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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
3.1 Analisis Sistem 

Dalam melakukan analisis sistem, ada beberapa hal yang dilakukan 

seperti mencari informasi mengenai Klinik Vinskin, mengidentifikasi 

permasalahan, dan menentukan hasil dari analisis. Berikut penjelasan lebih 

detailnya: 

 
3.1.1 Sekilas Mengenai Klinik Vinskin 

Klinik Vinskin merupakan salah satu perusahaan yang menggabungkan 

jasa perawatan dan produk obat-obatan, mengawali dari tempat praktek yang 

berdiri 5 tahun yang lalu sampai menjadi klinik pada bulan Juni 2014, beralamat 

Kendangsari YKP blok C no 14, Surabaya, hingga saat ini terdapat 992 pasien 

Klinik Vinskin, sekitar 73 produk obat-obatan,  20 paket jasa perawatan, lebih dari 

1150 transaksi penjualan, dan omzet sekitar 550 juta rupiah pertahun.. 

Dalam proses bisnis ini, pasien datang langsung ke Klinik Vinskin untuk 

melakukan pendaftaran dengan mengisi form yang disediakan. Setelah melakukan 

pendaftaran, pasien akan mendapatkan id card yang berguna sebagai rekam medis 

pasien. 

 
3.1.2 Identifikasi Permasalahan 

Klinik Vinskin menawarkan perawatan yang dapat dilakukan konsumen 

saat berada di Klinik Vinskin yaitu seperti facial, laser, khelasi dan lain – lain, 

serta menawarkan produk- produk sebagai  kelanjutan  dari perawatan  yang  

dilakukan  di  klinik  agar  konsumen  mendapatkan  hasil  sesuai dengan  yang 
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diinginkannya.  Produk  tersebut  biasanya  berupa  obat- obatan  yang dikemas  

dalam  berbagai  macam  bentuk  kosmetik  untuk  digunakan  sehari-hari oleh 

konsumen seperti BPO wash, AMG 3, AMG 2, dan lain – lain. 

Pada sisi penjualan, pasien dapat melakukan pembelian produk obat – 

obatan dan perawatan sesuai kebutuhan konsumen di Klinik Vinskin berdasarkan 

konsultasi dan saran dokter estetika dari Klinik Vinskin. Saat frekuensi transaksi 

penjualan produk dan perawatan menurun, pihak Klinik tidak bisa memberi 

keputusan secara langsung.  

Hal ini membuat Klinik Vinskin mengalami kesulitan dalam memonitor 

dan mengontrol kinerja penjualan produk dan perawatan untuk mencapai target 

penjualan yang sudah ditentukan. Sistem yang ada hanya memberikan sebuah 

laporan hasil penjualan produk saja. Sistem belum mampu memberikan informasi 

yang tepat tentang aktifitas yang sedang terjadi beserta perubahan yang terjadi 

secara real time untuk memberikan kewaspadaan terhadap hal-hal yang perlu 

mendapatkan respon yang cepat. Berikut adalah contoh kondisi kinerja penjualan 

produk yang sering terjadi yaitu : 

1. Kesulitan dalam melihat volume transaksi penjualan secara real time. 

2. Tidak dapat melihat pelanggan yang melakukan transaksi terbanyak 

(dalam rupiah). 

3. Kesulitan dalam melihat produk yang sedang sangat diminati oleh 

pelanggan. 

4. Tidak dapat memonitor dan mengontrol kinerja penjualan produk dan 

perawatan Klinik Vinskin tiap harian, mingguan, dan bulanan. 
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Hal itu membuat pendapat klinik semakin menurun, akhirnya kehilangan 

potensi income dan sering kali tidak dapat memenuhi target penjualan yang telah 

ditentukan. 

 
3.1.3 Hasil Analisis 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem yang dapat 

mengelola data transaksi penjualan yang mana data tersebut akan dijadikan 

sebuah informasi yang berguna untuk memonitor dan mengontrol kinerja 

penjualan produk dan perawatan pada Klinik Vinskin. Dengan menggunakan 

dashboard. Dashboard adalah sebuah tampilan visual dari informasi terpenting 

yang dibutuhkan untuk mencapai satu atau lebih tujuan, digabungkan dan diatur 

pada sebuah tampilan pada satu monitor komputer penuh yang berisi informasi 

yang bersifat kritis, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang perlu diketahui. 

Biasanya kombinasi teks dan grafik, tetapi lebih ditekankan pada 

grafik,diharapkan dapat memonitor dan mengontrol kinerja penjualan dan 

pembelian produk dan perawatan. Pengguna juga dapat mengidentifikasi 

permasalahan kritis dan membuat strategi untuk mengatasinya yaitu dengan cara 

menampilakan Key Performance Indicator (KPI) yang diperlukan dalam 

pembuatan keputusan untuk mengontrol aktifitas. diantaranya. Berikut adalah 

contoh solusi penanganan kondisi kritis yang bisa dilakukan dashboard kinerja 

penjualan produk dalam membantu menangani permasalahan yang ada: 

1. Untuk dapat melihat total penjualan (dalam rupiah) yang berguna sebagai 

mengambil keputusan, akan dibuat informasi yang menampilkan 

pelanggan dengan jumlah pembelian terbanyak (dalam rupiah). 
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2. Untuk menangani pasien yang hanya melakukan pembelian produk tapi 

tidak melakukan perawatan, atau sebaliknya maka akan dibuat informasi 

yang menampilkan pelanggan yang paling banyak melakukan transaksi 

produk dan perawatan. 

3. Untuk menangani kesulitan dalam melihat produk yang sedang sangat 

diminati oleh pelanggan, maka akan dibuat informasi menampilkan 

produk yang memberikan kontribusi penjualan terbanyak. 

Dengan demikian, penggunaan dashboard kinerja penjualan produk 

diharapkan dapat membantu Klinik Vinskin dalam bersaing dengan klinik lain dan 

dapat membantu dalam memonitor dan mengontrol kinerja penjualan produk dan 

perawatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 
3.2 Gambaran Umum Sistem 

Gambar 3.1 di bawah ini adalah gambaran umum sistem dashboard 

kinerja penjualan produk Klinik Vinskin yang menggambarkan hubungan antara 

elemen-elemen utama dari sistem yang akan dibuat. 

Database 
Klinik Vinskin

PenggunaDashboard

Visual Encoding

Internet

Database 
Server

Visualization
Engine 

Query

 

Gambar 3.1 Gambaran Umum Sistem 

Pada Gambar 3.1, pengguna dashboard untuk operator dan manajer 

(untuk dashboard level operasional). Pengguna berinteraksi dengan sistem 
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melalui tampilan dashboard dari layar personal komputer yang sedang terkoneksi 

dengan internet. Hal itu karena database penjualan terdapat pada cpanelserver 

(tampilan grafis dan program yan dibuat untuk memudahkan proses hosting 

sebuah website, ibarat restoran dengan dapur) yang berbeda tempat dengan 

pengguna. Jadi pengguna dapat mengaksesnya dimanapun dan setiap saat asalkan 

menggunakan personal komputer dan terkoneksi dengan internet. 

Ketika pengguna berinteraksi dengan dashboard kinerja penjualan 

produk, sistem memberikan perintah/task yang dikirim dari personal 

komputer/tampilan dashboard melalui internet dan dieksekusi oleh visual engine. 

Di dalam visual engine, query berguna untuk mengolah data pada database Klinik 

Vinskin. Setelah data diolah oleh query, data tersebut dikodekan menjadi 

gambar/chart oleh visual encoding, kemudian data tersebut akan dikirim kembali 

kepada pengguna melalui internet dan ditampilkan pada layar dashboard 

pengguna. Proses tersebut dapat berjalan berulang-ulang dalam sistem ini. 

 
3.3 Perancangan Sistem 

Dalam melakukan perancangan sistem ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan. Pada tahap ini akan dibuat narasi sistem dan desain arsitektur. Berikut 

adalah penjelasan secara lengkap tahap-tahap yang dilakukan dalam perancangan 

sistem. 

 
3.3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi informasi mengenai 

kebutuhan pengguna, seperti informasi apa yang perlu disampaikan, kepada siapa 

informasi disampaikan, dan seberapa detail informasi tersebut perlu disampaikan. 
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Tabel 3.1 merupakan analisis kebutuhan pengguna sekaligus rancangan output 

pada sistem ini. 

Tabel 3.1 Analisis Kebutuhan 

No Pengguna Kebutuhan 
1. operator(operasional) a. Informasi transaksi penjualan harian (tujuh hari 

terakhir)  
b. Informasi transaksi penjualan mingguan (lima 

minggu terakhir) 
c. Informasi transaksi penjualan bulanan (empat 

bulan terakhir) 
d. Informasi jenis produk yang paling berkontribusi 

(tujuh hari terakhir) 
e. Informasi jenis produk yang paling berkontribusi 

(lima minggu terakhir) 
f. Informasi jenis produk yang paling berkontribusi 

(empat bulan terakhir) 
g. Resume produk dan perawatan terlaris harian 

(tujuh hari terakhir)  
h. Resume produk dan perawatan terlaris harian 

(lima minggu terakhir)  
i. Resume produk dan perawatan terlaris harian 

(empat bulan terakhir)  
j. Informasi volume penjualan produk bulanan 

(tujuh hari terakhir) 
k. Informasi volume penjualan produk bulanan 

(lima minggu terakhir) 
l. Informasi volume penjualan produk bulanan 

(tujuh hari terakhir) 
m. Informasi volume penjualan produk bulanan 

(lima minggu terakhir) 
n. Informasi volume penjualan produk bulanan 

(empat bulan terakhir) 
o. Informasi pelanggan dengan pembelian terbesar 

(tujuh hari terakhir) 
p. Informasi pelanggan dengan pembelian terbesar 

(lima minggu terakhir) 
q. Informasi pelanggan dengan pembelian terbesar 

(empat bulan terakhir) 
r. Informasi penjualan (tujuh hari terakhir) 
s. Informasi penjualan (lima minggu terakhir) 
t. Informasi penjualan bulanan (empat bulan 

terakhir) 
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3.3.2 Identifikasi Parameter Indikator 

Parameter indikator dibuat agar pengguna dapat mengetahui porforma 

penjualan Klinik Vinskin, apakah dalam keadaan buruk, normal, ataupun bagus. 

Berdasarkan wawancara dengan pihak Klinik Vinskin, didapatkan beberapa 

informasi memiliki parameter indikator tertentu. Informasi yang memlikiki 

parameter indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Nilai Parameter Indikator 

No Nama Parameter Nilai Standar Satuan 

1. Penjualan perhari 2.000.000 Rupiah 

2. Penjualan Perminggu 15.000.000 Rupiah 
3. Penjualan Perbulan 50.000.000 Rupiah 

 

3.3.3 Input, Proses, dan Output 

Input, proses, dan output sistem dashboard penjualan dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 yang menggambarkan tentang apa saja input, proses, dan output dari 

dashboard kinerja penjualan produk. Berikut adalah gambar beserta 

penjelasannya. 

Pada bagian input terdapat data-data yang diperlukan sebagai masukan 

dalam pembuatan dashboard kinerja penjualan produk. Berikut adalah rinciannya:  

1. Data Transaksi Penjualan 

Tabel yang menyimpan seluruh data mengenai transaksi penjualan. 

2. Data Produk 

Tabel yang menyimpan seluruh data mengenai produk. 

3. Data Pelanggan 

Tabel yang menyimpan seluruh data mengenai pelanggan. 
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4. Data Parameter 

Tabel yang menyimpan seluruh data mengenai parameter penjualan. 

Operasional

Data Transaksi 
Penjualan

Data Pelanggan

Data Produk

Input Output

Pengolahan Data 
Penjualan Berdasarkan 

Pelanggan

Pengolahan Data 
Penjualan Berdasarkan 
Produk dan perawatan

Pengolahan Data 
Penjualan (1)

Pengolahan Data
Produk dan Perawatan

Informasi Total Penjualan 
(Harian, Mingguan dan Bulanan)

Resume Penjualan Terbanyak dan 
Terbesar Berdasarkan Pelanggan (Harian, 

Mingguan, dan Bulanan)

DASHBOARD KINERJA PENJUALAN PRODUK

Informasi Penjualan 
(Harian, Mingguan dan Bulanan)

Pengolahan Data 
Penjualan (2)

Informasi Jenis Produk dan Perawatan 
yang Paling Berkontribusi

(Harian, Mingguan dan Bulanan)

Proses

Resume Perawatan dan Perawatan 
Terlaris

(Harian, Mingguan dan Bulanan)

Data Parameter

Informasi Volume Penjualan Produk dan 
Perawatan

(Harian, Mingguan dan Bulanan)

 

Gambar 3.2 Input, Proses, dan Output Sistem 

 
Pada bagian proses terdapat berbagai proses pengolahan data yang 

diperlukan dalam pembuatan dashboard kinerja penjualan produk dan perawatan.  

Berikut adalah rinciannya: 

1. Pengolahan Data Penjualan (1) 

Mengelola data penjualan untuk menampilkan informasi penjualan (harian, 

mingguan, dan bulanan). 

2. Pengolahan Data Produk dan Perawatan 

Mengelola data produk dan perawatan untuk menampilkan informasi  

pembelian (harian, mingguan, dan bulanan) dan resume produk dan  
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perawatan (harian, mingguan, dan bulanan). 

3. Pengolahan Data Penjualan Berdasarkan Produk dan Perawatan 

Mengelola data penjualan untuk menampilkan informasi penjualan produk 

(harian, mingguan, dan bulanan). 

4. Pengolahan Data Penjualan Berdasarkan Pelanggan 

Mengelola data penjualan untuk menampilkan informasi penjualan 

berdasarkan pelanggan (harian, mingguan, dan bulanan). 

5. Pengolahan Data Penjualan (2) 

Mengelola data penjualan dan membandingkannya dengan parameter yang 

ada untuk menampilkan informasi kinerja penjualan produk (harian, 

mingguan, dan bulanan). 

Pada bagian output dibuat sesuai dengan tujuan awal dibuatnya dashboard 

kinerja penjualan produk. Berikut adalah rinciannya: 

1. Output dashboard operasional 

a. Informasi transaksi total penjualan (harian, mingguan, dan bulanan) 

Informasi penjualan yang akan ditampilkan pada dashboard adalah 

informasi penjualan dalam tujuh hari terakhir, lima minggu terakhir, dan 

empat bulan terakhir. 

b. Informasi jenis produk dan perawatan yang paling berkontribusi (harian, 

mingguan, dan bulanan) 

Informasi produk yang paling berkontribusi akan ditampilkan pada 

dashboard adalah informasi produk yan paling berkontribusi dalam tujuh 

hari terakhir, lima minggu terakhir, dan empat bulan terakhir. 

c. Resume produk dan perawatan terlaris (harian, mingguan, dan bulanan) 
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Resume produk dan perawatan terlaris yang akan ditampilkan pada 

dashboard adalah ringkasan produk dan perawatan terlaris  dalam tujuh 

hari terakhir, lima minggu terakhir, dan empat bulan terakhir. 

d. Informasi volume penjualan produk dan perawatan 

Informasi volume penjualan produk yang akan ditampilkan pada 

dashboard adalah informasi volume penjualan produk (rupiah) dalam 

tujuh hari terakhir, lima minggu terakhir, dan empat bulan terakhir. 

e. Informasi penjualan terbanyak berdasarkan pelanggan  

Informasi penjualan terbanyak berdasarkan pelanggan yang akan 

ditampilkan pada dashboard adalah informasi penjualan terbanyak 

(rupiah) (pelanggan yang belanja terbanyak, dan pelanggan yang 

membayar terbesar) yang dikelompokkan berdasarkan pelanggan (dilihat 

dari histori transaksi penjualan) dalam tujuh hari terakhir, lima minggu 

terakhir, dan empat bulan terakhir. 

2. Output dashboard parameter 

a. Informasi penjualan  

Informasi penjualan yang akan ditampilkan pada dashboard adalah 

informasi penjualan (rupiah) dalam tujuh hari terakhir, lima minggu 

terakhir, dan empat bulan terakhir. 

 

3.3.4 Bagan Alir Sistem 

Bagan alir sistem (Systems Flow chart) dibagi menjadi tiga sesuai dengan 

role dari pengguna sistem.Berikut adalah rincian dari bagan alir sistem: 
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A. Bagan Alir Sistem Dashboard Operasional 

Berikut ini adalah gambar dari bagan alir sistem dashboard kinerja 

penjualan produk untuk pihak operational. Selengkapnya bisa dilihat pada 

Gambar 3.3.  

Mulai

Visual 
Encoding

Selesai

Visual 
Encoding

Logout?

Login

Klinik Vinskin

Dashboard 
Operational

Detail Informasi

Tidak

Akun

Melihat
Detail Informasi?Ya

Tidak

Edit 
parameter?

Tidak

Ya

Edit 
parameter

Parameter

Ya

 

Gambar 3.3 Bagan Alir Dashboard Operational 

Penjelasan bagan alir dashboard operational pada Gambar 3.3 di atas 

adalah sebagai berikut: 

1. Pihak operational melakukan login sesuai dengan akunnya.  

2. Setelah berhasil login, sistem secara langsung akan melakukan 

pengkodean gambar (visual encoding) dengan mengambil data dari 

database Klinik Vinskin. 

3. Visual encoding tersebut menampilkan informasi dashboard operational 

pada layar. 
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4. Pihak operational dapat memilih detail informasi untuk menampilkan 

informasi yang lebih rinci atau memilih keluar (selesai). 

5. Setelah memilih detail informasi yang diinginkan, sistem akan kembali 

melakukan visual encoding dengan mengambil data lebih rinci mengenai 

detail informasi yang dipilih. 

6. Hasil detail informasi tersebut ditampilkan pada layar. 

7. Pihak operational dapat memilih edit parameter untuk mengubah nilai 

parameter dalam tabel parameter atau logout dari sistem (selesai) atau 

kembali ke halaman utama. 

8. Pihak operational dapat mengubah nilai parameter dan data tersebut akan 

tersimpan dalam tabel parameter. 

 
3.3.5 UML 

A. Diagram Use Case Dashboard Kinerja Penjualan Produk 

Desain use case dashboard kinerja penjualan produk beserta dengan 

penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Use Case Dashboard Penjualan 
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Pada Gambar 3.4 terdapat pengguna operator (operasional) dan tiga aksi 

dalam sistem yaitu: login, mengoperasikan dashboard, dan mencetak informasi. 

Pengguna yang dimaksud disini adalah pengguna dalam sistem dashboard kinerja 

penjualan produk. Untuk mengoperasikan dashboard, pengguna harus memiliki 

akun terlebih dahulu dan melakukan login. Login berfungsi untuk keamanan dan 

menentukan halaman berikutnya untuk masing-masing pengguna. Apabila 

pengguna tidak memiliki akun, maka pengguna tidak berhak dan tidak dapat 

mengoperasikan dashboard kinerja penjualan produk dan perawatan. Setelah 

login, pengguna dapat mengoperasikan dashboard sesuai dengan role mereka. 

Kemudian pengguna juga dapat mencetak informasi yang ada pada dashboard. 

Untuk penjelasan yang lebih detail akan dijelaskan pada diagram-diagram di 

bawah. 

 
B. Diagram Aktivitas Login 

Desain diagram aktifitas login beserta penjelasannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. 

Diagram aktifitas login dilakukan oleh semua pengguna. Proses dimulai 

ketika pengguna meminta/mengakses halaman login dengan cara memasukkan 

alamat halaman login. Sistem akan menampilkan form login dan pengguna 

memasukkan username dan password. Kemudian sistem akan mengecek apakah 

username dan password tersebut sama dengan yang ada didalam database akun. 

Apabila data sesuai dengan database akun maka sistem akan memberikan 

notifikasi bahwa login sukses. Setelah login berhasil maka sistem akan 

menampilkan halaman dashboard. 
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Gambar 3.5 Diagram Aktifitas Login 

 
C. Diagram Sequence Login 

Desain diagram sequence login beserta penjelasannya dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 Diagram Sequence Login 
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Diagram sequence login dilakukan oleh semua pengguna. Pertama 

pengguna meminta/mengakses halaman login. Sistem akan menampilkan halaman 

tersebut. Kemudian pengguna memasukkan data login (username dan password) 

dan sistem akan mengecek data tersebut. Apabila data sesuai dengan database 

akunmaka sistem akan memberikan notifikasi bahwa login sukses. Setelah login 

berhasil maka sistem akan menampilkan halaman dashboard. 

 
D. Diagram Aktivitas Mengoperasikan Dashboard 

Desain diagram aktifitas mengoperasikan dashboard beserta 

penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Diagram Aktifitas Mengoperasikan Dashboard 



39 
 

Diagram aktifitas mengoperasikan dashboard dilakukan oleh pengguna. 

Setiap pengguna memiliki tampilan informasi yang berbeda sesuai dengan role 

atau hak akses mereka. Pengguna meminta halaman dengan cara memilih menu 

dashboard dan sistem akan menampilkan halaman tersebut. Kemudian pengguna 

dapat memilih informasi yang ingin ditampilkan pada dashboard maka sistem 

akan menampilkan informasi tersebut.  

 
E. Diagram Sequence Mengoperasikan Dashboard 

Desain diagram sequence mengoperasikan dashboard beserta 

penjelasannya dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Diagram Sequence Mengoperasikan Dashboard 

 
Diagram sequence mengoperasikan dashboard dilakukan oleh pengguna. 

Setiap pengguna memiliki tampilan informasi yang berbeda sesuai dengan role 

atau hak akses mereka. Pengguna meminta halaman dengan cara memilih menu 

dashboard dan sistem akan menampilkan halaman tersebut. Kemudian pengguna 
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dapat memilih informasi yang ingin ditampilkan pada dashboard maka sistem 

akan menampilkan informasi tersebut. 

 
F. Diagram Aktivitas Mencetak Informasi 

Desain diagram aktifitas mencetak informasi beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Diagram Aktifitas Mencetak Data 

 
Diagram aktifitas mencetak informasi dilakukan oleh semua pengguna. 

Pengguna memilih terlebih dahulu informasi mana yang ingin dicetak pada layar 

dashboard dan sistem akan menampilkan informasi yang dipilih tersebut. 

Kemudian pengguna dapat menekan tombol cetak lalu sistem akan menampilkan 

halaman print preview yang dapat mencetak informasi tersebut.  
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G. Diagram Sequence Mencetak Informasi 

Desain diagram sequence mencetak informasi beserta penjelasannya 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Diagram Sequence Mencetak Data 

 
Diagram sequence mencetak informasi dilakukan oleh pengguna. 

Pengguna memilih terlebih dahulu tampilan informasi yang ingin dicetak pada 

layar dashboard dan sistem akan menampilkan informasi yang dipilih tersebut. 

Kemudian pengguna dapat menekan tombol cetak lalu sistem akan menampilkan 

halaman print preview yang dapat mencetak informasi tersebut. 

 
3.3.6 Permodelan Database 

Setelah dilakukan analisis terhadap sistem, langkah berikutnya adalah 

melakukan perancangan sistem untuk memberikan informasi tentang gambaran 

sistem yang dibuat. Dengan menggunakan model dan beberapa tahap yaitu: 
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A. Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model (CDM) untuk sistem yang direncanakan terlihat 

dalam Gambar 3.11. 

mempunyai_4

memiliki_3

memiliki_2

memiliki_1

product
#
o
o
o

product_id
product_name
product_price
product_stock

Integer
Variable characters (255)
Float (20)
Integer

product_category
#
o

product_category_id
product_category_name

Integer
Variable characters (255)

admin
#
o
o

admin_id
admin_username
admin_password

Integer
Variable characters (30)
Variable characters (30)

customer
#
o
o
o

customer_id
customer_name
customer_phone
customer_address

Integer
Variable characters (255)
Variable characters (255)
Variable characters (255)

transaction_detail
o
o
o

transaction_detail_quantity
transaction_detail_price
transaction_subtotal

Integer
Integer
Integer

transaction
#
o
o

transaction_id
transaction_order_date
total_price

Integer
Date & Time
Integer

 
 

Gambar 3.11 Conceptual Data Model (CDM) 

 
B. Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model (PDM) untuk sistem yang direncanakan terlihat 

dalam Gambar 3.12. 

FK_PRODUCT_MEMPUNYAI_PRODUCT_

FK_TRANSACT_MEMILIKI__PRODUCT

FK_TRANSACT_MEMILIKI__TRANSACT

FK_TRANSACT_MEMILIKI__CUSTOMER

product

product_category_id
product_id
product_name
product_price
product_stock

integer
integer
varchar(255)
float(20)
integer

<pk,fk>
<pk>

product_category

product_category_id
product_category_name

integer
varchar(255)

<pk>

admin

admin_id
admin_username
admin password

integer
varchar(30)
varchar(30)

<pk>

customer

customer_id
customer_name
customer_phone
customer_address

integer
varchar(255)
varchar(255)
varchar(255)

<pk>

transaction_detail

transaction_id
product_id
transaction_detail_quantity
transaction_detail_price
transaction_subtotal

integer
integer
integer
integer
integer

<pk,fk2>
<pk,fk1>

transaction

customer_id
transaction_id
transaction_order_date
total_price

integer
integer
timestamp
integer

<pk,fk>
<pk>

 

Gambar 3.12 Physical Data Model (PDM) 
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3.3.7 Stuktur Tabel 

Struktur tabel digunakan untuk penjabaran dan penjelasan secara detail 

tabel-tabel yang digunakan dan fungsi dari semua tabel sampai masing-masing 

field yang ada di dalam sebuah tabel sesuai dengan kebutuhan aplikasi ini. Tabel-

tabel yang digunakan dalam aplikasi ini antara lain: 

 
A. Tabel Customer 

Nama Tabel : Customer 

Primary Key : customer_id 

Foreign Key : name_id 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data pelanggan 

 
Tabel 3.3 Customer 

No Nama Field Tipe 
Data 

Panjang Key Keterangan 

1 customer_id Integer - PK PK dari tabel Customer 
2 customer_name Varchar 255 - Nama pelanggan 
3 customer_phone Varchar 255 - No. Tlp. pelanggan 
4 customer_address Varchar 255 - Alamatpelanggan 

 

B. Tabel Admin 

Nama Tabel : Admin 

Primary Key : admin_id 

Foreign Key : - 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data admin 

Tabel 3.4 Admin 

No Nama Field Tipe Data Panjang Key Keterangan 
1 admin_id Integer - PK PK dari tabel admin 
2 admin_username Varchar 24 - Usernameadmin 
3 admin_password Varchar 24 - Passwordadmin 
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C. Tabel Transaction 

Nama Tabel : Transaction 

Primary Key : transaction_id 

Foreign Key : customer_id 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data transaksi 

 
Tabel 3.5 Transaction 

No Nama Field Tipe 
Data 

Panjang Key Keterangan 

1 transaction_id Integer - PK PK dari tabel 
transaksi 

2 customer_id Integer - FK FK dari tabel 
customer 

3 transaction_order_date Date - - Tgl. transaksi 
4 total_price Integer - - Total harga 

 

D. Tabel Transaction Detail 

Nama Tabel : Transaction detail 

Primary Key : - 

Foreign Key : transaction_id dan product_id 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data detail transaksi 

 
Tabel 3.6 Transaction Detail 

No Nama Field Tipe 
Data 

Panjang Key Keterangan 

1 transaction_id Integer - FK FK dari tabel 
transaksi 

2 product _id Integer - FK FK dari tabel 
produk 

3 transaction_detail_price Integer - - Harga barang 
satuan 

4 transaction_detail_quantity Integer - - Jumlah barang 
yang dibeli 

5 transaction_subtotal Integer - - Harga subtotal 
barang 



45 
 

E. Tabel Product 

Nama Tabel : Product 

Primary Key : product_id 

Foreign Key : product_category_id, product_set_id,  

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data produk 

 
Tabel 3.7 Product 

No Nama Field Tipe Data Panjang Key Keterangan 
1 product_id Integer - PK PK dari tabel 

product 
2 product_category_ 

id 
Integer - FK FK dari tabel 

kategori produk 
3 product_name Varchar 100 - Nama produk 
4 product_price Integer - - Harga produk 
5 product_stock Integer - - Stok Produk 

 

F. Tabel Product Category 

Nama Tabel : Product category 

Primary Key : product_category_id 

Foreign Key : - 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data kategori produk 

 
Tabel 3.8 Product Category 

No Nama Field Tipe Data Panjang Key Keterangan 
1 product_category_ 

id 
Integer - PK PK dari tabel 

kategori produk 
2 product_category_ 

name 
Varchar 250 - Nama kategori 

produk 
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G. Tabel Parameter 

Nama Tabel : Parameter 

Primary Key : parameter_id 

Foreign Key : - 

Fungsi : Digunakan untuk menyimpan data standar parameter 

Tabel 3.9 Parameter 

No Nama Field Tipe Data Panjang Key Keterangan 
1 parameter_id Integer - PK PK dari tabel 

parameter 
2 parameter_name Varchar 100 - Nama parameter 
3 parameter_value Integer - - Nilai parameter 

 

3.3.8 Desain Interface 

Pada tahap ini akan dibahas tentang desain interface dari dashboard 

kinerja penjualan yang terbagi menjadi tiga sesuai dengan role pengguna 

dashboard level operasional untuk operator. Penjelasan lebih lengkapnya adalah 

sebagai berikut: 

 
A. Desain Interface Login 

Desain tampilan halaman login ini dibuat sama untuk semua pengguna 

dan akan tampil saat pengguna mengakses dashboard. Pengguna harus 

memasukkan username dan password yang telah ada di dalam database akun 

untuk bisa masuk ke halaman berikutnya. Tampilan desainnya bisa dilihat pada 

Gambar 3.13. 
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Login
Username

Password

:

:

Login

 

Gambar 3.13 Interface Login 

 
B. Desain Interface Dashboard Operasional  

Desain tampilan dashboard operasional dibagi menjadi tiga bagian 

berdasarkan periode waktu. Tiga periode waktu itu adalah waktu harian, 

mingguan, dan bulanan. Untuk penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di bawah 

ini. 

 
B.1 Desain Interface Dashboard Operasional (Harian) 

Desain tampilan dashboard operasional harian adalah tampilan pertama 

yang muncul setelah pengguna (pihak operasional) melakukan login pada aplikasi 

dashboard. Tampilan desainnya bisa dilihat pada Gambar 3.14. 

Status Transaksi Harian 
(7 Hari Terakhir)

Transaksi Harian 
(7 Hari Terakhir)

Resume Order  
(7 Hari Terakhir)

Status Pesanan 
Hari Ini & Kemarin

Drop Down MenuHeader Title Panel Header User Menu

 
 

Gambar 3.14 Interface Dashboard Operasional (Harian) 
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B.2 Desain Interface Dashboard Operasional (Mingguan) 

Desain tampilan dashboard operasional mingguan adalah tampilan yang 

muncul setelah pengguna (pihak operasional) memilih tab mingguan pada 

dashboard operasional.Tampilan desainnya bisadilihat pada Gambar 3.15. 

Status Transaksi Mingguan 
(5 Minggu Terakhir)

Transaksi Mingguan 
(5 Minggu Terakhir)

Resume Order  
(5 Minggu Terakhir)

Status Pesanan 
Minggu Ini & 

Minggu Kemarin

Drop Down MenuHeader Title Panel Header User Menu

 
 

Gambar 3.15 Interface Dashboard Operasional (Mingguan) 

B.3 Desain Interface Dashboard Operasional (Bulanan) 

Desain tampilan dashboard operasional bulanan adalah tampilan yang 

muncul setelah pengguna (pihak operasional) memilih menu drop down bulanan 

pada dashboard operasional.Tampilan desainnya bisadilihat pada Gambar 3.16. 

Status Transaksi Bulanan 
(4 Bulan Terakhir)

Transaksi Bulanan 
(4 Bulan Terakhir)

Resume Order  
(4 Bulan Terakhir)

Status Pesanan 
Bulan Ini & 

Bulan Kemarin

Drop Down MenuHeader Title Panel Header User Menu

 
 

Gambar 3.16 Interface Dashboard Operasional (Bulanan) 
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D.4 Desain Interface Dashboard (Parameter) 

Desain tampilan dashboard (parameter) adalah tampilan yang muncul 

setelah pengguna (pihak operational) memilih menu input parameter - penjualan. 

Pengguna dapat mengubah nilai parameter pada dashboard melalui halaman 

ini.Tampilan desainnya bisa dilihat pada Gambar 3.17. 

Parameter X

No Nama Parameter AksiNilai Parameter

 
 

Gambar 3.17 Interface Dashboard (Parameter) 

3.3.9 Rancangan Uji Coba Form 

Setelah melakukan perancangan sistem maka tahap berikutnya adalah 

membuat desain uji coba form. 

A. Rancangan Uji Coba Halaman Login  

Rancangan uji coba menu login yaitu melakukan uji coba berdasarkan 

kesesuaian dari halaman login. Uji coba halaman login yang akan dilakukan pada 

halaman login dapat dilihat pada tabel 3.11. Data uji coba dari rancangan uji coba 

halaman login dapat dilihat pada tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 Data Uji Coba Menu Login 

User Password 
operator operator 
operator ngawur 
(kosong) operator 
operator (kosong) 
(kosong) (kosong) 
ngawur ngawur 

 
Tabel 3.11 Rancangan Uji Coba Menu Login 

Test 
Case 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

1. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box User dan password 
yang valid. 

Mengisi  
User: operator 
password : operator lalu 
tekan tombol login. 

User dapat masuk 
ke dalam halaman 
dashboard 
operational  

2. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box User dan password 
yang valid. 

Mengisi  
User : operator 
password : ngawur lalu 
tekan tombol login. 

User tidak dapat 
masuk ke dalam 
halaman dashboard 
operational 

3. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box  untuk User tidak 
valid dan password  valid. 

Mengisi User : …. dan  
password : operator lalu 
tekan tombol login. 

User tidak dapat 
masuk ke dalam 
halaman dashboard 
operational 

4. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box  untuk User valid dan 
password tidak valid. 

Mengisi 
User: operator 
password: …….. lalu 
tekan tombol login. 

User tidak dapat 
masuk ke dalam 
halaman dashboard 
operational 

5. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box User dan password 
yang valid. 

Mengisi User: ……  dan 
password : …...… lalu 
tekan tombol login. 

User tidak dapat 
masuk ke dalam 
halaman dashboard 
operational 

6. Mengetahui respon sistem 
terhadap input pada text 
box  untuk User tidak 
valid dan password valid 

Mengisi  
User: ngawur dan 
password: ngawur  

User tidak dapat 
masuk ke dalam 
halaman dashboard 
operational 

 

B. Rancangan Uji Coba Halaman Target Parameter 

Rancangan uji coba menu target parameter yaitu melakukan uji coba 

berdasarkan kesesuaian dari halaman target parameter. Uji coba halaman target 

parameter yang akan dilakukan pada halaman target parameter dapat dilihat pada 
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tabel 3.13. Data uji coba dari rancangan uji coba halaman target parameter dapat 

dilihat pada tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Data Uji Coba Target Parameter 

Nilai parameter 
Angka > 0 
Angka = 0 
Angka < 0 

Huruf 
 

Tabel 3.13 Rancangan Uji Coba Target Parameter 

Test 
Case 

Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

1. 
Mengupdate jumlah target 
penjualan 

Mengisi jumlah target 
dengan angka yang valid 
lalu tekan tombol simpan 

Nilai parameter 
target penjualan 
berhasil di update 

2. 
Mengupdate jumlah target 
penjualan 

Mengisi jumlah target 
dengan angka yang valid 
lalu tekan tombol simpan 

Nilai parameter 
target penjualan 
gagal di update 

3. 
Mengupdate jumlah target 
penjualan 

Mengisi jumlah target 
dengan angka yang valid 
lalu tekan tombol simpan 

Nilai parameter 
target penjualan 
gagal di update 

4. 
Mengupdate jumlah target 
penjualan 

Mengisi jumlah target 
dengan huruf lalu tekan 
tombol simpan 

Nilai parameter 
target penjualan 
gagal di update 
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