dashboard lebih menampilkan informasi dari 

pendapat penjualan, pembelian, dan laba dari 

transaksi yang terjadi. Bagian bawah akan 

menampilkan informasi dari Toko Waringin dan 

admin yang sedang login pada aplikasi.  
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d. Tambah Batasan 

Tampilan tambah batasan akan disketsakan 

pada gambar 3.10 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10. Tampilan Tambah Batasan 

Tambah batasan ini digunakan sebagai 

batasan jumlah sales yang bisa hadir dalam satu hari 

itu. Admin harus lebih menetapkan perubahan jika 

dihari itu membutuhkan pengurangan batasan untuk 

mengurangi kedatangan sales. Admin hanya di 

perkenankan mengisi dengan angka.  
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e. Kelola Batasan  

Tampilan kelola batasan akan disketsakan 

pada gambar 3.11 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 11. Tampilan Kelola Batasan 

Pada kelola batasan sales hanya diharuskan 

melakukan edit dikarenakan batasan jumlah sales 

hanya dapat dibaca 1 data saja. Sehingga pada 

tampilan ini hanya ada button untuk melakukan edit 

data batasan.  
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f. Tambah Akun 

Tampilan tambah akun akan disketsakan pada 

gambar 3.12 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 12. Tampilan Tambah Akun 

Tambah akun sebenarnya jarang digunakan 

dikarenakan sales dan admin dihasruskan 

mendaftarkan akun secara pribadi sebelum 

menggunakan aplikasi. Sehingga tambah akun ini 

digunakan jika dalam keadaan darurat dipentingkan. 

Data yang diisi harus benar jika sistem akan 

menyimpan ke database.  
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g. Kelola Akun 

Tampilan kelola akun akan disketsakan pada 

gambar 3.13 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 13. Tampilan Kelola Akun 

Kelola akun ini memberikan informasi akun 

yang sudah terdaftar pada database. Pada tampilan 

ini diberikan jalan pintas untuk melakukan tambah 

akun, selain itu admin dapat melakukan edit dan 

delete pada akun yang terdaftar. Admin diberikan 

akses untuk melakukan cetak pada data akun 

tersebut.  
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h. Tambah Barang 

Tampilan tambah barang akan disketsakan 

pada gambar 3.14 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 14. Tampilan Tambah Barang 

Tambah barang pada aplikasi ini sangat 

diperlukan untuk menambahkan barang yang belum 

dijual dari toko tersebut. Barang yang ditambahkan 

mencantumkan nama distributor untuk memudahkan 

jika barang habis dapat mencari informasi dari 

distributornya.  
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i. Kelola Barang 

Tampilan kelola barang akan disketsakan 

pada gambar 3.15 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 15. Tampilan Kelola Barang 

Kelola barang juga sangat diperlukan jika 

barang yang sudah ada mengalami perubahan harga. 

Admin dapat melakukan edit serta delete pada barang 

yang terdaftar, tetapi barang tidak dapat dihapus jika 

barang tersebut ada di daftar transaksi. Barang-

barang tersebut juga dapat di cetak sebagai report 

data. 
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j. Tambah Jadwal  

Tampilan tambah jadwal akan disketsakan 

pada gambar 3.16 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 16. Tampilan Tambah Jadwal 

Tambah jadwal ini juga digunakan jika sales 

yang bersangkutan mengalami adanya masalah, 

sehingga admin harus membantu sales untuk 

menambahkan jadwal tersebut. Pada tampilan ini 

diberikan gambaran history satu bulan terakhir 

kedatangan di toko tersebut.  
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k. Kelola Jadwal 

Tampilan kelola jadwal akan disketsakan 

pada gambar 3.17 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 17. Tampilan Kelola Jadwal 

Kelola jadwal yang dapat dilakukan admin 

melakukan balasan konfirmasi mengenai jadwal 

yang sudah masuk pada data admin. Admin akan 

melakukan klik pada accept untuk merubah status 

menjadi diterima, sehingga sales tidak dapat 

melakukan edit pada jadwal yang telah diinputkan. 

Selain itu juga admin juga dapat memberikan 

notifikasi pengingat dengan melakukan klik email 

pada tampilan kelola jadwal. Admin juga tidak dapat 

melakukan delete sesuai dengan syarat yang berlaku.  
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l. Tambah Karyawan 

Tampilan tambah karyawan akan disketsakan 

pada gambar 3.18 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 18. Tampilan Tambah Karyawan 

Tambah karyawan diperlukan jika karyawan 

akan melakukan pembuatan akun. Dikarenakan email 

yang akan didaftarkan ke aplikasi diharuskan sama 

dengan email yang akan didaftarkan akun. Selain 

sebagai syarat akun juga data karyawan juga menjadi 

arsip data yang diperlukan jika adanya suatu masalah 

pada admin atau karyawan yang bersangkutan.  
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m. Kelola Karyawan 

Tampilan kelola karyawan akan disketsakan 

pada gambar 3.19 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 19. Tampilan Kelola Karyawan 

Kelola karyawan memiliki fitur yang sama 

dengan sales. Admin memiliki hak untuk mengedit 

karyawan dikarenakan karyawan tidak dapat 

merubah secara pribadi data yang sudah terdaftar 

pada aplikasi. Delete juga berlaku pada admin untuk 

menghapus data yang sudah tidak berlaku.  
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n. Tambah Sales 

Tampilan tambah sales akan disketsakan 

pada gambar 3.20 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 20. Tampilan Tambah Sales 

Tambah sales diperlukan sales untuk 

melakukan pendaftaran akun. Data sales yang akan 

didaftarkan menambahkan email untuk dikaitkan 

dalam pembuatan akun. Admin akan menambahkan 

data ke aplikasi maka sistem akan mengirimkan 

email secara otomatis ke email yang terdaftar.  
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o. Kelola Sales 

Tampilan kelola sales akan disketsakan pada 

gambar 3.21 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 21. Tampilan Kelola Sales 

Kelola sales menjadi fitur yang penting untuk 

melakukan perubahan data sales yang salah 

dikarenakan perubahan yang secara mendadak sangat 

dibutuhkan admin. sales yang sudah terdaftar 

memang dapat didelete oleh admin tetapi ada syarat 

jika sales ada di daftar transaksi maka sales tidak 

dapat dihapus.  
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p. Tambah Transaksi Pembelian 

Tampilan tambah transaksi pembelian akan 

disketsakan pada gambar 3.22 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 22. Tampilan Tambah Transaksi Pembelian 

Transaksi pembelian ini bertujuan untuk 

menambahkan data mengenai transaksi pembelian 

barang untuk mengetahui total pengeluaran dari 

pembelian hari ini. Transaksi pembelian ini dapat 

disiapkan untuk menghitung laba dari penghasilan 

toko tersebut. Serta disebelah kanan diberikan history 

transaksi hari ini untuk menghindari bolak-balik pada 

aplikasi.  
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q. Kelola Transaksi Pembelian 

Tampilan kelola transaksi pembelian akan 

disketsakan pada gambar 3.23 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 23. Tampilan Kelola Transaksi Pembelian 

Kelola transaksi pembelian diberikan akses 

admin untuk mencetak transaksi pada periode 

tertentu. Disisi lain admin dapat melakukan edit 

dengan syarat belaku hanya dihari ini saja jika sudah 

melewati dihari ini maka transaksi tidak dapat 

dihapus dan berlaku pada delete tersebut.  
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r. Tambah Transaksi Penjualan 

Tampilan tambah transaksi penjualan akan 

disketsakan pada gambar 3.24 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 24. Tampilan Tambah Transaksi Penjualan 

Transaksi penjualan juga menjadi hal penting 

untuk mengukur laba dari hasil transaksi hari ini. 

Data yang dibutuhkan transaksi penjualan ini tidak 

sangat banyak karena hanya digunakan sebagai tolak 

ukur total penjualan hari ini.  
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s. Kelola Transaksi Penjualan 

Tampilan kelola transaksi penjualan akan 

disketsakan pada gambar 3.25 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 25. Tampilan Kelola Transaksi Penjualan 

Tampilan pada transaksi penjualan juga 

memiliki syarat yang sama pada transaksi pembelian. 

Admin dapat melakukan pencetakan data penjualan, 

disisi lain admin dapat melakukan edit pada tansaksi 

hanya selama hari ini dan berlaku pada delete 

bertujuan untuk mengurai perubahan data yang 

cukup banyak.  
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t. Tambah Laporan Harian 

Tampilan tambah laporan harian akan 

disketsakan pada gambar 3.26 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3. 26. Tampilan Tambah Laporan Harian 

Laporan harian disini hanya membutuhkan 

data tanggal perhari dikarenakan tanggal ini menjadi 

parameter untuk mengambil data transaksi sesuai 

tanggal yang diinputkan.  
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u. Kelola Laporan Harian 

Tampilan kelola laporan harian akan 

disketsakan pada gambar 3.27 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 27. Tampilan Kelola Laporan Harian 

Tampilan laporan harian tidak banyak untuk 

melakukan perubahan dikarenakan fitur yang ada di 

laporan harian hanya melakukan update terhadap 

perubahan yang terjadi per hari. Jika hari ini ada 

perubahan maka laporan harian pada hari ini perlu di 

update.  
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v. Profile 

Tampilan profile akan disketsakan pada 

gambar 3.28 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 28. Tampilan Profile 

Profil ini hanya sebatas informasi kepada 

admin yang login untuk memberikan data-data yang 

digunakan sebagai login ke aplikasi ini.  
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• Sales 

a. Login 

Tampilan login akan disketsakan pada 

gambar 3.29 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 29. Tampilan Login 

Tampilan login pada aplikasi Toko Waringin 

digunakan untuk halaman awal masuk ke aplikasi. 

Sales diperkenankan untuk login terlebih dahulu 

dengan menginputkan email dan password yang 

sudah dibuat sebelumnya lalu dapat melakukan login 

ke aplikasi. Jika email atau password tidak benar 

maka tidak dapat masuk ke aplikasi tersebut.  
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b. Create New Account 

Tampilan create new account akan di 

sketsakan pada gambar 3.30 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 30. Tampilan Create New Account 

Tampilan create new account digunakan 

untuk sales untuk membuat akun sebagai satu syarat 

untuk menggunakan aplikasi ini. Sales 

diperkenankan untuk menambahkan email yang 

sudah terdaftar, password yang benar, dan role 

dipilih sebagai admin atau sales sesuai dengan 

kebutuhan jika data semua benar maka klik create 

akan berhasil menyimpan data. 
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c. Dashboard 

Tampilan dashboard akan disketsakan pada 

gambar 3.31 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 31. Tampilan Dashboard 

Setelah sales berhasil login maka akan 

ditampilkan awal halaman dashboard, halaman 

dashboard lebih menampilkan informasi dari Toko 

Waringin dan sales yang sedang login pada aplikasi.  
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d. Tambah Jadwal 

Tampilan tambah jadwal akan disketsakan 

pada gambar 3.32 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 32. Tampilan Tambah Jadwal 

Tambah jadwal ini digunakan sales untuk 

mendaftarkan diri datang ke Toko Waringin sesuai 

dengan jadwal yang ditambahkan. Sales yang sudah 

mendaftar akan menerima email dari sistem secara 

otomatis dan antar sales yang lain tidak dapat 

mendaftar dengan jam yang sama dan adanya batasan 

jumlah sales dalam satu hari.  
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e. Kelola Jadwal 

Tampilan kelola jadwal akan disketsakan 

pada gambar 3.33 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 33. Tampilan Kelola Jadwal 

Tampilan kelola jadwal ini memiliki fitur 

yang berbeda dengan admin. fitur yang didapat oleh 

sales hanya tambah dan edit saja, selain itu sales yang 

akan melakukan edit juga memiliki batasan syarat 

yaitu jika status masih di proses maka sales dapat 

melakukan edit jika status sudah diterima maka sales 

tidak dapat melakukan edit kembali. 
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f. Profile 

Tampilan profile akan disketsakan pada 

gambar 3.34 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 34. Tampilan Profile 

Profil ini hanya sebatas informasi kepada 

sales yang login untuk memberikan data-data yang 

digunakan sebagai login ke aplikasi ini.  

3.1.5 Diagram Alur Halaman Web 

Diagram alur halaman web merupakan 

serangkaian cara kerja dari aplikasi penjadwalan sales 

dan pengelolaan data. Alur ini dapat memberikan 

pemahaman langkah demi langkah mulai dari admin 

melakukan login, input data, dan sampai admin 
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melakukan logout. Berikut diagram alur pada aplikasi 

admin gambar 3.35 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 3. 35. Diagram Alur Halaman Web Admin 

Selain dari aplikasi admin, aplikasi penjadwalan 

sales dan pengelolaan data juga memiliki aplikasi yang 

akan digunakan oleh sales, berikut diagram alur pada 

aplikasi sales gambar 3.36 sebagai berikut: 
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Gambar 3. 36. Diagram Alur Aplikasi Web Sales 

3.1.6 Kamus Data 

Pengembangan aplikasi penjadwalan sales ini 

memiliki sembilan tabel, berikut akan dijelaskan kamus 

data dari sistem penjadwalan sales berbasis web di Toko 

Waringin: 

1. Tabel Akun 

Primary key  : Akun_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 4 
 

 

No Nama 

Field 

Type/Lebar Keterangan 

1 Akun_ID Varchar 

(50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

akun id 
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2 Email Varchar 

(100) 

Untuk menyimpan 

email akun 

3 Password Varchar 

(50) 

Untuk menyimpan 

password akun 

4 Role Varchar 

(20) 

Untuk memberikan 

identifikasi admin 

atau sales 

Tabel 3. 1. Tabel Akun 

2. Tabel Barang 

Primary key  : Barang_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 6 
 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Barang_ID Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

barang id 

2 No_Barang Integer 

AUTO 

INCREMEN

T 

Untuk menyimpan 

nomer barang yang 

diinput 

3 Nama_Barang 

 

Varchar (50) Untuk menyimpan 

nama barang 

4 Harga_Beli Integer  Untuk memberikan 

informasi harga 

beli barang 

5 Harga_Jual Integer Untuk memberikan 

informasi harga 

jual barang 

6 Sales_ID Varchar (50) Untuk memberikan 

informasi dari sales 

id dari barang 

tersebut 

Tabel 3. 2. Tabel Barang 

3. Tabel Batasan 

Primary key  : Batasan_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 2 
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No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Batasan_ID Varchar 

(20) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

batasan id 

2 Jumlah_Batasan Integer  Untuk menyimpan 

jumlah batasan dari 

datangnya sales 

perhari 

Tabel 3. 3. Tabel Batasan 

4. Tabel Jadwal 

Primary key  : Jadwal_ID 

Foreign key  : Sales_ID 

Jumlah field  : 5 
 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Jadwal_ID Varchar (5) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

jadwal id 

2 Sales_ID Varchar 

(50) 

Untuk menyimpan 

informasi sales id 

dari jadwal yang 

diinputkan 

3 Waktu_Datang Date  Untuk menyimpan 

informasi jam 

yang diinputkan 

4 Tanggal_Datang Date  Untuk menyimpan 

informasi tanggal 

yang diinputkan  

5 Status Varchar 

(20) 

Untuk menyimpan 

status yang 

diterima atau 

diproses 
Tabel 3. 4. Tabel Jadwal 
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5. Tabel Laporan 

Primary key  : Laporan_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 4 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Laporan_ID Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

laporan id 

2 Total_ 

Pembelian 

Integer  Untuk menyimpan 

data total semua 

dari pembelian 

3 Total_ 

Penjualan 

Integer  Untuk menyimpan 

semua data total 

dari penjualan 

4 Tanggal_ 

Transaksi 

Date  Untuk menyimpan 

informasi tanggal 

transaksi pada 

aplikasi 

Tabel 3. 5. Tabel Laporan 

6. Tabel Karyawan 

Primary key  : Karyawan_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 7 
 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Karyawan 

_ID 

Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

karyawan id 

2 No_ 

Karyawan 

Integer 

AUTO 

INCREMENT 

Untuk menyimpan 

nomor dari setiap 

input karyawan 

3 Nama_ 

Karyawan 

Varchar (50) Untuk menyimpan 

nama dari karyawan 

yang diinputkan 

4 Jenis_ 

Kelamin 

Varchar (10) Untuk menyimpan 

jenis kelamin dari 

setiap karyawan 

5 Alamat Varchar (100) Untuk menyimpan 

alamat karyawan 

yang diinputkan 



62 
 

 
 

6 No_ 

Handphone 

Varchar (13) Untuk menyimpan 

no handphone yang 

akan didaftarkan ke 

aplikasi 

7 Email Varchar (100) Untuk menyimpan 

email yang akan 

didaftarkan ke 

aplikasi 

Tabel 3. 6. Tabel Karyawan 

7. Tabel Sales 

Primary key  : Sales_ID 

Foreign key  : - 

Jumlah field  : 7 
 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Sales_ID Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

sales id 

2 No_Sales Integer  

AUTO 

INCREMENT 

Untuk menyimpan 

nomor yang 

diinputkan  

3 Nama_Sales Varchar (50) Untuk menyimpan 

nama sales yang 

akan diinputkan 

4 Alamat Varchar (100) Untuk menyimpan 

alamat dari sales 

5 No_ 

Handphone 

Varchar (13) Untuk menyimpan 

nomor telfon yang 

akan didaftarkan 

6 Nama_ 

Distributor 

Varchar (50) Untuk menyimpan 

nama distributor 

dari sales tersebut 

7 Email Varchar (100) Untuk menyimpan 

email dari sales 

yang akan 

didaftarkan 

Tabel 3. 7. Tabel Sales 
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8. Tabel Transaksi Pembelian 

Primary key  : Pembelian_ID 

Foreign key  : Barang_ID & Sales_ID 

Jumlah field  : 8 
 

No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Pembelian 

_ID 

Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

pembelian id 

2 No_ 

Transaksi_ 

Pembelian 

Integer  

AUTO 

INCREMENT 

Untuk menyimpan 

nomor dari 

transaksi yang 

diinputkan 

3 Barang_ID Varchar (50) Untuk menyimpan 

informasi barang 

yang diinputkan  

4 Sales_ID Varchar (50) Untuk menyimpan 

informasi sales 

yang memiliki 

nama barang 

tersebut 

5 HargaPerPCS Integer  Untuk menyimpan 

harga per pcs dari 

barang tersebut 

6 Jumlah_ 

Barang 

Integer  Untuk menyimpan 

jumlah barang 

yang diinputkan 

7 Total_Harga Integer  Untuk menyimpan 

total harga dari 

jumlah transaksi 

8 Tanggal_ 

Transaksi 

Date  Untuk menyimpan 

tanggal transaksi 

dari barang 

tersebut 

Tabel 3. 8. Tabel Transaksi Pembelian 
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9. Tabel Transaksi Penjualan 

Primary key  : Penjualan_ID 

Foreign key  : Barang_ID 

Jumlah field  : 6 

 
No Nama Field Type/Lebar Keterangan 

1 Penjualan 

_ID 

Varchar (50) 

UUID() 

Untuk menyimpan 

penjualan id 

2 No_ 

Transaksi_ 

Penjualan 

Integer  

AUTO 

INCREMENT 

Untuk menyimpan 

nomor dari 

transaksi yang 

diinputkan 

3 Barang_ID Varchar (50) Untuk menyimpan 

informasi barang 

yang diinputkan  

4 HargaPerPCS Integer  Untuk menyimpan 

harga per pcs dari 

barang tersebut 

5 Jumlah 

_Barang 

Integer  Untuk menyimpan 

jumlah barang 

yang diinputkan 

6 Tanggal 

_Transaksi 

Date  Untuk menyimpan 

tanggal transaksi 

dari barang 

tersebut 

Tabel 3. 9.  Tabel Transaksi Penjualan 
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3.2 Kebutuhan Hardware dan/ atau Software 

Pengembangan aplikasi penjadwalan sales 

membutuhkan sebuah software dan hardware untuk membuat 

aplikasi tersebut. Berikut software dan hardware yang 

dibutuhkan dan digunakan dalam membuat aplikasi 

penjadwalan sales Toko Waringin: 

a. Komputer atau Laptop. 

b. Aplikasi Xampp sebagai web server. 

c. PhpMyAdmin sebagai manajemen database. 

d. Aplikasi text editor Sublime Text. 

e. Web browser. 

Selain kebutuhan software dan hardware dalam 

membuat aplikasi dibutuhkan juga kebutuhan yang 

diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini. Berikut software 

dan hardware untuk menjalankan aplikasi penjadwalan sales 

Toko Waringin: 

• Admin  

a. Komputer atau laptop.  

- Windows 7, 8, dan 10.  

- Prosesor minimal multi dual core. 

- Ram minimal 2 Gb rekomenasi 4 Gb. 

b. Printer.  

c. Jaringan internet. 

d. Aplikasi web server. 
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e. Aplikasi database server. 

f. Web browser. 

• Sales  

a. Komputer atau laptop.  

- Windows 7, 8, dan 10.   

- Prosesor minimal multi dual core.  

- Ram minimal 2 Gb rekomenasi 4 Gb. 

b. Android. 

c. Jaringan internet. 

d. Web browser. 

e. Alamat server aplikasi.  

 

 

 

 

 


