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BAB III

PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Toko serba ada (Toserba) Welin Jaya adalah sebuah toko di kota

Bondowoso yang menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan sistem ritel. 

Toserba Welin jaya telah berdiri sejak 2008 dengan omset penjualan mencapai 

Rp. 1.300.000,- setiap harinya. Pemilik toserba menginginkan adanya peningkatan 

omset dari keuntungan penjualan yang ada saat ini dengan cara meningkatkan 

penjualan barang.

Gambar 3.1 Document Flow Proses Penjualan Manual

Gambar 3.1 menunjukkan proses penjualan secara manual yang selama 

ini terjadi di Toserba Welin Jaya. Penjualan barang melalui toko ini sudah dinilai 
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maksimal oleh pemilik karena omset yang dihasilkan selalu stabil. Pembukaan 

cabang baru dinilai belum tepat karena keterbatasan dana dan sumberdaya 

manusia. Oleh karena itu akan dibangun sebuah sistem yang bisa melayani 

penjualan barang diluar penjualan melalui toko. Sistem ini akan 

diimplementasikan pada Toserba Welin Jaya dan berbentuk sebuah aplikasi 

penjualan ritel yang berbasis SMS Gateway dan mobile application yang 

diharapkan bisa membantu meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui 

penjualan tersebut sesuai dengan harapan pemilik. Dipilihnya penggunaan media 

SMS dikarenakan kelemahan dari media telepon seperti telah dijelaskan pada latar 

belakang.

Keberhasilan dari aplikasi ini selain ditentukan oleh perancangan sistem 

juga akan bergantung kepada kondisi jaringan seluler dan kualitas layanan SMS 

yang disediakan oleh penyedia layanan seluler baik yang digunakan oleh pembeli

maupun layanan seluler yang digunakan oleh Toserba Welin Jaya.

3.2 Perancangan Sistem

3.2.1 Penerapan Sistem SMS Gateway

Tujuan Tugas Akhir ini adalah membuat rancang bangun sebuah aplikasi 

yang berfungsi sebagai fasilitator antara penjual dan pembeli. Ide dasar dari 

aplikasi ini adalah sederhana yaitu meningkatkan jumlah transaksi jual beli 

dengan memperbanyak media transaksi selain lewat toko. Penambahan media jual 

beli diharapkan bisa mendongkrak penjualan barang karena semakin banyak 

transaksi yang terjadi maka pemasukan bagi penjual juga semakin bertambah.

Teknologi SMS menyebabkan biaya implementasi yang harus dikeluarkan

menjadi murah karena teknologi SMS bukan merupakan hal yang baru. User 
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interface dari aplikasi pada server akan dibuat sederhana dan sistem akan didesain 

supaya banyak proses yang bisa dijalankan secara otomatis sehingga operator 

tidak membutuhkan pelatihan secara intensif untuk bisa mengoperasikan program 

aplikasi ini.

Konsep dari sistem ini yaitu membangun dua buah aplikasi. Aplikasi 

pertama untuk dipasang pada komputer server di toko dan aplikasi kedua untuk

dipasang pada handphone pembeli. Aplikasi pada komputer server digunakan 

untuk menerima SMS pesanan dan menampung data pesanan. Selain itu aplikasi 

ini akan terintegrasi dengan aplikasi kasir yang terdapat pada komputer kasir. 

Aplikasi pada handphone pembeli digunakan untuk mengirim data pesanan

melalui SMS. Penggunaan aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pembeli dalam mengirimkan pesan dan untuk mendukung sinkronisasi antara 

handphone dengan komputer server. Kemudahan dalam mengirimkan pesan dan 

sinkronisasi diperlukan karena aplikasi pada sisi server memerlukan format baku 

dalam membaca data pesanan.

Data barang pesanan pembeli yang dikirim lewat handphone akan diubah 

kedalam bentuk text dan dikirimkan melalui media SMS. Sebelum dikirim, data 

barang yang berupa nama barang akan dikonversi terlebih dahulu ke dalam kode 

barang yang berupa primary key guna mempermudah sinkronisasi dengan 

komputer server. SMS tersebut akan diterima oleh komputer server yang telah 

terhubung oleh perangkat mobile station berupa modem ataupun handphone. 

Aplikasi pada server akan membaca isi SMS dan melakukan konversi ulang dari 

kode barang kembali menjadi nama barang. Kode barang tersebut juga berfungsi 

sebagai primary key untuk mencari detil barang yakni harga dan stok barang. Detil
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barang yang sudah terkumpul akan disusun untuk dikirimkan kembali kepada 

pembeli melalui SMS secara otomatis.

SMS yang dikirim oleh komputer server berfungsi sebagai konfirmasi dari 

pesanan pembeli dan sebagai informasi tentang harga, nilai transaksi dan status 

ketersediaan barang. Pembeli akan menentukan kelanjutan transaksi dengan 

membalas SMS tersebut. Format penulisan SMS yang diberlakukan untuk 

membalas konfirmasi tersebut adalah nama lengkap#alamat lengkap. Pesanan dari 

pembeli akan ditampilkan ke dalam sebuah form jika server menerima balasan 

dari konfirmasi yang diberikan. Pesanan tersebut akan diproses oleh petugas toko

dan petugas pengiriman akan mengantarkan pesanan tersebut ke tempat di mana 

pembeli berada.

Sekumpulan data yang bersumber pada sebuah sumber data harus 

senantiasa diperbarui secara berkala. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi 

perubahan data sehingga tercipta sebuah tampilan data yang benar dan mutakhir. 

Aplikasi Penjualan Retail ini juga membutuhkan pemutakhiran data supaya data 

barang pada handphone pembeli selalu sama dengan data barang pada toko.

Teknologi pada handphone yang diproduksi sampai dengan tahun 2010

mendukung media pertukaran data real time seperti general packet radio service

(GPRS) yang dibutuhkan sebagai media pertukaran data. Dengan adanya GPRS

maka data barang pada handphone pembeli bisa senantiasa diperbarui dengan cara 

melakukan pengunduhan data dari server. GPRS memungkinkan pembeli bisa 

memutakhirkan data barang pada handphone-nya dari tempatnya berada. Namun

demikian, pada tugas akhir ini pemutakhiran data secara jarak jauh akan 

diabaikan. Data barang disimpan secara permanen pada aplikasi mobile. 
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Pemutakhiran data barang dilakukan dengan cara memperbarui aplikasi mobile

dan dilakukan langsung pada toko.

Aplikasi Penjualan Retail juga mempunyai fungsi lain selain penjualan 

yaitu sebagai media promosi. Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan pada bab 

Penggunaan Selular dan SMS di Indonesia, promosi menggunakan media SMS 

memungkinkan promosi bisa dilakukan secara efektif. Namun demikian, pada 

tugas akhir ini juga tidak dibahas fungsi promosi pada aplikasi.

Dua aplikasi pada sistem ini menggunakan dua buah bahasa pemrograman

yang berbeda. Program aplikasi server menggunakan bahasa pemrograman Visual 

Basic.NET. Sedangkan aplikasi mobile pada handphone pembeli digunakan 

bahasa pemrograman Java2 Micro Edition (J2ME).

3.2.2 Perancangan Aplikasi

Setelah dilakukan analisa terhadap sistem, langkah berikutnya adalah

perancangan aplikasi. Perancangan aplikasi ini dilakukan untuk mendapatkan

gambaran terhadap sistem yang akan dibangun. Sistem ini dirancang dengan 

menggunakan Unified Modeling Language dengan menggunakan teknologi 

Rational Rose. Adapun tahap perancangannya adalah sebagai berikut :

a. Pembuatan business use case diagram untuk memberikan gambaran singkat 

tentang proses bisnis pada sistem yang akan dibangun tanpa memperhatikan 

proses komputerisasi.

b. Pembuatan use case diagram untuk memberikan gambaran singkat tentang  

fungsionalitas sistem secara komputerisasi serta menyajikan interaksi antara 

use case dan aktor.
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c. Pembuatan activity diagram untuk menggambar aliran kerja bisnis (business 

flow) atau dapat juga digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow 

of event) dalam use case.

d. Pembuatan sequence diagram untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam 

use case.

e. Pembuatan collaboration diagram untuk menunjukkan informasi yang sama 

persis dengan diagram sekuensial, tetapi dalam bentuk dan tujuan yang 

berbeda.

f. Pembuatan class diagram untuk menunjukkan interaksi antar kelas dalam 

sistem.

g. Pembuatan component diagram untuk memodelkan struktur dan hubungan 

antar komponen piranti lunak termasuk ketergantungan di antaranya.

h. Pembuatan deployment diagram untuk menggambarkan infrastruktur 

perangkat keras di mana aplikasi ini akan diimplementasikan.

A. Business Use Case Diagram

Business Use Case Diagram menggambarkan proses bisnis yang 

dijalankan oleh actor di dalam sistem yang akan dibangun dan pada umumnya 

adalah proses bisnis asli dari perusahaan sebelum diterapkan sistem yang baru. 

Diagram ini tidak memperhatikan apakah proses bisnis dilakukan secara 

komputerisasi atau tidak.
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Memilih Barang

Membawa Pulang Barang

Pembeli
Membayar Barang Mencatat Pembayaran

Kasir

Gambar 3.2 Business Use Case Diagram Penjualan Manual

Gambar 3.2 menunjukkan proses bisnis “Membeli Barang” yang terjadi 

pada Toserba Welin Jaya. Proses ini adalah proses standar yang terjadi pada setiap 

toko ritel. Diagram tersebut terdiri dari satu business actor yaitu pembeli dan satu 

business worker yaitu kasir.

Dalam setiap proses pembelian barang, pembeli akan memilih barang, 

lalu membayar barang tersebut kepada kasir kemudian membawa pulang barang 

belanjaannya. Setelah menerima pembayaran dari pembeli, kasir akan mencatat 

pembayaran tersebut kedalam sebuah buku kas.

B. Use Case Diagram

Use Case Diagram menunjukkan interaksi antara use case dan actor. 

Gambar berikut adalah Use Case Diagram yang menunjukkan gambaran umum 

tentang sistem yang akan dibangun nantinya. Gambar tersebut menggambarkan 

bagaimana proses pemesanan barang bisa dilakukan antara pembeli dan toko.
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Konversi Kode Barang

SMS Pesanan

<<include>>

Konfirmasi Alamat

Pembeli

Konfirmasi Pesanan

<<include>>

Entry Surat JalanKasir
Petugas 

Pengiriman

Memproses Pesanan

Mencetak Surat Jalan

<<extend>>

Petugas Toko Mencetak Struk Belanja

<<extend>>

Gambar 3.3 Use Case Diagram Penjualan Dengan SMS Gateway

Gambar 3.3 menunjukkan bahwa dalam aplikasi ini terdapat beberapa 

yang orang yang terlibat. Mereka digambarkan sebagai actor yaitu pembeli,

petugas toko, petugas pengiriman dan kasir. Diagram tersebut juga 

menggambarkan fungsi atau proses apa yang ada dalam sistem yang digambarkan 

sebagai use case yaitu “SMS Pesanan” yang dilakukan oleh pembeli melalui 

mobile application kepada SMS Gateway / Server, “Konfirmasi Pesanan” yang 

ditujukan kepada pembeli melalui SMS Gateway / Server, “Konfirmasi Alamat” 

yang berisi persetujuan dari “Konfirmasi Pesanan” yang dilakukan oleh pembeli

yang ditujukan kepada SMS Gateway / Server.

Jika konfirmasi yang berisi persetujuan tersebut memuat format yang 

benar, maka komputer SMS Gateway / Server akan menampilkan pesanan 

tersebut ke dalam sebuah koleksi pesanan. Petugas akan memilih salah satu 

pesanan dari koleksi tersebut dan use case “Memproses Pesanan” akan dijalankan. 

Memproses pesanan dilakukan dengan memilih salah satu dari petugas 
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pengiriman yang tersedia. Proses ini secara otomatis akan mencetak dua buah 

dokumen yaitu surat jalan dan struk belanja yang akan diserahkan kepada petugas 

pengiriman. Proses ini digambarkan dalam business use case “Mencetak Surat 

Jalan” dan “Mencetak Struk Belanja”.

Pesanan akan dibayar secara lunas oleh pembeli ketika petugas pengiriman

sampai pada alamat pembeli. Selain itu pembeli akan menandatangani surat jalan

yang dibawa oleh petugas pengiriman. Setelah selesai mengantarkan barang 

pesanan, petugas pengiriman akan menyerahkan surat jalan lembar pertama

kepada kasir untuk di-entry-kan ke komputer server. Proses ini ditunjukkan oleh 

use case “Entry Surat Jalan”.

Pada gambar tersebut terdapat jenis relasi include dan extend. Relasi 

include seperti yang ditunjukkan oleh use case “SMS Pesanan” dan “Konfirmasi 

Pesanan” dengan use case “Konversi Kode” menunjukan bahwa “Konversi Kode” 

dilakukan bersamaan dengan “SMS Pesanan” atau “Konfirmasi Pesanan”

dijalankan. Sedangkan relasi extend yang ditunjukkan antara use case

“Memproses Pesanan” dengan use case “Mencetak Surat Jalan” dan “Mencetak 

Struk Belanja” menunjukkan bahwa use case “Mencetak Surat Jalan” dan 

“Mencetak Struk Belanja” dilakukan jika dan hanya jika ada sebuah atau beberapa 

kondisi yang dipenuhi. Dengan kata lain, use case “Mencetak Surat Jalan” dan 

“Mencetak Struk Belanja” secara opsional bisa menggunakan fungsionalitas yang 

disediakan oleh use case “Memproses Pesanan”.

C. Activity Diagram

Diagram Aktivitas atau Activity Diagram adalah cara lain untuk 

menggambarkan aliran kejadian. Terkadang suatu sistem tidak cukup hanya 
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digambarkan dengan use case diagram karena use case diagram tidak 

menunjukkan urutan kejadian seperti yang activity diagram tunjukkan. Activity 

diagram menunjukkan aliran kerja pada sebuah proses bisnis atau use case.

Pada perancangan aplikasi ini terdapat 7 activity diagram, yaitu :

C.1 SMS pesanan

Ketika seorang pembeli ingin memesan barang melalui SMS, maka 

pembeli harus membuka mobile application di handphone-nya. Pembeli akan 

memilih barang yang tertera pada tampilan mobile application tersebut. Setelah 

memilih barang, maka langkah selanjutnya adalah mengisi jumlah barang lalu 

men-submit atau menyimpannya secara sementara. Ketiga langkah ini dilakukan 

satu per satu sampai daftar pesanan lengkap dan benar.

Langkah yang harus dilakukan setelah daftar barang pesanan lengkap dan 

benar adalah mengirimkannya melalui SMS menuju SMS Gateway / Server yang 

ada di toserba. Sebelum pengiriman dilakukan, secara otomatis mobile 

application akan mengkonversi daftar barang yang berupa nama barang menjadi 

kode barang. Daftar yang berupa kode-kode inilah yang dikirim ke SMS Gateway 

/ Server di toko.
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Membuka Mobile 
Application

Memilih 
Barang

Mengisi 
Jumlah Barang

Submit Daftar 
Pesanan

Mengirim Daftar 
Pesanan

[ Daftar Pesanan Benar ]

Menampilkan 
Daftar Barang

[ Daftar Pesanan Salah ]

Menampilkan Kolom 
Jumlah Barang

Konversi Kode 
Barang

Mengirim SMS Menerima 
SMS

SMS Gateway / ServerMobile ApplicationPembeli

Gambar 3.4 Activity Diagram SMS pesanan

Gambar 3.4 menunjukkan activity diagram ketika seorang pembeli 

mengirimkan pesanan barang dari handphone ke komputer server yang terletak 

pada Toserba Welin Jaya.

C.2 Konfirmasi pesanan

Gambar 3.5 dibawah ini menunjukkan urutan aktivitas saat SMS 

Gateway / Server secara otomatis merespon pesanan pembeli melalui sebuah 

konfirmasi. Konfirmasi ini akan dikirim melalui SMS kepada handphone pembeli.
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Konversi Kode 
Barang

Menampilkan Detil 
Barang

Menyusun 
SMS

Mengirim SMS

Menerima 
SMS

Memberi Kode 
SMS

Menyimpan 
Data SMS

Memilah Kode 
Barang

Menerima SMS 
Konfirmasi

PembeliDatabaseSMS Gateway / Serv er

Gambar 3.5 Activity Diagram Konfirmasi Pesanan

Pada gambar 3.5 ditunjukkan bahwa setelah menerima SMS dari 

pembeli yang berupa daftar pesanan yang terdiri dari kode, maka server akan 

memberi SMS tersebut sebuah kode yang unik sebagai penanda. Setelah itu, isi 

dari SMS pesanan tersebut akan disimpan ke dalam database.

Kode barang dalam daftar pesanan tadi akan dikonversi ulang kedalam 

nama barang, harga barang serta detil barang lainnya guna keperluan konfirmasi 

kepada pembeli. Setelah dikonversi dan ditampilkan, detil barang tersebut disusun 

ke dalam SMS sesuai dengan jumlah pesanannya. Secara otomatis, server akan 

mengirimkan SMS tersebut kepada pembeli.
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C.3 Konfirmasi alamat

Konfirmasi alamat adalah hal terakhir yang harus pembeli lakukan ketika 

hendak memesan barang. Aktifitas ini dilakukan setelah pembeli menerima 

konfirmasi dari Toko atas pesanannya. Gambar 3.6 berikut ini menunjukkan 

activity diagram untuk konfirmasi alamat.

Menerima SMS 
Konfirmasi

Menerima SMS 
Konfirmasi Akhir

Menerima 
Konfirmasi Alamat

Menambahkan Pada 
Koleksi Pesanan

Menyusun 
Data Pesanan

Mengirim SMS 
Konfirmasi Akhir

Load SMS

Menyimpan 
Data Pesanan

[ Tidak Membalas SMS ]

[ Membalas SMS ]

[ Format SMS Salah ]

[ Format SMS Benar ]

DatabaseSMS Gateway / Serv erPembeli

Gambar 3.6 Activity Diagram Konfirmasi Alamat

Gambar 3.6 di atas menunjukkan aktifitas di antara pembeli dan SMS 

Gateway / Server ketika konfirmasi alamat terjadi. Setelah menerima SMS 

konfirmasi yang berisi daftar barang, harga barang dan nominal belanja, maka 

pembeli diharuskan membalas SMS tersebut dengan format nama lengkap#alamat 



61

lengkap jika ingin melanjutkan transaksi. SMS pesanan yang dikirimkan oleh 

pembeli akan terus tersimpan dalam database komputer server dan tidak akan 

diproses sampai pembeli mengirimkan nama dan alamatnya.

Kemungkinan lain adalah jika pembeli membalas SMS namun format 

SMS balasan tersebut tidak sesuai, maka SMS Gateway / Server akan membalas 

SMS tersebut dengan pesan kesalahan. Jika format SMS yang diterima oleh SMS 

Gateway / Server benar, maka SMS Gateway / Server akan mencari SMS pesanan 

dari pembeli yang bersangkutan dalam database dan menyusunnya menjadi 

sebuah data pesanan. Data pesanan tersebut akan disimpan ke dalam database dan 

siap diproses.

C.4 Konversi kode barang

Konversi kode barang dibedakan menjadi dua macam yaitu konversi 

kode barang pada mobile application dan konversi barang pada SMS Gateway / 

Server. Kedua activity diagram ini sama-sama menggunakan sumber data yang 

berisi komparasi antara kode barang dan nama barang. Sumber data pada mobile 

application adalah sebuah file teks yang bernama “kode barang.txt” sedangkan 

pada SMS Gateway / Server adalah database.
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C.4.1 Konversi kode mobile application

Memindai Daftar 
Pesanan

Menyusun 
Kode Pesanan

Mencari Kode 
Barang

[ Pindai Belum Selesai ]

[ Pindai Selesai ]

kode barang.txtMobile Application

Gambar 3.7 Activity Diagram Konversi Kode Mobile Application

Konversi kode barang  pada mobile application seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 3.7 di atas cukup sederhana. Daftar pesanan yang berisi daftar nama 

barang akan dipindai untuk kemudian dicari kode barangnya satu per satu. Setelah 

kode barang ditemukan, maka kode-kode tersebut disusun menjadi sebuah daftar 

baru yang berisi kode barang dan jumlah barang pesanan.

C.4.2 Konversi kode SMS Gateway

Konversi kode yang terjadi pada SMS Gateway berbeda dibandingkan 

dengan konversi kode yang terjadi pada mobile application. Jika pada mobile 

application nama barang diubah menjadi kode barang, konversi yang terjadi pada 

SMS Gateway adalah kebalikannya yaitu kode barang diubah menjadi nama 

barang beserta dengan harganya.
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Menerima 
SMS

Memindai Daftar 
Pesanan

Menampilkan Data 
Barang

Menampilkan 
Pesan Khusus

Menyusun 
Detil Pesanan

Mencari Data 
Barang

[ Pindai Belum Selesai ]

Data Barang Ditemukan

Data Barang Tidak Ditemukan

[ Pindai Selesai ]

DatabaseSMS Gateway / Server

Gambar 3.8 Activity Diagram Konversi Kode SMS Gateway

Gambar 3.8 menunjukkan bagaimana urutan kejadian konversi kode 

pada SMS Gateway. Secara umum urut-urutan konversi kode pada SMS Gateway 

sama dengan konversi kode pada mobile application yaitu melalui proses pindai 

dan penyusunan hasil konversi sesudahnya. Yang membedakan adalah detil yang 

ditampilkan. Seperti telah dijelaskan di atas, data yang tampilkan adalah nama 

barang lengkap berserta dengan harganya. Harga barang sengaja tidak disertakan 

pada mobile application karena harga barang bisa berubah sewaktu-waktu.

Jika barang tidak tersedia alias stok barang kosong atau tidak 

mencukupi, maka harga barang tidak akan ditampilkan. Detil barang yang 

ditampilkan adalah nama barang beserta pesan “stok barang tidak mencukupi”.
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C.5 Memproses pesanan

Setelah SMS konfirmasi dari pembeli diterima dan pesan dari server

ditindak lanjuti oleh petugas toko, maka use case “Memproses Pesanan” akan 

dijalankan seperti ditunjukkan activity diagram pada gambar 3.9 berikut ini.

Menampilkan Koleksi 
Pesanan Baru

Menampilkan Detil 
Permintaan Pesanan

Set Status 
Pesanan

Merubah Stok 
Barang

Mencetak 
Struk Belanja

Set Petugas 
Pengiriman

Mencetak 
Surat Jalan

Set Nomor 
Surat Jalan

Memilih Pesanan

Memeriksa Status 
Petugas Pengiriman

Membatalkan 
Proses

[ Petugas Tidak Tersedia ]

Memilih Petugas 
Pengiriman

[ Petugas Tersedia ]

Mencari Detil 
Permintaan Pesanan

Set Status Pesanan 
Processed

Mengurangi 
Stok Barang

Input Petugas Pengiriman 
Pada Pesanan

Input Nomor 
Surat Jalan

DatabasePetugas TokoSMS Gatew ay / Server

Gambar 3.9 Activity Diagram Memproses Pesanan

Gambar 3.9 menjelaskan bahwa untuk memproses sebuah pesanan, 

petugas toko akan memilih salah satu pesanan dari Koleksi Pesanan Baru. Setelah 

sebuah kode pesanan dipilih, maka detil dari pesanan tersebut akan dicari dan 

ditampilkan. Selanjutnya petugas toko akan memilih salah satu petugas 
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pengiriman yang sedang tidak bertugas. Jika ternyata tidak ada petugas 

pengiriman yang sedang bebas tugas, maka proses akan dibatalkan dan pesanan 

urung diproses. Namun jika petugas tersedia, maka petugas toko akan memilih 

salah satu dari petugas yang tersedia tersebut.

Komputer server secara otomatis akan memasukkan data petugas 

pengiriman untuk melengkapi data pesanan, mengubah status pesanan menjadi 

“processed”, mengisi nomor surat jalan dan mengurangi stok barang yang 

tersimpan pada database sesuai dengan jumlah barang yang ada pada daftar 

pesanan.

Aktifitas selanjutnya adalah mencetak surat jalan dan struk belanja. 

Kedua aktifitas ini akan dilakukan oleh server secara otomatis. Surat jalan dan 

struk belanja akan menjadi bekal untuk petugas pengiriman dalam mengantarkan 

barang pesanan pembeli.

C.6 Entry surat jalan

Aktifitas paling akhir dari sistem ini adalah entry surat jalan. Aktifitas 

ini dilakukan ketika petugas pengiriman telah sampai dari tugas mengantarkan 

barang pesanan baik itu dengan status terkirim ataupun tidak terkirim. Gambar 

3.10 menggambarkan activity diagram untuk aktifitas ini.
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Menerima Surat 
Jalan Rangkap 1

Entry Nomor 
Pesanan

Entry Status 
Pengiriman

Mencari Detil 
Pesanan

Roll Back Data 
Pesanan

[ Pengiriman Gagal ]

Ubah Status 
Pesanan

[ Pengiriman Berhasil ]

Set Status Delivery 
Failed

Set Status Delivery 
Succeed

Mengembalikan 
Jumlah Barang

Entry Delivery 
History

Entry Delivery 
History

[ Nomor Terdaftar ]

[ Nomor Tidak Terdaftar ]

DatabaseKomputer KasirKasir

Gambar 3.10 Activity Diagram Entry Surat Jalan

Pada gambar 3.10 dijelaskan bahwa kasir akan menerima surat jalan 

rangkap pertama dari petugas pengiriman sebagai laporan pengiriman dan bukti 

pembayaran dari pembeli. Tugas kasir adalah meng-entry nomor pesanan yang 

ada pada surat jalan tersebut beserta dengan status pengirimannya melalui

komputer kasir.

Kemungkinan status pengiriman pertama adalah pengiriman gagal. Jika 

hal ini terjadi, maka komputer kasir akan me-roll back pesanan tersebut.

Selanjutnya secara otomatis data stok barang yang tercantum pada detil pesanan 
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tersebut akan dikembalikan ke jumlah semula sebelum pesanan diproses. 

Kemudian pesanan ini akan dimasukkan ke dalam tabel Delivery History dengan 

status Delivery Failed. Tabel ini berfungsi untuk melaporkan keberhasilan

pengiriman sebuah pesanan.

Kemungkinan status pengiriman kedua adalah pengiriman berhasil. Jika 

ini yang terjadi, satu-satunya aktifitas yang dilakukan adalah memasukkan

pesanan tersebut ke dalam tabel Delivery History dengan status Delivery Succeed.

D. Sequence Diagram

Diagram sekuensial atau sequence diagram adalah jenis diagram 

interaksi yang disusun berdasarkan urutan waktu dan dibaca dari atas ke bawah.

Diagram ini bermanfaat jika seseorang ingin me-review aliran logika dalam 

sebuah skenario. Untuk perancangan sistem ini, terdapat 6 sequence diagram

yaitu :

D.1 SMS pesanan

Gambar 3.11 di bawah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan ketika 

pembeli melakukan “SMS pesanan”.
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 : Pembeli : Pembeli  : Form Pilihan Barang : Form Pilihan Barang  : Kontrol Data : Kontrol Data Daftar Pesanan : Text 
Field Array

Daftar Pesanan : Text 
Field Array

 : Code Conversion 
Manager

 : Code Conversion 
Manager

 : SMS Gateway / Server : SMS Gateway / Server

open( )

loadItem( )

memilihBarang( )

Menyimpan Nama Barang

showAmountField( )

memasukkanJumlah( )

Menyimpan Jumlah Barang

sendSMS( )

insertNamaBarang( )

insertJumlahBarang( )

konversiKodeBarang( )

loadKodeBarang( )

Gambar 3.11 Sequence Diagram SMS Pesanan

Gambar 3.11 di atas menunjukkan bahwa untuk melakukan “SMS 

pesanan”, Pembeli harus membuka Form Pilihan Barang yang tersedia pada 

mobile application-nya. Form tersebut akan memuat daftar barang yang bisa 

dipilih. Secara berurutan, Pembeli akan memilih barang dan memasukkan 

jumlahnya. Nama barang dan jumlah barang ini akan disimpan secara temporary 

ke dalam Daftar Pesanan. Pembeli akan mengirim daftar tersebut setelah 

sebelumnya nama barang yang ada dalam Daftar Pesanan dikonversi menjadi 

kode barang melalui Code ConversionManager.

D.2 Konfirmasi pesanan

Gambar 3.12 di bawah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan ketika 

use case “Konfirmasi Pesanan” dilakukan.
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 : SMS Gateway / Server : SMS Gateway / Server  : Kontrol Data : Kontrol Data  : Data SMS : Data SMS  : Code Conversion 
Manager

 : Code Conversion 
Manager

 : Data Barang : Data Barang  : Pembeli : Pembeli

Simpan SMS

konversiNamaBarang( )

getNamaBarang( )

getHargaBarang( )

susunDetilBarang( )

Send SMS

saveSMSData( )

pilahKodeBarang

Gambar 3.12 Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan

Cara membaca gambar 3.12 adalah sebagai berikut : konfirmasi Pesanan 

dilakukan secara otomatis oleh komputer SMS Gateway / Server ketika SMS 

Pesanan dari pembeli telah diterima. SMS Pesanan tersebut akan diberi kode dan 

disimpan kedalam database. Kemudian, aplikasi akan mengkonfirmasi SMS 

pesanan dari pembeli dengan informasi nama barang, harga barang dan nominal 

pesanan. Sebelum membalas ulang SMS tersebut, SMS Gateway / Server akan 

mengkonversi ulang kode-kode barang yang tertera pada SMS menjadi nama dan

harga barang.

D.3 Konfirmasi alamat

Konfirmasi alamat dilakukan ketika pembeli telah menerima konfirmasi 

atas pesanannya lewat SMS. Jika pembeli menyetujui konfirmasi tersebut dan 

ingin melanjutkan transaksi, pembeli harus membalasnya dengan data diri 

pembeli yaitu nama dan alamat lengkap. Format yang benar untuk membalas SMS 

tersebut adalah Nama Lengkap#Alamat Lengkap.
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 : Pembeli : Pembeli  : SMS Gateway / 
Server

 : SMS Gateway / 
Server

 : Kontrol Data : Kontrol Data  : Data SMS : Data SMS  : Data Pesanan : Data Pesanan  : Detil Pesanan : Detil Pesanan  : Form Koleksi Pesanan : Form Koleksi Pesanan

Mengirim Konfirmasi Alamat

Mencari SMS

loadSMSData( )

entryPesanan( )

insertDetilPesanan( )

addKoleksi( )

display( )

Mengirim Konfirmasi Akhir

Gambar 3.13 Sequence Diagram Konfirmasi Alamat

Gambar 3.13 menjelaskan ketika SMS konfirmasi dari pembeli terkirim 

dan diterima oleh SMS Gateway Server. SMS Gateway Server akan memuat data 

SMS pesanan yang sebelumnya telah dikirimkan oleh pembeli. Data SMS yang 

dimuat adalah data dari SMS terakhir yang dikirimkan oleh pembeli yang 

bersangkutan dan pesanan dari SMS tersebut belum diproses. Setelah data dari 

SMS termuat, maka data tersebut akan disusun ke dalam sebuah data pesanan 

yang terdiri dari nama pembeli, alamat pembeli, kode barang, nama barang, 

jumlah pesanan dan nominal pesanan. Data tersebut selanjutnya akan ditampilkan 

pada koleksi pesanan baru dan menunggu untuk diproses.

D.4 Memproses pesanan

Gambar 3.14 di bawah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan ketika 

petugas toko memproses pesanan pembeli. Pada gambar tersebut akan terlihat 

bahwa sistem dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi otomatisasi dalam 

pemrosesan data dan pencetakan dokumen. Dengan demikian, memproses 

pesanan pembeli bisa dilakukan dalam waktu relatif singkat.
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 : Petugas Toko : Petugas Toko  : Form Utama : Form Utama  : Kontrol Data : Kontrol Data  : Koleksi Pesanan : Koleksi Pesanan  : Data Barang : Data Barang  : Detil Pesanan : Detil Pesanan  : Data Pesanan : Data Pesanan  : Data Proses 
Pesanan

 : Data Proses 
Pesanan

 : Petugas 
Pengiriman
 : Petugas 
Pengiriman

 : Print Out : Print Out

Menampilkan Koleksi Pesanan

loadKoleksi( )

Memilih Pesanan

Menampilkan Detil Pesanan

Memilih Petugas Pengiriman

loadDisplayContent( )

display( )

loadDetilPesanan( )

loadDisplayContent( )

display( )

Menampilkan Data Pesanan

loadPesanan( )

loadDisplayContent( )

Proses Pesanan

Mencari Petugas Pengiriman

Menampilkan Petugas Ready

Load Petugas Ready

loadDisplayContent( )

display( )

display( )

Olah Data Pesanan

entryDataPesanan( )

setProsesStatus( )

setStokBarang( )

Set Petugas Status

Cetak Printout

cetakStrukBelanja( )

cetakSuratJalan( )

re-arangedKoleksi( )

Menampilkan Koleksi Pesanan

loadKoleksi( )

loadDisplayContent( )

display( )

Gambar 3.14 Sequence Diagram Memproses Pesanan

Gambar 3.14 urutan ketika memproses pesanan yaitu dimulai dengan 

ditampilkannya seluruh koleksi pesanan baik yang tidak mempunyai status 

pengiriman atau pesanan baru pada Form Koleksi Pesanan. Petugas Toko akan 

memilih salah satu dari koleksi tersebut untuk diproses.
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Setelah memilih pesanan untuk diproses, Form Koleksi Pesanan akan 

menampilkan detil dari pesanan tersebut. Petugas toko akan memilih Petugas 

Toko yang tersedia dan memilih salah satunya. Data petugas toko tersebut akan 

dimasukkan ke dalam data pesanan. Selain itu status proses juga akan diubah

menjadi “processed” dan nomor surat jalan akan terisi secara otomatis.

Selanjutnya sistem akan mengurangi jumlah stok barang yang ada pada 

Data Barang sesuai dengan jumlah barang yang tertera pada Daftar Pesanan. 

Langkah terakhir adalah membuat print out Struk Belanja dan Surat Jalan yang 

dilakukan secara otomatis oleh komputer server.

D.5 Entry surat jalan

“Entry Surat Jalan” dilakukan ketika petugas pengiriman selesai 

mengantarkan barang. Setelah kembali dari mengantarkan pesanan, petugas 

pengantaran akan menyerahkan surat jalan rangkap pertama sebagai acuan dalam 

pelaporan pengiriman dan transaksi pembelian.

Pada use case “Entry Surat Jalan” terdapat dua kemungkinan kondisi 

yaitu pengiriman sukses yang akan digambarkan sebagai sequence diagram Entry 

Surat Jalan – Delivery Succeed dan pengiriman gagal yang akan digambarkan 

sebagai sequence diagram Entry Surat Jalan – Delivery Failed.
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 : Kasir : Kasir  : Form Entry Surat Jalan : Form Entry Surat Jalan  : Kontrol Data : Kontrol Data  : Data Pesanan : Data Pesanan  : Detil Pesanan : Detil Pesanan  : Data Penjualan : Data Penjualan Succeed Delivery History 
: Delivery History

Succeed Delivery History 
: Delivery History

 : Petugas 
Pengiriman
 : Petugas 
Pengiriman

 : Koleksi Pesanan : Koleksi Pesanan

Entry Nomor Pesanan

Memuat Datal Pesanan

Entry Status Pengiriman

Olah Data Pengiriman Berhasil

insertPesananIntoHistory( )

insertDataPenjualan( )

loadPesanan( )

loadDisplayContent( )

display( )

Set Petugas Status

loadPesanan( )

loadDetilPesanan( )

re-arangedKoleksi( )

Menampilkan Koleksi Pesanan

loadKoleksi( )

loadDisplayContent( )

display( )

Gambar 3.15 Sequence Diagram Entry Surat Jalan – Delivery Succeed

Kasir memasukkan nomor pesanan sesuai dengan surat jalan yang 

diberikan oleh petugas pengiriman ke dalam Form Entry Surat Jalan. Setelah 

nomor pesanan dimasukkan, maka form akan menampilkan detil dari pesanan 

tersebut. Selanjutnya Kasir akan memasukkan status pengiriman pesanan yang 

telah dipilih tadi.

Ketika pengiriman pesanan berhasil dilakukan, maka yang tampak 

adalah urut-urutan proses seperti gambar 3.15 di atas. Secara berurutan sistem 

akan memasukkan transaksi pesanan tersebut ke dalam tabel Succeed Delivery

History dan tabel Data Penjualan serta menyusun kembali daftar Koleksi Pesanan.

Lain halnya jika pengiriman pesanan gagal dilakukan. Proses yang 

terjadi dalam sistem akan tampak seperti gambar 3.16 di bawah ini.
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 : Kasir : Kasir  : Form Entry Surat Jalan : Form Entry Surat Jalan  : Kontrol Data : Kontrol Data  : Data Pesanan : Data Pesanan  : Detil Pesanan : Detil Pesanan  : Data Barang : Data Barang Failed Delivery History : 
Delivery History

Failed Delivery History : 
Delivery History

 : Petugas 
Pengiriman
 : Petugas 
Pengiriman

 : Koleksi Pesanan : Koleksi Pesanan

Entry Nomor Pesanan

Mencari Detil Pesanan

Entry Status Pengiriman

Olah Data Pengiriman Gagal

setStokBarang( )

insertPesananIntoHistory( )

loadPesanan( )

loadDisplayContent( )

display( )

loadPesanan( )

loadDetilPesanan( )

Set Petugas Status

re-arangedKoleksi( )

Menampilkan Koleksi Pesanan

loadKoleksi( )

loadDisplayContent( )

display( )

Gambar 3.16 Sequence Diagram Entry Surat Jalan – Delivery Failed

Gambar 3.16 menunjukkan bahwa berbeda dengan pengiriman pesanan 

yang berhasil dilakukan, pengiriman pesanan yang gagal dilakukan akan direspon 

dengan me-roll back data. Roll back data secara berturut-turut dilakukan dengan 

mengembalikan jumlah stok barang yang ada dalam daftar pesanan seperti stok 

barang sebelum pesanan dilakukan, memasukkan transaksi pesanan tersebut ke 

dalam tabel Failed Delivery History dan tabel Data Penjualan serta menyusun 

kembali daftar Koleksi Pesanan.
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E. Collaboration Diagram

Diagram kolaborasi atau collaboration diagram menunjukkan informasi 

yang sama dengan sequence diagram. Meskipun informasi yang ditunjukkan 

sama, namun collaboration diagram tidak menampilkan urutan waktu.

 : Kasir

 : Pembeli

 : Petugas 
Pengiriman

 : Petugas Toko

Mobile 
Application

SMS Gateway / 
Server

Program 
Kasir

2: Konversi Kode Barang

4: Konversi Kode Barang

9: Entry Nomor Pesanan

10: Entry Status Pengiriman

1: Membuat Daftar Pesanan

7: Memproses Pesanan

8: Cek Status Petugas Pengiriman

3: SMS Data Pesanan

5: Konfirmasi Pesanan

6: Konfirmasi Akhir

11: Insert Data Penjualan

Gambar 3.17 Collaboration Diagram Aplikasi Penjualan Berbasis SMS Gateway

Pada gambar 3.17 collaboration diagram menggambarkan proses 

distribusi antar obyek. Label pada anak panah menunjukkan pesan yang 

dikirimkan dari satu obyek ke obyek yang lain.

F. Class Diagram

Class diagram menunjukkan interaksi antar kelas dalam sistem. 

Gambar 3.18 menunjukkan interaksi antara Detil Pesanan, Data Barang, Delivery 

History, Daftar Pesanan, Data Penjualan, Petugas Pengiriman, Pembeli dan 

Petugas Toko.
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Data Barang

id_barang : String
nama_barang : String
harga_barang : Integer
stok_barang : Integer

satuan : String
jenis : String

getNamaBarang()
getHargaBarang()
setStokBarang()

Data Penjualan

id_penjualan : String
tgl_transaksi : Date

nilai_transaksi : Integer
id_petugas : String

insertDataPenjualan()

Delivery History

id_pesanan : String
delivery_status : String

tgl_delivery : Date
petugas_pengiriman : String

insertPesananIntoHistory()
setDeliveryStatus()

Petugas Toko

id_karyawan : String
nama_karyawan : String

Detil Pesanan

id_pesanan : String
id_barang : String

jumlah_pesan : Integer

loadDetilPesanan()
insertDetilPesanan()

Pembeli

id_pembeli : String
nama_pembeli : String

nomor_HP : String
alamat : String

Data SMS

id : Integer
time : String

sender : String
type : String

message : String

saveSMSData()
loadSMSData()

Petugas 
Pengiriman

id_petugas : String
nama_petugas : String

Data Proses Pesanan

id_pesanan : String
id_petugas : String

time : Date
no_suratJalan

setPetugas()
entryDataPesanan()

Data Pesanan

id_pesanan : String
id_sms : Integer

nama_pembeli : String
alamat : String

jumlah_item : Integer
jumlah_pesanan : Integer

nominal : Integer
status : String

entryPesanan()
loadPesanan()

setProsesStatus()

Gambar 3.18 Class Diagram Aplikasi Penjualan Berbasis SMS Gateway

Seperti ditunjukkan oleh gambar 3.18, setiap kelas yang digambarkan 

pada sistem bisa mengandung informasi tentang atribut dan operasi pada kelas. 

Atribut tertulis pada bagian atas seperti id_karyawan, id_pesanan dan 

nilai_transaksi. Operasi tertulis pada bagian bawah seperti insertDataPenjualan(), 

loadDetilPesanan() atau setDeliveryStatus().

G. Component Diagram

Aplikasi penjualan ini terdiri dari dua jenis aplikasi yaitu mobile 

application dan desktop application. Desktop application terdiri dari Aplikasi 
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Penjualan serta Input Surat Jalan. Masing-masing aplikasi terhubung satu sama 

lain dan hubungan ketiganya digambarkan pada component diagram berikut ini.

Mobile 
Application

SMS 
Gateway

SendSMS.java
Aplikasi 
Penjualan

Program 
Kasir

Form Input Surat 
Jalan

Gambar 3.19 Component Diagram Aplikasi Penjualan Berbasis SMS Gateway

Gambar 3.19 di atas menunjukkan keterkaitan antar aplikasi. Pada 

implementasinya, Aplikasi Penjualan berada dalam komputer SMS Gateway 

server bersama dengan aplikasi untuk SMS Gateway sedangkan Input Surat Jalan 

berada pada komputer kasir bersama dengan program untuk kasir.

H. Deployment Diagram

Deployment diagram menunjukkan kondisi perangkat keras dan jaringan 

secara fisik dimana sistem akan diimplementasikan. Berikut ini adalah perangkat 

yang digunakan dalam implementasi Aplikasi Penjualan Retail serta hubungan di 

antara perangkat tersebut.
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Printer

Handphone

Mobile Appl ication

Mobile 
Station

Komputer 
Server

SMS Gateway
Database Server
Aplikasi  Penjualan

Komputer 
Kasir

<<Layanan Seluler>>

Gambar 3.20 Deployment Diagram Aplikasi Penjualan Berbasis SMS Gateway

Gambar 3.20 menunjukkan sistem ini membutuhkan sebuah handphone

yang terdapat mobile application di dalamnya,  sebuah komputer server sebagai 

SMS Gateway dan pusat database, sebuah printer serta sebuah komputer kasir 

untuk menginputkan surat jalan.

3.3 Desain Antarmuka

Desain antarmuka ini dibagi menjadi dua bagian yaitu desain antarmuka

untuk aplikasi mobile dan desain antarmuka untuk aplikasi desktop.

3.3.1 Desain antarmuka aplikasi mobile

Tampilan pertama untuk aplikasi mobile adalah petunjuk pemakaian dan 

pencarian barang seperti ditunjukkan gambar 3.21.
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Gambar 3.21 Desain Antarmuka Aplikasi Mobile - Tampilan Utama

Desain Tampilan Utama seperti ditunjukkan oleh gambar 3.21 adalah 

pusat dari keseluruhan tampilan pada aplikasi mobile. Setiap perubahan daftar 

pesanan, baik penambahan atau pengurangan barang dimulai dari tampilan ini.

Setiap pemilihan barang selesai dilaksanakan, maka pengguna akan diarahkan 

untuk kembali ke tampilan utama.

Fasilitas pencarian yang terdapat pada Tampilan Utama menyediakan 

dua pilihan pencarian. Pencarian pertama adalah berdasarkan parameter pencarian 

(gambar 3.21, tombol CARI) dan pencarian kedua adalah berdasarkan kategori 

barang (gambar 3.21, tombol LIHAT KATEGORI).

Pencarian Barang

CARI LIHAT KATEGORI

SELAMAT 
BERBELANJA
Ini adalah petunjuk 
penggunaan aplikasi 
mobile
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Tombol CARI akan mengarahkan tampilan kepada pilihan barang seperti 

pada gambar 3.22 sedangkan tombol LIHAT KATEGORI akan mengarahkan 

tampilan kepada pilihan kategori seperti pada gambar 3.23.

Gambar 3.22 Desain Antarmuka Aplikasi Mobile - Pemilihan Barang

Gambar 3.22 adalah desain untuk Pemilihan Barang. Pada tampilan ini 

pembeli bisa memilih barang lebih dari satu. Barang yang dipilih ditandai oleh 

terisinya centang pada combo box di sebelah kiri nama barang. Pilihan tersebut 

akan tersimpan ke dalam sebuah array. Selama tanda centang tersebut belum 

dihilangkan, barang yang telah terpilih akan masuk ke dalam daftar barang terpilih

meskipun pengguna berpindah-pindah tampilan.

Desain antarmuka pada gambar 3.22 memiliki tombol OK untuk kembali 

ke tampilan sebelumnya. Jika tampilan Pemilihan Barang dipanggil langsung dari 

OK

Nama Barang 1

Nama Barang 2

Nama Barang 3

Nama Barang 4

Nama Barang 5

Nama Barang 6

Nama Barang 7

Nama Barang 8
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Tampilan Utama, maka tombol OK akan mengarahkan tampilan kepada Tampilan 

Utama seperti gambar 3.21. Jika tampilan Pemilihan Barang dipanggil dari daftar 

kategori, maka tombol OK akan mengarahkan tampilan kembali kepada tampilan 

seperti didesain oleh gambar 3.23.

Gambar 3.23 Desain Antarmuka Aplikasi Mobile - Kategori Barang

Gambar 3.23 adalah desain untuk tampilan Kategori Barang. Tampilan 

ini dipanggil dari tombol LIHAT KATEGORI pada Tampilan Utama seperti 

digambarkan pada gambar 3.21. Untuk kembali ke tampilan utama, digunakan 

tombol Kembali. Untuk melihat isi dari setiap kategori, digunakan tombol tengah 

atau tombol yes pada handphone (tombol kiri pada beberapa tipe handphone) dan 

dengan menyentuh item kategori yang diinginkan untuk hanphone dengan layar 

sentuh. Aksi ini akan membawa tampilan ke Pemilihan Barang (gambar 3.22).

Kembali

Kategori Barang 1

Kategori Barang 2

Kategori Barang 3

Kategori Barang 4

Kategori Barang 5

Kategori Barang 6

Kategori Barang 7

Kategori Barang 8
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Setelah pembeli memilih semua barang yang ingin dipesan, langkah 

selanjutnya adalah memasukkan jumlah pemesanan untuk masing-masing barang.

Tampilan untuk menginputkan jumlah barang terdapat pada Tampilan Utama.

Tampilan Utama yang telah didesain pada gambar 3.21 akan berubah seperti pada 

gambar 3.24 ketika terdapat satu atau lebih barang yang dipilih.

Gambar 3.24 Desain Antarmuka Aplikasi Mobile - Input Jumlah

Gambar 3.24 di atas menunjukkan desain antarmuka untuk menu input

jumlah. Tampilan ini adalah Tampilan Utama yang berubah secara otomatis. 

Perubahan ada pada hilangnya petunjuk penggunaan berganti dengan daftar 

barang dan kolom untuk isian jumlah. Untuk menghapus salah satu barang dari 

daftar, digunakan tombol Hapus sedangkan penambahan barang tetap 

menggunakan fasilitas pencarian barang (sama seperti pada desain gambar 3.21).

Pencarian Barang

CARI LIHAT KATEGORI

Nama Barang 1

Jumlah

Nama Barang 2

Jumlah

DAFTAR BELANJA

HapusLanjut
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Proses terakhir adalah menampilkan seluruh daftar pesanan yang dipilih 

oleh pembeli sebelum dikirimkan. Pada gambar 3.24, disediakan tombol Lanjut 

untuk mengarahkan tampilan kepada menu ini.

Gambar 3.25 Desain Antarmuka Aplikasi Mobile - Tinjauan Pesanan

Gambar 3.25 menunjukkan desain untuk Tinjauan Pesanan. Apabila 

daftar yang ditampilkan sudah benar, pembeli akan menekan tombol Kirim untuk 

mengirimkan daftar pesanan. Apabila pembeli merasa daftar yang ditampilkan 

belum sesuai dengan keinginan, maka pembeli bisa melakukan perubahan dengan 

menekan tombol Kirim.

Tombol Kirim akan membawa tampilan kembali kepada menu Tampilan 

Utama seperti gambar 3.24. Barang yang sudah dipilih dan jumlah yang sudah 

diisi akan ditampilkan kembali sehingga perubahan tidak dilakukan dari awal.

Ubah Kirim

Nama Barang 1

Jumlah 123

Nama Barang 2

Jumlah 456

Nama Barang 3

Jumlah 789

Nama Barang 4

Jumlah 1011
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3.3.2 Desain antarmuka aplikasi desktop

Desain antarmuka aplikasi desktop dibagi menjadi dua bagian, yaitu form 

SMS gateway server dan form entry surat jalan. Aplikasi desktop didesain untuk 

bisa menampung koleksi pesanan sekaligus menampilkan detil dari pesanan 

tersebut. Kedua fungsi ini penting untuk dimasukkan ke dalam satu form karena 

berkaitan dengan kemampuan untuk mengolah banyak data.

Koleksi Pesanan

Parameter Cari

Detil Pesanan

Kode Pesanan
Nama Pembeli
Alamat Pembeli
Petugas
No. Surat Jalan

Daftar Barang

Gambar 3.26 Desain Antarmuka Aplikasi Desktop - SMS Gateway Server

Gambar 3.26 menunjukkan desain antarmuka untuk form SMS gateway 

server. Form ini dibagi ke dalam dua kolom. Kolom sebelah kiri untuk 

menampilkan seluruh koleksi pesanan yang belum dikirimkan dan kolom sebelah 

kanan digunakan untuk menampilkan detil dari pesanan tersebut.
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Daftar Petugas

Parameter Cari

Kode Nama Status

Gambar 3.27 Desain Antarmuka Aplikasi Desktop - Pop Up Daftar Petugas

Operator aplikasi bisa memilih petugas pengiriman dengan menekan 

tombol di sisi kanan text box Petugas. Tombol tersebut akan memunculkan sebuah 

form pop up yang desainnya ditunjukkan pada gambar 3.27. Petugas pengiriman 

dipilih dari salah satu daftar petugas tersebut dengan menekan tombol “pilih” 

yang tersedia pada sebelah kiri dari daftar tersebut.

Form Entry Surat Jalan dibuat untuk keperluan proses entry surat jalan.

Form ini juga dibagi ke dalam dua kolom sama seperti form Persetujuan Pesanan.

Jika dalam form Persetujuan Pesanan kolom untuk menampilkan koleksi pesanan 

berada di sebelah kiri, maka pada form Entry Surat Jalan kolom untuk koleksi 

pesanan berada di sebelah kanan. Jika dalam form Persetujuan Pesanan koleksi 

pesanan bisa dipilih untuk ditampilkan detilnya, maka pada form Entry Surat 

Jalan koleksi pesanan tidak bisa dipilih dan hanya dipergunakan untuk 

menunjukkan status pengiriman pesanan. Desain untuk form Entry Surat Jalan 

ditunjukkan pada gambar 3.28.

Pilih

Pilih

Pilih

Pilih
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Entry Surat Jalan

No. Surat Jalan

Nama Pembeli
Alamat Pembeli

Detil Pesanan
Detil Pesanan
Detil Pesanan
Detil Pesanan

Petugas
Status Pengiriman

Penerima
Tipe ID
Nomor ID

Koleksi Status Pengiriman Pesanan

Parameter Cari

Gambar 3.28 Desain Antarmuka Aplikasi Desktop - Entry Surat Jalan

Pada gambar 3.28, petugas kasir memasukkan nomor surat jalan pada 

inputan “No. Surat Jalan”. Nomor surat jalan ini berdasarkan surat jalan yang 

diberikan oleh petugas pengiriman. Jika nomor surat jalan yang dimasukkan 

tercantum dalam data pesanan, maka keterangan pesanan yaitu Kode Pesanan, 

Nama Pembeli, Alamat Pembeli dan Petugas serta combo box untuk mengisi 

Status Pengiriman akan tampil. Jika tidak terdaftar, maka akan muncul pesan 

kesalahan. Selain itu petugas juga harus memasukkan data penerima barang.

Adanya inputan ini dikarenakan pemesan tidak selalu sama dengan penerima

barang. Pencatatan data penerima dimaksudkan guna menghindari barang tidak 

sampai pada pemesan.
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3.4 Desain Print Out

Aplikasi ini akan mencetak dua buah print out yaitu struk belanja dan 

surat jalan. Kedua print out ini tercetak secara otomatis ketika sebuah pesanan 

diproses oleh petugas toko.

3.4.1 Desain print out struk belanja

Struk belanja untuk delivery service sedikit berbeda dengan struk belanja 

untuk penjualan melalui toko. Struk belanja untuk delivery service tidak memuat 

keterangan mengenai pembayaran dan uang kembali. Keterangan mengenai 

pembayaran dan uang kembali ada pada surat jalan.

Gambar 3.29 Desain Print Out - Struk Belanja

Struk belanja ini akan didesain seperti pada gambar 3.29. Struk ini 

dipergunakan sebagai bukti belanja oleh pembeli. Struk belanja tidak mengandung 

keterangan tentang pembayaran karena pembayaran baru dilakukan ketika barang 

TOSERBA WELIN JAYA
Depan Yonif 514 R

Curahpoh, Curahdami
Bondowoso

DELIVERY SERVICE

Tgl. Proses – Jam Proses

Nama Brg 1 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 2 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 3 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 4 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 5 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 6 Jml Hrg Sat Hrg Total
Nama Brg 7 Jml Hrg Sat Hrg Total

Total Hrg

Terima kasih atas pesanan anda. Silahkan 
memesan kembali
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pesanan sudah sampai pada pembeli. Untuk itu diperlukan sebuah surat jalan yang 

berfungsi sebagai berita acara pengiriman juga bukti pembayaran oleh pembeli.

3.4.2 Desain print out surat jalan

Surat jalan dibuat dua rangkap dengan ketentuan rangkap pertama

diserahkan kepada pembeli sebagai bukti penyerahan dan pembayaran barang. 

Rangkap kedua diserahkan kepada petugas kasir sebagai bukti pengiriman dan 

acuan ketika meng-entry surat jalan.

Gambar 3.30 Desain Print Out - Surat Jalan

TOSERBA WELIN JAYA

DEPAN YONIF 514 R
Curahpoh, Curahdami
Bondowoso

Telp (0332) 424929

No. Surat Jalan :

DELIVERY
Nama Pembeli

Alamat Pembeli

Nomor HP Pembeli

No. Pesanan :

Nama Barang Jumlah Harga Satuan Harga Total

TOTAL :
BAYAR :
KEMBALI :

Dikirimkan Oleh Diterima Oleh

ID Penerima : _____________
( ) ( ) Jenis ID : _________________
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Gambar 3.30 di atas menunjukkan bahwa untuk desain surat jalan ini, 

nama dan alamat pembeli dianggap sama dengan nama dan alamat tertagih namun

pemesan dan penerima pesanan tidak dianggap sama. Oleh karena itu disediakan 

data penerima berupa nama terang, nomor id dan jenis id. Untuk keperluan 

pembayaran, ditambahkan keterangan pembayaran berupa total transaksi, jumlah 

pembayaran dan jumlah uang kembali. Surat jalan dianggap benar dan barang 

dianggap sampai apabila petugas pengiriman dan penerima sudah membubuhkan 

tanda tangan.

3. 5 Rancangan Pengujian dan Evaluasi Aplikasi

3.5.1 Rancangan pengujian aplikasi

Aplikasi yang telah dirancang dan diimplementasikan harus diuji untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan dari pemakaian aplikasi tersebut. Untuk Aplikasi 

Penjualan Retail, pengujian akan dilakukan dengan pendekatan metode Black Box 

Testing dengan menggunakan teknik State Transition Testing (Romeo:2003,68).

Teknik ini dipilih karena Aplikasi Penjualan Retail memiliki beberapa fungsi yang 

berjalan secara otomatis yaitu Konfirmasi Pesanan, Mengurangi Stok Barang, 

Mencetak Struk Belanja dan Mencetak Surat Jalan. Masing-masing fungsi ini 

harus dipastikan berjalan dengan benar karena fungsi tersebut berjalan di balik 

layar.

Untuk menguji sistem menggunakan state transition testing, dibutuhkan 

sebuah state transition diagram untuk memodelkan cakupan sistem yang akan 

diuji. State transition diagram untuk Aplikasi Penjualan Retail ditunjukkan oleh 

gambar 3.31 di bawah ini.



90

Gambar 3.31 State Transition Diagram Untuk Testing Aplikasi Penjualan Retail

Berdasarkan State Transition Diagram pada gambar 3.31, pengujian 

sistem untuk Aplikasi Penjualan Retail menguji tujuh kondisi dimana masing-

masing kondisi diberi kode. Ketujuh kondisi tersebut adalah :

1. Menampilkan Pesanan (S1)

Menampilkan Pesanan terjadi ketika pembeli selesai melakukan 

pemilihan item pesanan dan mengisi jumlahnya. Menampilkan Pesanan (S1) juga 

merupakan kondisi dimana pembeli mendapatkan SMS yang berisi konfirmasi 

dari Toserba tentang pesanan yang dikirimkannya.

Pesan Terkirim (PT)
Load Koleksi (LK)

Delivery Failed (DF)
Rollback Stok (RS)

Proses Pesanan (PP)
Cetak Printout (CP)

Proses Pesanan (PP)
Kurangi Stok (KS)

Balas Pesan (BP)
Ubah Kode (UK)

Pesan Terkirim (PT)
Cari Detil (CD)

Kirim Pesan (KP)
Ubah Kode (UK)

Pesan Terkirim (PT)
Tampilkan Pesan (TP)

Menampilkan 
Pesanan (S1)

Konversi 
Kode (S2)

Konfirmasi 
Pesanan (S3)

Mencetak 
Print Out

(S6)

Mengubah 
Stok Barang

(S5)

Entry Status 
Pengiriman

(S7)

Menampilkan 
Koleksi 

Pesanan (S4)
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Kondisi ini dianggap terpenuhi ketika daftar pesanan pembeli bisa 

ditampilkan, baik setelah pemilihan barang melalui mobile application maupun 

setelah pembeli mengirim daftar pesanan tersebut dan server mengkonfirmasinya

melalui SMS.

2. Konversi Kode (S2)

Konversi Kode adalah kondisi ketika mobile application atau komputer 

server hendak mengirimkan pesan. Daftar pesanan yang dibuat oleh pembeli akan 

diubah terlebih dahulu oleh mobile application menjadi kode barang. Komputer 

server yang menerima daftar pesanan yang berupa kode tersebut akan 

mengubahnya kembali menjadi nama barang beserta detilnya untuk dikonfirmasi 

kepada pembeli.

Kondisi ini dianggap terpenuhi ketika komputer server menerima SMS 

daftar pesanan berupa kode barang dan ketika pembeli menerima konfirmasi SMS

berupa nama barang.

3. Konfirmasi Pesanan (S3)

Kondisi ini terjadi ketika komputer server melakukan konfirmasi tentang 

detil barang kepada pembeli melalui SMS. Konfirmasi Pesanan juga merupakan 

kondisi ketika pembeli melakukan konfirmasi alamat dengan membalas SMS dari 

komputer server tersebut.

Kondisi ini dianggap terpenuhi ketika pembeli menerima konfirmasi 

pesanan berupa nama barang, jumlah pesanan, harga barang, nominal pesanan dan 

informasi stok barang jika barang yang dipesan dalam status out of stock serta 

komputer server menerima konfirmasi alamat dari pembeli berupa SMS yang 

berisi nama lengkap#alamat lengkap.



92

4. Menampilkan Koleksi Pesanan (S4)

Menampilkan Koleksi Pesanan merupakan kondisi di mana semua 

pesanan yang belum diproses ditampilkan menjadi satu pada komputer server.

Kondisi ini dianggap terpenuhi ketika aplikasi pada komputer server

menampilkan semua pesanan yang belum diproses. Ketika sebuah pesanan baru 

diterima, koleksi pesanan harus menampilkan koleksi terbaru yang mengandung 

pesanan baru tersebut.

5. Mengubah Stok Barang (S5)

Kondisi Mengubah Stok Barang terjadi ketika sebuah pesanan diproses 

atau ketika sebuah pengiriman pesanan gagal dilakukan. Kondisi ini dianggap 

terpenuhi ketika stok barang yang tercantum pada daftar pesanan diubah. Pada 

database komputer server, stok barang tersebut harus berkurang secara otomatis 

ketika sebuah pesanan diproses dan harus kembali seperti sebelum pesanan 

diproses ketika sebuah pesanan gagal dikirimkan.

6. Mencetak Print Out (S6)

Mencetak Print Out adalah kondisi ketika sebuah pesanan siap 

diantarkan dan petugas pengiriman tersedia, maka secara otomatis sistem akan 

mencetak dua buah print out yaitu struk belanja dan surat jalan. Kondisi ini 

dianggap dipenuhi ketika pemrosesan sebuah pesanan menghasilkan dua buah 

print out tersebut secara otomatis, tanpa bantuan tombol lain.

7. Entry Status Pengiriman (S7)

Kondisi ini terjadi ketika petugas kasir meng-entry surat jalan di mana 

surat jalan tersebut adalah laporan dari petugas pengiriman. Berhasilnya kondisi 

ini ditandai dengan masuknya data pengiriman pesanan pada Delivery History dan 
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pada Data Penjualan ketika pengiriman pesanan berhasil dilakukan, serta

masuknya data pengiriman pesanan pada Delivery History dan mengembalikan 

jumlah barang ketika pengiriman pesanan gagal dilakukan. Selain itu, koleksi 

pesanan harus bisa diberbarui secara otomatis.

Selain kondisi, sebuah state transition diagram juga mengandung 

transisi, kejadian dan aksi. Transisi adalah hubungan antar kondisi yang 

digambarkan dengan tanda panah. Kejadian adalah hal yang menyebabkan transisi 

sedangkan aksi adalah hal yang dihasilkan dari sebuah transisi. Kejadian dan aksi 

dituliskan pada tanda panah transisi. Kejadian dituliskan di atas garis dan aksi 

dituliskan di bawah garis. Sebagai contoh, Transisi dari S1 ke S2 disebabkan oleh 

kejadian Kirim Pesan (KP) dan menghasilkan aksi Ubah Kode (UK).

Tahap selanjutnya yang dilakukan untuk menguji Aplikasi Penjualan 

Retail adalah membuat sebuah test cases (Romeo, 2003:33). Test case didesain 

untuk memeriksa kebenaran dari transisi-transisi yang terjadi.

Tabel 3.1 Test Cases Untuk Aplikasi Penjualan Retail

Test Cases 1 2 3 4 5 6 7

Status Mulai S1 S3 S3 S1 S4 S4 S7

Masukan KP BP BP KP PP PP DF

Keluaran yang diharapkan UK UK TP LK KS CP RS

Status Akhir S2 S2 S1 S4 S5 S6 S5

Uji coba untuk Aplikasi Penjualan Retail menggunakan tujuh buah test 

case di mana masing-masing test case menunjukkan transisi yang seharusnya 
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terjadi. Tabel test cases pada tabel 3.1 akan dijadikan acuan dalam menguji 

Aplikasi Penjualan Retail dan hasil uji coba aplikasi diharapkan sama dengan isi 

tabel tersebut.

3.5.2 Rancangan kuisioner aplikasi mobile

Aplikasi yang telah diimplementasikan tidak hanya harus diuji namun 

juga dievaluasi. Evaluasi Aplikasi Penjualan Retail dilakukan melalui pembagian 

kuisioner kepada pembeli yang memanfaatkan aplikasi ini untuk membeli barang 

di Toserba Welin Jaya. Pengguna aplikasi diminta untuk menilai aplikasi melalui 

beberapa pertanyaan yang mempunyai skala penilaian satu sampai dengan lima.

Kuisioner ini akan dirancang untuk menilai kepuasan pembeli toko 

dalam menggunakan aplikasi mobile untuk Aplikasi Penjualan Retail. 

Perancangan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

A. Perancangan konstruk (construct)

Konstruk adalah elemen dari kuisioner yang digunakan untuk 

mendefinisikan tujuan penilaian sebuah kuisioner terhadap obyek kuisioner. 

Konstruk untuk aplikasi mobile untuk Aplikasi Penjualan Retail adalah 

sebagaimana ditunjukkan gambar 3.32 berikut ini :

Gambar 3.32 Konstruk Untuk Kuisioner Aplikasi Mobile

Konstruk 3
Reliabilitas Kualitas 
Jaringan Operator 

Seluler

Konstruk 2
Kesesuaian Data Antara 

Aplikasi Mobile dan 
Server

Konstruk 1
Kemudahan Penggunaan 

Aplikasi Mobile

MOBILIE APPLICATION UNTUK 
APLIKASI PENJUALAN RETAIL
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B. Konsep konstruk (construct concept)

Konstruk yang telah dibuat harus didefiniskan ke dalam sebuah konsep 

yang akan menjelaskan fungsi dari masing-masing konstruk tersebut. Berikut ini 

adalah konsep dari konstruk untuk kuisioner aplikasi mobile berdasarkan pada 

gambar 3.32 :

1. Konstruk 1 : Kemudahan Penggunaan Aplikasi Mobile

Konstruk ini dibuat untuk menilai sejauh mana aplikasi mobile ini mudah 

digunakan oleh pembeli. Bahkan bagi pembeli yang awam tentang aplikasi 

mobile.

2. Konstruk 2 : Kesesuaian Data Antara Aplikasi Mobile dan Server

Konstruk ini dibuat untuk menilai kesesuaian data barang antara data barang 

yang tertera pada aplikasi mobile (yang dipilih langsung oleh pembeli) dan 

data barang yang dikirimkan kepada pembeli dari komputer server (konfirmasi 

pesanan, struk belanja, bukti pembayaran).

3. Konstruk 3 : Reliabilitas Jaringan Operator Seluler

Konstruk ini dibuat untuk menilai sejauh mana kualitas jaringan operator 

seluler yang digunakan oleh hanphone pembeli mempengaruhi proses 

pengiriman dan penerimaan data pesanan (daftar pesanan, konfirmasi dan data 

pembeli).

C. Perancangan item konstruk

Setelah konstruk dibuat dan didefinisikan, maka akan dibuat item-item 

sesuai dengan masing-masing konstruk. Item ini akan digunakan sebagai 

pertanyaan dalam kuisioner.
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1. Konstruk 1 : Kemudahan Penggunaan Aplikasi Mobile

Item 1 : Penggunaan tombol.

Item 2 : Perpindahan layar.

Item 3 : Pemuatan informasi.

2. Konstruk 2 : Kesesuaian Data Antara Aplikasi Mobile dan Server

Item 1 : Kesesuaian antara daftar barang yang dikirimkan dengan daftar 

barang pada konfirmasi.

Item 2 : Kesesuaian harga barang pada konfirmasi dengan harga barang pada 

struk belanja dan surat jalan.

3. Konstruk 3 : Reliabilitas Jaringan Operator Seluler

Item 1 : Menemui kendala dalam mengirimkan pesanan.

Item 2 : Terganggu karena kendala dalam mengirimkan pesanan.

Item 3 : Menerima konfirmasi pesanan dalam waktu lama atau tidak menerima 

konfirmasi sama sekali.

Item 4 : Menemui kendala dalam mengirimkan data pembeli

Item 5 : Menerima konfirmasi data pembeli dalam waktu lama atau tidak 

menerima konfirmasi data pembeli sama sekali.

D. Perancangan pertanyaan kuisioner

Pertanyaan dirancang berdasarkan item konstruk yang telah dibuat. 

Sebuah item diterjemahkan ke dalam sebuah pertanyaan.

1. Konstruk 1 : Kemudahan Penggunaan Aplikasi Mobile

Item 1 : Penggunaan tombol.

Pertanyaan 1 : “Penggunaan tombol untuk mengoperasikan aplikasi ini”.
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Item 2 : Perpindahan layar.

Pertanyaan 2 : “Kesinambungan antar tampilan dalam aplikasi ini”.

Item 3 : Pemuatan informasi.

Pertanyaan 3 : “Pemahaman anda akan setiap informasi yang ditampilkan”.

2. Konstruk 2 : Kesesuaian Data Antara Aplikasi Mobile dan Server

Item 1 : Kesesuaian antara daftar barang yang dikirimkan dengan daftar 

barang pada konfirmasi.

Pertanyaan 4 : “Kesesuaian Daftar barang yang anda kirimkan sama dengan 

daftar barang yang ditampilkan pada SMS konfirmasi”.

Item 2 : Kesesuaian harga barang pada konfirmasi dengan harga barang pada 

struk belanja dan surat jalan.

Pertanyaan 5 : “Kesesuaian Harga barang pada SMS konfirmasi sesuai dengan 

harga barang pada struk belanja dan surat jalan”.

3. Konstruk 3 : Reliabilitas Jaringan Operator Seluler

Item 1 : Menemui kendala dalam mengirimkan pesanan.

Pertanyaan 6 : “Proses pengiriman pesanan kepada Toserba Welin Jaya 

melalui aplikasi ini”.

Item 2 : Terganggu karena kendala dalam mengirimkan pesanan.

Pertanyaan 7 : “Kualitas aplikasi ini ketika anda menemui kendala dalam

mengirimkan pesanan kepada Toserba Welin Jaya melalui 

aplikasi ini”.
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Item 3 : Menerima konfirmasi pesanan dalam waktu lama atau tidak menerima 

konfirmasi sama sekali.

Pertanyaan 8 : “Proses penerimaan konfirmasi pesanan ke dalam inbox pesan 

handphone anda”.

Item 4 : Menemui kendala dalam mengirimkan data pembeli

Pertanyaan 9 : “Proses pengiriman data pembeli (nama dan alamat lengkap 

anda)”.

Item 5 : Menerima konfirmasi data pembeli dalam waktu lama atau tidak 

menerima konfirmasi data pembeli sama sekali.

Pertanyaan 10 : “Proses penerimaan konfirmasi bahwa nama dan alamat 

lengkap anda telah diterima”.

E. Penentuan skala pengukuran

Pertanyaan yang telah dibuat harus bisa diukur untuk menunjang 

penilaian kuisioner ini. Skala pengukuran dipilih dari beberapa model skala 

pengukuran yang ada. Masing-masing nilai dari skala pengukuran tersebut akan 

diberi keterangan yang konsisten untuk setiap pertanyaan. Untuk kuisioner ini, 

skala pengukuran yang dipilih adalah skala Likert dengan tipe Interval. Interval 

yang digunakan adalah 1 sampai 5 seperti ditunjukkan oleh tabel 3.2.

Tabel 3.2 Skala Pengukuran Untuk Kuisioner Aplikasi Mobile

Skala Keterangan

1 Sangat Kurang

2 Kurang

3 Cukup

4 Baik

5 Sangat Baik
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F. Penilaian kuisioner

Kuisioner ini dibagikan kepada 20 orang yang membeli barang pada 

Toserba Welin Jaya melalui aplikasi ini. Jumlah 20 adalah jumlah standar 

responden untuk penilaian kepuasan.

Hasil penilaian dari kuisioner ini akan menunjukkan kualitas aplikasi 

mobile di mata pengguna atau pembeli. Untuk menilai kuisioner ini, digunakan 

rumus sebagai berikut :

Σ jumlah nilai kuisioner 1
Nilai rata-rata = 

Σ kuisioner Σ pertanyaan

Nilai rata-rata tersebut adalah nilai keseluruhan dari semua kuisioner 

yang dibagikan. Nilai tersebut akan muncul sesuai skala yang telah ditentukan (1-

5) dengan melakukan pembulatan.

G. Desain kuisioner aplikasi mobile

Kuisioner untuk aplikasi mobile yang telah dirancang ini selanjutnya 

akan diterapkan ke dalam sebuah desain kuisioner. Desain ini memuat semua 

pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya dan didesain supaya mudah untuk 

dipahami oleh responden. Setiap lembar kuisioner juga harus memuat data tentang 

responden yang mengisi kuisioner tersebut.

Desain untuk kuisioner aplikasi mobile ini bisa dilihat pada gambar 3.33

berikut ini.
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Gambar 3.33 Desain Kuisioner Aplikasi Mobile

Berdasarkan desain pada gambar 3.33, responden akan diminta untuk 

mengisi nama, paraf dan kolom penilaian yang sesuai. Jumlah nilai akan diisi oleh

penyebar kuisioner untuk selanjutnya dikumpulkan dan dinilai.


