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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan mengenai 

analisis dari permasalahan yang diambil beserta perancangan sistem aplikasi 

perencanaan persediaan perlengkapan umrah dan haji pada PT Shafira Tour & 

Travel ini menggunakan metode System Development Life Cycle (SDLC) model 

waterfall. Tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1. Tahapan dilakukan dari 

tahap communication sampai dengan tahap deployment. 

 

Gambar 3.1 Systems Development Life Cycle Waterfall Model 
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3.1 Analisis Sistem  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan sebelumnya, 

maka selanjutnya adalah melakukan identifikasi dan analisis permasalahan. 

Adapun langkah identifikasi dan analisis permasalahan pada tahap ini merupakan 

langkah untuk menemukan permasalahan utama, serta bagaimana sebaiknya solusi 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

3.1.1 Identifikasi dan Analisis Permasalahan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan Shafira Tour 

& Travel, menghasilkan informasi mengenai struktur organisasi perusahaan dan 

fokus pembahasan terkait dengan penelitian yang diajukan serta proses bisnis 

perencanaan persediaan perlengkapan umrah dan haji. Struktur organisasi dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. Ruang lingkup organisasi yang dibahas adalah pada 

bagian Umrah Haji Operation Manager merupakan manajer operasional PT Shafira 

Tour & Travel, Operation SPV terdapat bagian yaitu operation officer dan adm 

Officer. 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT Shafira Tour & Travel 
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 Di dalam document flow ini menggambarkan 3 entitas yaitu: bagian 

Perlengkapan, direktur, dan bagian pemasok. Alur dokumen ini dimulai dari 

terdapat permintaan perlengkapan dari direktur untuk menanyakan perlengkapan 

umrah yang akan diambil oleh jemaah umrah dan haji kepada divisi perlengkapan. 

Selanjutnya divisi perlengkapan akan melakukan pengecekkan data stock 

perlengkapan di gudang dengan data jemaah yang akan diberangkatkan. Jika jumlah 

permintaan perlengkapan sesuai dengan  jumlah perlengkapan di gudang, maka 

divisi perlengkapan akan memberikan laporan kepada direktur bahwa perlengkapan 

telah sesuai dengan permintaan. Sebaliknya jika permintaan perlengkapan tidak 

sesuai dengan jumlah perlengkapan di gudang, maka divisi perlengkapan akan 

mengajukan permintaan purchase order perlengkapan umrah dan haji yang 

menghasilkan 3 rangkap dokumen permintaan purchase order rangkap 1 akan 

diarsip oleh bagian divisi perlengkapan, rangkap 2 akan diberikan kepada direktur 

dan rangkap 3 akan diberikan kepada pihak pemasok. Kemudian pemasok akan 

melakukan persetujuan dari permintaaan yang dipesan. Selanjutnya divisi 

perlengkapan akan membuat purchase order yang telah disetujui oleh pemasok 

yang kemudian diberikan kepada direktur. Direktur akan melakukan pengecekkan 

kembali dokumen permintaan purchase order dengan purchase order yang telah 

disetujui oleh pemasok. Setelah mendapatkan persetujuan divisi perlengkapan akan 

membuat purchase order kepada pihak pemasok untuk pengiriman perlengkapan 

umrah dan haji. Selanjutnya perlengkapan umrah dan haji tersebut akan diterima 

dan dicatat oleh bagian perlengkapan, namun perlengkapan yang sudah dterima 

akan dicocokkan terlebih dahulu dengan purchase order. Kemudian divisi 
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perlengkapan membuat laporan penerimaan perlengkapan umrah dan haji yang 

akan diberikan kepada direktur. 

 

Gambar 3.3 Document flow Perencanaan Perlengkapan Umrah dan Haji
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Dari proses bisnis yang ada tersebut, maka berikut adalah analisis 

permasalahan yang terjadi pada saat ini dan solusi yang diberikan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut: 

a. Analisis Permasalahan dalam Mengoptimalkan Biaya Persediaan 

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah proses pemesanan kembali 

perlengkapan tidak memperhatikan jumlah perlengkapan yang dapat disimpan 

didalam gudang perusahaan sehingga terjadi perlengkapan tersebut disimpan 

didalam gudang milik pemasok yang berakibat besarnya pengeluaran untuk biaya 

penyimpanan tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibutuhhkan 

sistem untuk mengoptimalkan biaya persediaan dalam melakukan perencanaan 

kebutuhan yaitu dengan menggunakan metode perhitungan EOQ (Economic Order 

Quantity) yang mana di dalamnya telah menyertakan secara otomatis biaya 

pemesanan dan biaya simpan tiap perlengkapan serta permintaan (demand) dari 

hasil proses perhitungan peramalan yang telah dilakukan sebelumnya. 

b. Analisis Sistem dalam Menentukan Waktu Pemesanan Kembali Perlengkapan 

Umrah dan Haji 

Permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah proses untuk titik pemesanan 

kembali perlengkapan tidak memperhatikan jumlah perlengkapan saat ini yang 

terdapat didalam gudang perusahaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan perusahaan 

kekurangan stok perlengkapan yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam 

proses pengambilan perlengkapan umrah dan haji oleh calon jemaah umrah dan 

haij. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan sistem yang digunakan 

untuk menentukan waktu pemesanan ulang perlengkapan umrah dan haji sehingga 

nantinya tidak terjadi kekurangan stok (stockout) untuk proses pengambilan 
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perlengkapan oleh calon jemaah umrah dan haji yaitu dengan menggunakan metode 

ROP (Re-Order Point) yang mana didalamnya telah menyertakan secara otomatis 

stok aman (safety stock) dan waktu tunggu (leadtime) yang telah diinformasikan 

oleh pemasok pada saat pemesanan, serta rata-rata permintaan (demand) dari hasil 

proses perhitungan peramalan yang telah dilakukan sebelumnya. 

c. Analisis Data 

Selain analisis permasalahan diatas, agar dapat memberikan output 

perencanaan yang baik, maka dibutuhkan analisis terhadap pola data jumlah 

permintaan perlengkapan, dimana data permintaan ini didapatkan dari pengolahan 

data penjualan hasil obervasi dan wawancara di perusahaan. Analisis ini bertujuan 

untuk menentukan metode peramalan yang tepat yang akan digunakan untuk 

perencanaan pemesanan perlengkapan umrah dan haji pada PT Shafira Tour & 

Travel. 

Pada pengujian pola data ini dilakukan pada beberapa perlengkapan umrah 

dan haji yang menjadi sampel penelitian, data yang dijadikan sampe dalam 

melakukan uji pola data ini adalah data permintaan setiap paket untuk Troli Merah 

24”, Troli Merah 22”, Troli Ungu 22”, mukena shafira, mukena aljazira, ihrom shaf 

dan ihrom aljazira mulai bulan januari tahun 2013 sampain bulan desember tahun 

2016, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Data Permintaan Perlengkapan 

No Tahun VIP 
ZAM

ZAM 

EKONO

MIS 

 
No Tahun VIP 

ZAM

ZAM 

EKONO

MIS 

1 

2016 

159 353 275  21 

2014 

193 383 255 

2 119 281 316  22 105 302 368 

3 120 466 196  23 136 291 284 
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No Tahun VIP 
ZAM

ZAM 

EKONO

MIS 

 
No Tahun VIP 

ZAM

ZAM 

EKONO

MIS 

4 

2016 

171 343 208  24 

2014 

182 236 353 

5 93 297 210  25 87 213 314 

6 78 251 55  26 72 197 91 

7 59 61 71  27 97 101 103 

8 200 200 200  28 300 300 300 

9 132 343 290  29 126 285 242 

10 194 360 375  30 228 215 315 

11 

2015 

170 342 301  31 

2013 

184 364 391 

12 103 296 306  32 102 287 342 

13 135 333 186  33 153 384 482 

14 160 269 207  34 202 287 381 

15 92 163 151  35 105 327 364 

16 56 212 87  36 94 182 124 

17 62 32 77  37 83 81 98 

18 350 350 350  38 300 300 300 

19 106 331 125  39 103 302 285 

20 161 639 269  40 142 482 292 

 

Untuk melihat pola data permintaan pada paket VIP dari tabel diatas dapat 

dilihat pada gambar 3.4 dan untuk melihat pola data permintaan pada paket 

Zamzam dari tabel diatas dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.4 Pola Data Permintaan Paket VIP 
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Gambar 3.5 Pola Data Permintaan Paket Zamzam 

Sedangkan untuk melihat pola data pemintaan pada paket Ekonomis dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Pola Data Permintaan Paket Ekonomis 

Pada Gambar 3.4 sampai Gambar 3.6 sudah terlihat ada beberapa periode 

yang menandakan pola data permintaan untuk paket VIP, paket Zamzam dan paket 

Ekonomis adalah bersifat musiman. Namun untuk lebih menyakinkan maka dapat 

dilakukan uji autocorrelation dengan cara perhitungan manual menggunakan 

software Minitab versi 17, hal ini dilakukan untuk pengujian apakah perhitungan 

manual tersebut menghasilkan hasil yang benar. Perhitungan hasil uji 

autocorrelation dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Untuk menunjukkan adanya trend dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tampilan 

pada tabel tersebut merupakan hasil analisis trend yang diolah menggunakan 

software Minitab Versi 17. 
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Tabel 3.2 Trend Analysis 

Paket Trend Analysis 

Paket VIP Trend Analysis ini dapat dilihat pada Lampiran 6 

Paket Zamzam Trend Analysis ini dapat dilihat pada Lampiran 6 

Paket Ekonomis Trend Analysis ini dapat dilihat pada Lampiran 6 

Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa hasil analisi faktor trend terlihat jelas 

pada masing-masing paket. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua data 

mempunyai unsur data bersifat musiman dan cenderung ke unsur trend. 

3.1.2 Analisis Kebutuhan  

Setelah melakukan identifikasi dan analisis permasalahan, didapatkan suatu 

permasalahan yang harus diselesaikan dengan memberikan solusi terbaik yang 

sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam menyelesaikan permasalahan, solusi 

yang diberikan adalah dengan membangun aplikasi untuk menentukan berapa 

banyak permintaan yang harus disediakan untuk dua periode kedepan. 

Dalam membangun aplikasi atau perangkat lunak sebagai solusi pada 

permasalahan yang ada diperusahaan, dikerjakan melalui beberapa tahapan-tahapan 

pengembangan perangkat lunak tersebut terdiri dari:  

A. Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak merupakan langkah awal dalam membangun 

sebuah aplikasi, hal ini dilakukan agar aplikasi yang dibangun sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan perangakt lunak, 

ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu Elisitasi dan pengumpulan 

kebutuhan merupakan aktivitas awal dalam proses rekayasa kebutuhan. Proses 

elisitasi ini dilakukan dengan cara seperti pertama kali melakukan identifikasi 

permasalahan yaitu wawancara dan observasi, hanya saja pada elisitasi kebutuhan 
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ini, wawancara dilakukan kepada pengguna terkait saja. Sebelum kebutuhan dapat 

dianalisis, dimodelkan, kebutuhan harus dikumpulkan melalui proses elisitasi. Pada 

tahapan ini dilakukan penyeleksian data yang diperoleh sehingga dapat diketahui 

data-data yang digunakan dan data yang tidak digunakan terkait pengembangan 

perangkat lunak. 

Berikut ini data yang dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi 

pada perusahaan. Data tersebut meliputi: 

a. Data Permintaan 

Data permintaan perlengkapan didapat dari permintaan dari direktur 

perusahaan  yang dikumpulkan mulai bulan januari tahun 2013 sampai bulan 

desember tahun 2016, data ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan 

proses peramalan permintaan, mengingat data permintaan yang digunakan 

sebagai pendukung proses peramalan, maka dibutuhkan pengolahan data untuk 

mengetahui pola data permintaan pada perusahaan, sehingga data dapat 

digunakan untuk menentukan metode peramalan yang tepat. Selain itu data 

permintaan akan digunakan setiap kali akan melakukan proses peramalan 

permintaan. 

b. Data Perlengkapan 

Data perlengkapan digunakan untuk proses peramalan, sebagai masukkan 

perlengkapan apa saja yang akan direncanakan persediaannya. 

c. Data Karyawan 

Data karyawan digunakan untuk pengolahan terhadap hak akses pengguna 

yang terlibat didalam aplikasi ini. 

 



  37 

 

 

 

B. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berikut ini kebutuhan pengguna yang dikumpulkan melalui proses 

wawancara ataupun observasi untuk proses pengembangan perangkat lunak pada 

perusahaan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Direktur PT Shafira Tour & Travel 

1. Kebutuhan dalam proses pengelolaan data akses pengguna yang dapat 

melakukan akses aplikasi. 

2. Kebutuhan dalam proses melihat laporan perencanaan persediaan 

perlengkapan pada periode yang akan datang. 

b. Pegawai Divisi Perlengkapan 

1. Kebutuhan dalam proses pengelolaan data perlengkapan. 

2. Kebutuhan dalam proses pengelolaan data permintaan perlengkapan. 

3. Kebutuhan dalam proses peramalan persediaan perlengkapan pada periode 

yang akan datang. 

4. Kebutuhan dalam proses penentuan titik pemesanan kembali perlengkapan 

umrah dan haji agar tidak terjadinya over stock. 

5. Kebutuhan dalam proses pemesanan kembali persediaan perlengkapan 

umrah dan haji dengan biaya yang ekonomis. 

6. Kebutuhan dalam proses melihat laporan perencanaan persediaan 

perlengkapan pada periode yang akan datang. 

 

C. Analisis Metode 

Melalui proses analisis pola data permintaan dapat diketahui bahwa pola 

data permintaan untuk perlengkapan jenis paket VIP, Zamzam dan Ekonomis 

adalah bersifat musiman dan cenderung adanya unsur trend, serta setelah dilakukan 
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uji kesalahan pada metode lain yaitu metode ARIMA. Pada penelitian ini dipastikan 

bahwa dalam melakukan proses peramalan permintaan perlengkapan umrah dan 

haji akan menggunakan metode Triple Exponential Smoothing Winters. 

 

D. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Mengidentifikasi kebutuhan aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh 

sistem. Kebutuhan yang berisikan proses-proses apa saja yang di berikan dan yang 

nantinya dilakukan oleh aplikasi ini. Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah 

dibuat sebelumnya, maka dapat diimplementasikan dengan membuat kebutuhan 

fungsional dari aplikasi yang dibangun. Pada tahapan ini adalah proses identifikasi 

kebutuhan fungsi yang akan  digunakan untuk mengimplementasikan seluruh 

fungsi yang didapat dari hasil analisis kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Manajemen Data Pengguna 

Nama Fungsi Manajemen Data Pengguna 

Stakeholder Direktur 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

input, update, dan delete data pengguna 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu data user 

3. Pengguna menginput data user jika 

akan menambahkan data 

Data pengguna 

tersimpan, 

terupdate, maupun 

terdelete di tabel 

user 
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4. Pengguna mengupdate data user 

jika akan mengupdate data 

5. Pengguna mendelete data user jika 

akan menghapus data 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan, mengupdate, dan mendelete data 

pengguna di tabel perusahaan user 

 

2. Fungsi Manajemen Data Perlengkapan 

Nama Fungsi Manajemen Data Perlengkapan 

Stakeholder Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

input, update, dan delete data perlengkapan 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu data 

perlengkapan 

3. Pengguna menginput data 

perlengkapan  

4. Pengguna mengupdate data 

perlengkapan jika akan mengupdate 

data 

5. Pengguna mendelete data 

perlengkapan jika akan menghapus 

data 

Data perlengkapan 

tersimpan, 

terupdate, maupun 

terdelete di tabel 

perlengkapan 
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Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan, mengupdate, dan mendelete data 

perlengkapan di tabel perusahaan perlengkapan 

 

3. Fungsi Manajemen Data Permintaan 

Nama Fungsi Manajemen Data Permintaan  

Stakeholder Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

input, update, dan delete data Permintaan 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu data permintaan 

3. Pengguna menginput data 

permintaan perlengkapan  

4. Pengguna mengupdate data 

permintaan perlengkapan jika akan 

mengupdate data 

5. Pengguna mendelete data 

permintaan perlengkapan jika akan 

menghapus data 

Data permintaan 

tersimpan, 

terupdate, maupun 

terdelete di tabel 

permintaan 

Kondisi Akhir Fungsi ini menyimpan, mengupdate, dan mendelete data 

permintaan perlengkapan di tabel permintaan 

 

4. Fungsi Proses Peramalan Persediaan Perlengkapan 

Nama Fungsi Proses Peramalan Persediaan Perlengkapan 
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Stakeholder Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

perhitungan peramalan dengan metode Triple Exponential 

Smoothing Winters 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu perhitungan 

peramalan 

3. Pengguna memilih data 

perlengkapan,periode serta nilai 

alpha beta gamma  

4. Pengguna menginsert data nilai jika 

akan menambah data 

Sistem akan 

melakukan 

pencarian peramalan 

dan menampilkan 

nilai peramalan pada 

periode yang akan 

datang serta 

menyimpan data 

nilai tersebut ke 

dalam tabel 

perhitungan 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan hasil peramalan pada periode yang 

akan datang dan menyimpan data kedalam tabel perhitungan 

 

5. Fungsi Proses Penentuan Titik Pemesanan Kembali 

Nama Fungsi Proses Penentuan Titik Pemesanan Kembali 

Stakeholder Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

perhitungan Penentuan Titik Pemesanan Kembali dengan 

metode Re-Order Point (ROP) 

Kondisi Awal - 



  42 

 

 

 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu perhitungan 

ROP 

3. Pengguna memilih data 

perlengkapan serta hasil peramalan 

4. Pengguna menginsert data nilai jika 

akan menambah data 

Sistem akan 

melakukan proses 

perhitungan  serta 

menyimpan data 

nilai tersebut ke 

dalam tabel 

perhitungan 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan hasil perhitungan Re-Order Point 

(ROP) dan menyimpan data kedalam tabel perhitungan 

 

6. Fungsi Proses Pemesanan Kembali Persediaan Perlengkapan 

Nama Fungsi Proses Pemesanan Kembali Persediaan Perlengkapan 

Stakeholder Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

perhitungan pemesanan kembali persediaan perlengkapan 

dengan metode Economic Order Quantity (EOQ) 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login 

2. Pengguna membuka halaman utama 

dan memilih menu perhitungan 

EOQ 

3. Pengguna memilih data 

perlengkapan serta hasil peramalan 

Sistem akan 

melakukan proses 

perhitungan  serta 

menyimpan data 

nilai tersebut ke 
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4. Pengguna menginsert data nilai jika 

akan menambah data 

dalam tabel 

perhitungan 

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan hasil perhitungan Economic Order 

Quantity (EOQ) dan menyimpan data kedalam tabel 

perhitungan 

 

7. Melihat Laporan 

Nama Fungsi Melihat laporan akhir 

Stakeholder Direktur dan Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 

melihat laporan akhir yaitu perencanaan persediaan 

perlengkapan 

Kondisi Awal - 

Alur Normal Aksi Stakeholder Respon Sistem 

 

1. Pengguna login. 

2. Pengguna membuka halaman 

laporan perencanaan 

3. Pengguna melihat laporan 

perencanaan persediaan 

perlengkapan 

Laporan akhir tampil 

di halaman  

Kondisi Akhir Fungsi ini menampilkan laporan perencanaan persediaan 

perlengkapan 
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2.2 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem ini meliputi : Blok Diagram, System Flow, Data 

Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), struktur tabel, desain 

input output. 

3.2.1 Blok Diagram 

Pada Gambar 3.7 Menjelaskan blok diagram yang menggambar input, 

proses dan output sebagai berikut: 
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Gambar 3.7 Blok Diagram 

Berdasarkan diagram input process output seperti yang ada di gambaran 

diagram blok yang menjelaskan input, proses, dan output dari aplikasi perencanaan 

persediaan perlengkapan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian: 
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1. Input 

- Data Pegawai 

Data pegawai adalah data yang berisi tentang data-data pegawai yang 

nantinya berperan sebagai pegawai yang mengakses aplikasi perencanaan 

perlengkapan yaitu divisi perlengkapan dan direktur perusahaan. Data pegawai 

ini berisi nip, nama pegawai, alamat pegawai, nomor telepon pegawai dan jenis 

kelamin. 

- Data Perlengkapan 

Data perlengkapan adalah data yang berisi tentang data-data 

perlengkapan yang nantinya berperan untuk proses perhitungan peramalan 

perlengkapan. Data perlengkapan ini berisi kode perlengkapan, nama 

perlengkapan, harga perlengkapan, jumlah perlengkapan dan stok yang 

berada di dalam gudang. 

- Data Permintaan Perlengkapan 

Data permintaan perlengkapan adalah data yang berisi tentang 

permintaan perlengkapan yang dibutuhkan pada periode yang akan datang 

dan sebagai data pendukung untuk proses peramalan. 

- Data Hasil Peramalan 

Data hasil peramalan adalah data yang berisi tentang jumlah 

perlengkapan yang akan dipesan pada periode yang akan datang. Data hasil 

peramalan perlengkapan tersebut akan digunakan sebagai pendukung untuk 

proses perhitungan pada waktu titik pemesanan kembali (re-order point) 

dan pemesanan kembali dengan biaya ekonomis (Economic Order 

Quantity). 
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- Data Lead Time 

Data lead time adalah data tentang jangka waktu pengiriman 

perlengkapan dari pemasok ke perusahaan. 

- Data Safety Stock 

Data safety stock adalah data tentang rata-rata pengeluaran 

perlengkapan. Dalam PT Shafira Tour & Travel pengeluaran rata-rata 

perlengkapan ini adalah 2 minggu. 

- Data Biaya Pemesanan Perlengkapan 

Data biaya pemesanan perlengkapan adalah data tentang biaya 

pemesanan perlengkapan umrah dan haji. Berikut data biaya pemesanan 

perlengkapan yang terdapat pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Biaya Pemesanan Perlengkapan Umrah dan Haji 

Nama Barang Harga Per Pcs 

TROLI SHAFIRA 24" (Merah) Rp 255.000 

TROLI SHAFIRA 22" (Merah) Rp 210.000 

TROLI SHAFIRA 22" (Ungu) Rp 205.000 

Mukena Shafira  Rp 225.000 

Mukena Aljaz Rp 125.000 

Ihrom Shafira Rp   90.000 

Ihrom Aljazira Rp   90.000 

- Data Biaya Penyimpanan Perlengkapan 

Data biaya penyimpanan perlengkapan adalah data tentang biaya 

penyimpanan perlengkapan umrah dan haji. 
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2. Proses 

- Manajemen Data Pengguna 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data pengguna yang dapat mengoperasikan aplikasi. Proses ini 

terdiri dari insert, update, dan delete data. 

- Manajemen Data Perlengkapan 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data perlengkapan umrah dan haji. Proses ini terdiri dari insert, 

update, dan delete data. 

- Manajemen Data Permintaan Perlengkapan 

Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk melakukan 

pengolahan data permintaan perlengkapan umrah dan haji pada periode 

yang akan datang. Proses ini terdiri dari insert, update, dan delete data. 

- Perhitungan Peramalan 

Proses peramalan merupakan proses perencanaan perlengkapan 

umrah dan haji untuk mengetahui kebutuhan perlengkapan di periode yang 

akan datang dengan menggunakan metode Eksponensial Smoothing Winter. 

- Perhitungan Re-order Point (ROP)  

Proses perhitungan ROP merupakan proses untuk perencanaan pembelian 

perlengkapan umrah dan haji untuk mengetahui titik pemesanan kembali. 

Berikut adalah perhitungan dari metode Re-order Point (ROP): 

ROP = (D x T) + SS 

Keterangan: 

ROP = Pemesanan kembali (re-order point) 



  49 

 

 

 

SS = Safety Stock 

D = Hasil perhitungan peramalan  

T = Lead time 

- Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ)  

Proses perhitungan EOQ merupakan proses untuk perencanaan 

pembelian perlengkapan umrah dan haji untuk menentukkan jumlah optimal 

untuk pemesanan kembali perlengkapan umrah dan haji.  

Berikut perhitungan dari metode Economic Order Quantity (EOQ): 

EOQ = √
𝟐𝑪𝑹

𝑯
 

Keterangan: 

EOQ  = jumlah/nilai EOQ (unit).  

C  = biaya pemesanan per pesanan.  

R  = hasil perhitungan peramalan (unit).  

H  = biaya penyimpanan 

- Pembuatan Laporan Perencanaan Perlengkapan 

Proses ini adalah proses yang ada di dalam aplikasi yang berperan 

untuk pembuatan laporan perencanaan perlengkapan pada periode yang 

akan datang. 

3. Output 

- Daftar Pegawai 

Daftar pegawai digunakan untuk proses hak akses aplikasi bagi 

pegawai perusahaan. 
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- Daftar Perlengkapan 

Daftar perlengkapan digunakan untuk proses perhitungan peramalan 

perlengkapan. 

- Hasil Perhitungan Peramalan 

Merupakan output dari proses perhitungan peramalan perencanaan 

Eksponensial Smoothing Winter yang menghasilkan perkiraan permintaan 

perlengkapan pada periode yang akan datang. 

- Hasil Perhitungan ROP 

Merupakan output dari proses perhitungan Re-order Point (ROP) 

yang menghasilkan tentang titik pemesanan perlengkapan yang harus segera 

dipesan kembali. Dari hasil tersebut akan digunakan sebagai pembuatan 

laporan perencanaan persediaan perlengkapan. 

- Hasil Perhitungan EOQ 

Merupakan output dari proses perhitungan Economic Order 

Quantity yang menghasilkan jumlah optimal untuk pemesanan 

perlengkapan. Dari hasil tersebut akan digunakan sebagai pembuatan 

laporan perencanaan persediaan perlengkapan. 

- Laporan Perencanaan Perlengkapan 

Laporan perencanaan perlengkapan adalah laporan yang 

memberikan informasi mengenai perencanaan perlengkapan pada periode 

yang akan datang yang nantinya laporan tersebut akan dilaporkan ke 

direktur perusahaan untuk proses pembelian perlengkapan ke pemasok. 
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3.2.2 System Flow Manajemen Data Pengguna 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Selanjutnya direktur akan 

melakukan proses manajemen data pengguna dengan memilih menu data user pada 

menu utama aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan form data pengguna 

dan harus diisi sesuai dengan form yang telah disediakan oleh aplikasi. Jika telah 

sesuai mengisi form tersebut maka sistem akan memproses untuk menyimpan data 

pengguna ke dalam database. Jika direktur ingin memperbarui data pengguna, 

maka form tersebut akan muncul dan proses untuk ubah data sama seperti pada saat 

tambah data pengguna dan setelah data sesuai maka sistem akan memproses untuk 

pembaruan data pengguna. Proses alur sistem manajemen data pengguna dapat 

dilihat pada gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 System Flow Manajemen Data Pengguna 

3.2.3 System Flow Manajemen Perlengkapan 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 
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username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Selanjutnya divisi 

perlengkapan akan melakukan proses manajemen data perlengkapan dengan 

memilih menu data perlengkapan pada menu utama aplikasi, kemudian aplikasi 

akan menampilkan form perlengkapan dan harus diisi sesuai dengan form yang 

telah disediakan oleh aplikasi. Jika telah sesuai mengisi form tersebut maka sistem 

akan memproses untuk menyimpan data perlengkapan ke dalam database. Jika 

divisi perlengkapan ingin memperbarui data perlengkapan, maka form tersebut 

akan muncul dan proses untuk ubah data sama seperti pada saat tambah data 

perlengkapan dan setelah data sesuai maka sistem akan memproses untuk 

pembaruan data perlengkapan. Proses alur sistem manajemen data perlengkapan 

dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 System Flow Manajemen Data Perlengkapan 
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3.2.4 System Flow Manajemen Data Transaksi Permintaan 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Selanjutnya divisi 

perlengkapan akan melakukan proses manajemen data permintaan perlengkapan 

dengan memilih menu data permintaan pada menu utama aplikasi, kemudian 

aplikasi akan menampilkan form permintaan perlengkapan dan harus diisi sesuai 

dengan form yang telah disediakan oleh aplikasi serta data permintaan disesuaikan 

dengan dokumen permintaan dari direktur. Jika telah sesuai mengisi form tersebut 

maka sistem akan memproses untuk menyimpan data permintaan perlengkapan ke 

dalam database. Jika divisi perlengkapan ingin memperbarui data permintaan 

perlengkapan, maka form tersebut akan muncul dan proses untuk ubah data sama 

seperti pada saat tambah data permintaan perlengkapan dan setelah data sesuai 

maka sistem akan memproses untuk pembaruan data permintaan perlengkapan. 

Proses alur sistem manajemen data permintaan perlengkapan dapat dilihat pada 

gambar 3.10. 
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Gambar 3.10 System Flow Manajemen Data Permintaan Perlengkapan 
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3.2.5 System Flow Manajemen Data Parameter 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Proses setting parameter 

digunakan untuk menentukan biaya gudang untuk setiap masing-masing 

perlengkapan yang tersedia di PT Shafira Tour & Travel. Dalam aplikasi ini divisi 

perlengkapan akan melakukan proses manajemen data setting parameter 

perlengkapan dengan memilih menu data setting parameter pada menu utama 

aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan form setting parameter dan harus 

diisi sesuai dengan form yang telah disediakan oleh aplikasi. Jika telah sesuai 

mengisi form tersebut maka sistem akan memproses untuk menyimpan data setting 

parameter ke dalam database. Jika divisi perlengkapan ingin memperbarui data 

setting parameter, maka form tersebut akan muncul dan proses untuk ubah data 

sama seperti pada saat tambah data setting parameter dan setelah data sesuai maka 

sistem akan memproses untuk pembaruan data setting parameter. Proses alur sistem 

manajemen data setting parameter dapat dilihat pada gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 System Flow Manajemen Data Setting Parameter 
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3.2.6 System Flow Pencarian Nilai Alpha Beta Gamma Terbaik 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Dalam aplikasi ini divisi 

perlengkapan akan melakukan proses pencarian nilai alpha beta gamma, divisi 

perlengkapan dapat memilih menu pencarian nilai ini pada menu utama aplikasi, 

kemudian aplikasi akan menampilkan form transaksi pencarian nilai alpha beta 

gamma dan harus diisi sesuai dengan form yang telah disediakan oleh aplikasi. Jika 

telah sesuai mengisi form tersebut maka sistem akan memproses untuk pencarian 

nilai alpha beta gamma serta menyimpan data perhitungan peramalan ke dalam 

database. Pada proses perhitungan peramalan tersebut disesuaikan dengan 

perlengkapan serta periode permintaan perlengkapan sehingga dari proses 

perhitungan tersebut didapatkan hasil nilai alpha beta gamma yang optimal. Proses 

alur sistem pencarian nilai alpha beta gamma dapat dilihat pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 System Flow Pencarian Nilai Alpha Beta Gamma Terbaik 
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3.2.7 System Flow Perhitungan Peramalan Triple Exponential Smoothing 

Winters 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Dalam aplikasi ini divisi 

perlengkapan akan melakukan proses peramalan dengan metode Triple Exponential 

Smoothing, divisi perlengkapan dapat memilih menu transaksi peramalan pada 

menu utama aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan form transaksi 

peramalan dan harus diisi sesuai dengan form yang telah disediakan oleh aplikasi. 

Jika telah sesuai mengisi form tersebut maka sistem akan memproses untuk 

menyimpan data perhitungan peramalan ke dalam database. Pada proses 

perhitungan peramalan tersebut disesuaikan dengan jumlah permintaan 

perlengkapan pada periode lalu serta didukung dengan nilai alpha, beta dan gamma 

terbaik sehingga dari proses perhitungan tersebut didapatkan hasil peramalan 

persediaan perlengkapan pada dua periode yang akan datang. Proses alur sistem 

perhitungan peramalan dapat dilihat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 System Flow Perhitungan Peramalan 
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3.2.8 System Flow Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Dalam aplikasi ini divisi 

perlengkapan akan melakukan proses titik pemesanan kembali perlengkapan 

dengan metode Re-order Point (ROP), divisi perlengkapan dapat memilih menu 

transaksi ROP pada menu utama aplikasi, kemudian aplikasi akan menampilkan 

form transaksi ROP dan harus diisi sesuai dengan form yang telah disediakan oleh 

aplikasi. Jika telah sesuai mengisi form tersebut maka sistem akan memproses 

untuk menyimpan data perhitungan peramalan ke dalam database. Pada proses 

perhitungan Re-Order Point tersebut disesuaikan dengan hasil peramalan 

perlengkapan yang telah dilakukan sbelumnya serta didukung dengan nilai safety 

stock dan nilai leadtime sehingga dari proses perhitungan tersebut didapatkan hasil 

perhitungan untuk titik pemesanan kembali perlengkapan umrah dan haji. Proses 

alur sistem perhitungan Re-Order Point dapat dilihat pada gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 System Flow Perhitungan Re-Order Point 

 



  65 

 

 

 

3.2.9 System Flow Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Dalam aplikasi ini divisi 

perlengkapan akan melakukan proses penentuan pemesanan kembali dengan biaya 

ekonomis dengan metode Economic Order Quantity (EOQ), divisi perlengkapan 

dapat memilih menu transaksi EOQ pada menu utama aplikasi, kemudian aplikasi 

akan menampilkan form transaksi EOQ dan harus diisi sesuai dengan form yang 

telah disediakan oleh aplikasi. Jika telah sesuai mengisi form tersebut maka sistem 

akan memproses untuk menyimpan data perhitungan peramalan ke dalam database. 

Pada proses perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) tersebut disesuaikan 

dengan hasil peramalan perlengkapan yang telah dilakukan sbelumnya serta 

didukung dengan nilai parameter biaya gudang dan biaya pemesanan untuk tiap 

perlengkapan sehingga dari proses perhitungan tersebut didapatkan hasil 

perhitungan untuk penentuan pemesanan kembali dengan biaya ekonomis. Proses 

alur sistem perhitungan Economic Order Quantity dapat dilihat pada gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 System Flow Perhitungan EOQ 
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3.2.10 System Flow Laporan Rencana Persediaan Perlengkapan 

Pada alur ini hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

memasukkan username dan password ke dalam aplikasi. Aplikasi akan melakukan 

proses validasi dengan data yang terdapat di dalam database aplikasi. Jika 

username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan menu utama, sebaliknya jika username 

dan password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang terdapat dalam 

database maka aplikasi akan menampilkan pesan gagal. Proses laporan 

perencanaan persediaan perlengkapan digunakan untuk melihat tentang laporan 

perencanaan persediaan. Dalam aplikasi ini divisi perlengkapan akan memilih 

menu laporan perencanaan persediaan, kemudian aplikasi akan menampilkan form 

laporan perencanaan persediaan dan divisi perlengkapan harus mengisi form 

laporan perencanaan persediaan tersebut yaitu dengan memilih periode serta 

memilih perlengkapan yang akan ditampilkan ke dalam laporan. Jika ingin 

menampilkan seluruh data perencanaan persediaan perlengkapan maka pada saat 

tampilan form laporan divisi perlengkapan tidak perlu mengisi form. Jika proses 

tersebut telah dilakukan maka sistem akan menampilkan laporan perencanaan 

persediaan kepada divisi perlengkapan. Proses alur sistem laporan perencanaan 

persediaan dapat dilihat pada gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 System Flow Laporan Perencanaan Persediaan Perlengkapan 
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3.2.11 Data Flow Diagram  

Data flow diagram (DFD) merupakan perangkat yang digunakan pada 

metodologi pengembangan sistem yang terstruktur. DFD menggambarkan seluruh 

kegiatan yang terdapat pada sistem secara jelas. 

A. Context Diagram 

Context diagram menggambarkan asal data, dan menunjukan aliran data 

tersebut. Context diagram aplikasi perencanaan persediaan perlengkapan pada PT 

Shafira Tour & Travel terdiri dari 2 external entity, yaitu Direktur dan divisi 

perlengkapan. Gambar dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

Gambar 3.17 Context Diagram 

B. DFD Level 0 

Pada data flow diagram ini akan dijelaskan detail mengenai proses 

perencanaan persediaan perlengkapan umrah dan haji. Data Flow Diagram (DFD) 

untuk aplikasi yang sedanga dikembangkan telah didefinisikan menjadi sub sistem 

level 0 yang terdiri dari 5 (lima) proses yaitu proses pengolahan data, menentukan 

nilai alpha, beta dan gamma, perhitungan peramalan, menentukan nilai ROP dan 

EOQ dan laporan. Penjelasan singkat untuk DFD level 0 ini adalah sistem dimulai 
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dari direktur melakukan proses memasukkan data pengguna, divisi perlengakapan 

melakukan proses memasukkan data perlengkapan, data permintaan dan data 

setting parameter. Setelah data tersebut tersimpan pada database masing-masing, 

maka proses selanjutnya adalah divisi perlengkapan melakukan proses pencarian 

nilai alpha, beta dan gamma yang diperuntukkan mencari nilai kesalahan terkecil. 

Setelah nilai tersebut diketahui, selanjutnya divisi perlengkapan akan melakukan 

proses perhitungan peramalan dengan menggunakan nilai alpha, beta dan gamma 

terbaik. Setelah hasil peramalan diketahui, selanjutnya divisi perlengkapan akan 

melakukan proses penentuan ROP dan EOQ. Setelah nilai tersebut diketahui maka 

direktur mendapatkan laporan perencanaan persediaan perlengakapan umrah dan 

haji. Untuk lebih jealasnya dapat dilihat pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 DFD Level 0
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C. DFD Level 1 

C.1 DFD level 1 Proses Mengelola Data Pengguna 

Pada Gambar 3.19 Merupakan DFD level 1 proses mengelola data 

pengguna. DFD level 1 ini terdiri dari 3 proses utama yaitu menyimpan data 

pengguna, menampilkan data pengguna, dan memperbarui data pengguna. Selain 

itu juga terdapat 1 external entity dan 1 data store. 

 

Gambar 3.19 DFD Level 1 Mengelola Data Pengguna 

 

C.2 DFD level 1 Proses Mengelola Data Perlengkapan 

Pada Gambar 3.20 Merupakan DFD level 1 proses mengelola data 

perlengkapan. DFD level 1 ini terdiri dari 3 proses utama yaitu menyimpan data 

perlengkapan, menampilkan data perlengkapan, dan memperbarui data 

perlengkapan. Selain itu juga terdapat 1 external entity dan 1 data store. Pada DFD 

ini digunakan untuk proses penyimpanan data perlengkapan umrah dan haji. 
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Gambar 3.20 DFD Level 1 Mengelola Data Perlengkapan 

 

C.3 DFD level 1 Proses Mengelola Data Permintaan 

Pada Gambar 3.21 Merupakan DFD level 1 proses mengelola data 

permintaan. DFD level 1 ini terdiri dari 3 proses utama yaitu menyimpan data 

permintaan, menampilkan data permintaan, dan memperbarui data permintaan. 

Selain itu juga terdapat 1 external entity dan 1 data store. Pada DFD ini digunakan 

untuk proses penyimpanan data permintaan perlengkapan umrah dan haji. 

Gambar 3.21 DFD Level 1 Mengelola Data Permintaan 
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C.4 DFD Level 1 Proses Mengelola Data Setting Parameter 

Pada Gambar 3.22 Merupakan DFD level 1 proses mengelola data setting 

parameter. DFD level 1 ini terdiri dari 3 proses utama yaitu menyimpan data setting 

parameter, menampilkan data setting parameter, dan memperbarui data setting 

parameter. Selain itu juga terdapat 1 external entity dan 1 data store. Pada DFD ini 

digunakan untuk proses penyimpanan data setting parameter. 

 

Gambar 3.22 DFD Level 1 Mengelola Data Setting Parameter 

 

C.5 DFD Level 1 Menentukan Nilai Alpha Beta dan Gamma 

Pada Gambar 3.23 Merupakan DFD level 1 proses pencarian nilai alpha 

beta gamma terbaik. DFD level 1 ini terdiri dari 5 proses utama yaitu memilih 

perlengkapan dan periode, random nilai alpha beta gamma, menghitung nilai MSE, 

pencarian nilai  alpha beta gamma terbaik dan menyimpan nilai  alpha beta gamma 

terbaik. Selain itu juga terdapat 1 external entity dan 4 data store. Pada DFD ini 

digunakan untuk proses penyimpanan data permintaan perlengkapan umrah dan 

haji. 
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Gambar 3.23 DFD Level 1 Penentuan Nilai Alpha Beta Gamma 

 

C.6 DFD Level 1 Menentukan Peramalan 

Pada Gambar 3.24 Merupakan DFD level 1 proses menentukan peramalan 

dengan metode Triple Exponential Smoothing Winters. DFD level 1 ini terdiri dari 

8 proses utama yaitu memilih perlengkapan dan periode, mengambil nilai alpha 

beta gamma, menghitung nilai At (Nilai Pemulusan), menghitung nilai Tt (Nilai 

trend), menghitung nilai St (Estimasi Musiman), mengitung nilai MSE (Nilai 

Kesalahan), perhitungan nilai peramalan dan menyimpan hasil peramalan. Selain 
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itu juga terdapat 1 external entity dan 3 data store. Pada DFD ini digunakan untuk 

proses perhitungan peramalan ermintaan perlengkapan umrah dan haji pada dua 

periode yang akan datang. 

 

Gambar 3.24 DFD Level 1 Perhitungan Peramalan 

 

C.7 DFD Level 1 Menentukan Nilai ROP dan EOQ 

Pada Gambar 3.25 Merupakan DFD level 1 proses menentukan perhitungan 

Re-Order Point dan Economic Order Quantity (EOQ). DFD level 1 ini terdiri dari 

2 proses utama yaitu perhitungan ROP dan Perhitungan EOQ Selain itu juga 

terdapat 1 external entity dan 3 data store. Pada DFD ini digunakan untuk proses 

penyimpanan data perhitungan untuk nilai Re-Order Point (ROP) dan Economic 

Order Quantity (EOQ). 
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Gambar 3.25 DFD Level 1 Perhitungan ROP dan EOQ 

 

C.8 DFD Level 1 Pembuatan Laporan Perencanaan Persediaan  

Pada Gambar 3.26 Merupakan DFD level 1 proses pembuatan laporan 

perencanaan persediaan perlengkapan. DFD level 1 ini terdiri dari 2 proses utama 

yaitu mengecek daftar perhitungan peramalan dan laporan hasil peramalan. Selain 

itu juga terdapat 1 external entity dan 2 data store.  
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Gambar 3.26 DFD Level 1 Pembuatan Laporan Perencanan Persediaan 

 

3.2.12 Entity Relationship Diagram 

Perancangan basis data atau yang lebih dikenal dengan ERD merupakan 

representasi model basis data yang berasal dari gambaran rancangan DFD. ERD terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu Conceptual Data Model atau CDM dan Physical Data Model 

atau PDM. Adapun kedua jenis basis data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Conceptual Data Model 

Pada Conceptual Data Model (CDM) yang tertera pada Gambar 3.27, 

terdapat 11 buah tabel yang saling terintegrasi secara logik. Tabel tersebut terbagi 

menjadi 5 tabel master yaitu tabel user, perlengkapan, permintaan, detil permintaan 

dan 2 tabel transaksi yaitu perhitungan dan detil perhitungan. 
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Gambar 3.27 Conceptual Data Model 

B. Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) adalah hasil dari generate CDM, terdapat 13 

buah tabel yang saling terintegrasi secara logik. Tabel tersebut terbagi menjadi 5 

tabel master yaitu tabel user, perlengkapan, permintaan, detil permintaan dan 2 

tabel transaksi yaitu perhitungan dan detil perhitungan. PDM dapat dilihat pada 

Gambar 3.28. 

 

Gambar 3.28 Physical Data Model 
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3.2.13 Struktur Tabel 

Dalam hal merancang struktur tabel yang diperlukan, meliputi nama tabel, 

nama atribut, tipe data, serta data pelengkap seperti primary key, foreign key, dan 

sebagainya. 

A. Tabel User 

Nama tabel : USER 

Primary key : USERNAME  

Foreign key : - 

Fungsi  : Menyimpan data user. 

Tabel 3.4 Struktur Tabel User 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 USERNAME varchar 50 primary key 

2 PASSWORD varchar 50 notnull 

3 NAMA_PENGGUNA varchar 100 notnull 

4 JABATAN varchar 50 notnull 

B. Tabel Setting Parameter 

Nama tabel : SETTING PARAMETER 

Primary key : ID_PARAMETER 

Foreign key : USERNAME 

Fungsi  : Menyimpan data setting parameter. 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Setting Parameter 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_PARAMETER varchar 10 primary key 

2 NILAI int  notnull 

3 USERNAME varchar 50 foreign key 

C. Tabel Permintaan 

Nama tabel : PERMINTAAN 

Primary key : ID_PERMINTAAN 
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Foreign key : USERNAME 

Fungsi  : Menyimpan data permintaan perlengkapan. 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Permintaan 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_PERMINTAAN varchar 10 primary key 

2 TGL_PERMINTAAN date  notnull 

3 STATUS_PERMINTAAN varchar 20 notnull 

4 USERNAME varchar 50 foreign key 

D. Tabel Detil Permintaan 

Nama tabel : DETIL_PERMINTAAN 

Primary key : - 

Foreign key : ID_PERMINTAAN, ID_PERLENGKAPAN 

Fungsi  : Menyimpan data detil permintaan dan perlengkapan. 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Detil Permintaan 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_PERMINTAAN varchar 10 primary key 

foreign key 

2 ID_PERLENGKAPAN varchar 10 primary key 

foreign key 

3 JUMLAH_PERMINTAAN int  notnull 

E. Tabel Perlengkapan 

Nama tabel : PERLENGKAPAN 

Primary key : ID_PERLENGKAPAN 

Foreign key : ID_PARAMETER 

Fungsi  : Menyimpan data perlengkapan. 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Perlengkapan 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_PERLENGKAPAN varchar 10 primary key 

2 ID_PARAMETER varchar 10 foreign key 

3 NAMA_PERLENGKAPAN varchar 100 notnull 

4 STOK_PERLENGKAPAN int  notnull 

5 BIAYA_PESAN float  notnull 
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No Field Name Data Type Length Constraint 

6 SAFETY_STOCK float  notnull 

7 LEADTIME float  notnull 

F. Tabel Perhitungan 

Nama tabel : PERHITUNGAN 

Primary key : ID_ PERHITUNGAN 

Foreign key : ID_PERLENGKAPAN 

Fungsi  : Menyimpan data perhitungan. 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Perhitungan 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_PERHITUNGAN varchar 10 primary key 

2 ID_PERLENGKAPAN varchar 10 foreign key 

3 TGL_PERHITUNGAN date  notnull 

4 HASIL_PERAMALAN float  notnull 

5 ROP float  notnull 

6 EOQ float  notnull 

7 BIAYA_TOTAL float  notnull 

G. Tabel Detil Perhitungan 

Nama tabel : DETIL_PERHITUNGAN 

Primary key : ID_DETAIL 

Foreign key : ID_PERHITUNGAN 

Fungsi  : Menyimpan data detil perhitungan. 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Detil Perhitungan 

No Field Name Data Type Length Constraint 

1 ID_DETAIL varchar 10 primary key 

2 ID_ PERHITUNGAN varchar 10 foreign key 

3 ALPHA float  notnull 

4 BETA float  notnull 

5 GAMMA float  notnull 

6 MSE float  notnull 

7 MPE float  notnull 

8 MAPE float  notnull 
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3.2.14 Desain Input Output 

 Desain Inpult Output merupakan perencanaan dari desain interface yang 

akan dibuat pada aplikasi perencanaan persediaan perlengkapan umrah dan haji 

pada PT Shafira Tour & Travel agar pengguna dapat membayangkan apakah sistem 

yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem pengguna. 

a. Desain Login 

Form Login digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi. Pengguna dapat 

memasukkan username dan password yang telah ditentukan. Pada form ini nantinya 

akan ditentukan hak akses pada masing-masing petugas sehingga tidak sembarang 

pengguna dapat masuk dan mengakses data-data yang ada pada sistem. Desain ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

Gambar 3.29 Desain Form Login  

b. Desain Menu Utama Aplikasi 

Desain menu utama aplikasi akan muncul setelah pengguna melakukan 

proses login. Desain menu utama aplikasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.30. 
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Gambar 3.30 Desain Menu Utama Aplikasi 

c. Desain Input Data Master Pengguna 

Desain input data master pengguna ini digunakan untuk proses manajemen 

data pengguna yang dapat memiliki hak akses dalam aplikasi ini. Desain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3.31 Desain Input Data Master Pengguna 

d. Desain Input Data Master Perlengkapan 

Desain input data master pengguna ini digunakan untuk proses manajemen 

data perlengkapan dalam aplikasi ini. Desain ini dapat dilihat pada Gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 Desain Input Data Master Perlengkapan 

e. Desain Input Data Master Setting Parameter 

Desain input data master pengguna ini digunakan untuk proses manajemen 

data setting parameter yang digunakan untuk menentukan biaya simpan untuk tiap 

perlengkapan umrah dan haji dalam aplikasi ini. Desain ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.33. 

 

Gambar 3.33 Desain Input Data Master Setting Parameter 
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f. Desain Input Data Master Permintaan 

Desain input data master pengguna ini digunakan untuk proses manajemen 

data permintaan yang digunakan untuk proses perhitungan peramalan dalam  

aplikasi ini. Desain ini dapat dilihat pada Gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Desain Input Data Master Permintaan 

g. Desan Pencarian Nilai Alpha Beta Gamma Terbaik 

Desain pencarian nilai alpha beta gamma terbaik ini digunakan melihat dan 

memproses nilai tersebut hingga mendapatkan nilai kesalahan yang terkecil dalam 

aplikasi ini. Desain ini dapat dilihat pada Gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Desain Pencarian Nilai Alpha Beta Gamma Terbaik 
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h. Desain Perhitungan Peramalan 

Desain perhitungan peramalan ini digunakan untuk melakukan proses 

peramalan menggunakan metode Triple Exponential Smoothing Winters, dalam 

aplikasi ini pengguna dapat memilih nama perlengkapan yang akan digunakan 

untuk proses perhitungan serta menggunakan nilai alpha beta gamma terbaik yang 

diperoleh dari proses pencarian nilai alpha beta gamma terbaik. Desain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Desain Perhitungan Peramalan 

i. Desain Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

Desain perhitungan ini digunakan untuk melakukan proses titik pemesanan 

kembali perlengkapan dengan menggunakan metode Re-Order Point, dalam 

aplikasi ini pengguna dapat memilih nama perlengkapan yang akan digunakan 

untuk proses perhitungan kemudian secara otomatis nilai safety stock dan nilai lead 

time akan muncul sesuai dengan nama perlengkapan yang dipilih. Desain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.37. 
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Gambar 3.37 Desain Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

j. Desain Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 

Desain perhitungan ini digunakan untuk melakukan proses titik pemesanan 

kembali perlengkapan dengan menggunakan metode Re-Order Point, dalam 

aplikasi ini pengguna dapat memilih nama perlengkapan yang akan digunakan 

untuk proses perhitungan kemudian secara otomatis nilai safety stock dan nilai lead 

time akan muncul sesuai dengan nama perlengkapan yang dipilih. Desain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.38. 

 

Gambar 3.38 Desain Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 
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k. Desain Laporan Perencanaan Persediaan Perlengkapan 

Desain laporan hasil peramalan digunakan untuk melihat hasil keseluruhan 

proses perhitungan perlengkapan umrah dan haji berdasarkan perhitungan 

peramalan, ROP dan EOQ yang sudah dilakukan sebelumnya. Desain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.39. 

 

Gambar 3.39 Desain Laporan Perencanaan Persediaan Perlengkapan 

2.3 Perancangan Uji Coba 

Perancangan uji coba bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah 

dibuat dengan benar sesuai dengan kebutuhan spesifikasi dan tujuan yang 

diharapkan. Pengujian sistem ini menggunakan metode black box. Berikut 

perancangan uji coba pada aplikasi perencanaan persediaan perlengkapan umrah 

dan haji yang akan digunakan untuk mengetahui hasil yang diharapkan. 

3.3.1 Perancangan Uji Coba Aplikasi 

A. Uji Coba Fungsi Direktur Perusahaan  

Untuk pengguna direktur perusahaan mempunyai tiga fungsi yang akan 

dilakukan uji coba yaitu fungsi login aplikasi, manajemen data pengguna, melihat 

laporan perencanaan persediaan perlengkapan. 
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1. Login Aplikasi 

Uji coba fungsi login aplikasi beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 

3.11. 

Tabel 3.11 Detail Kebutuhan Fungsi Login Aplikasi 

Nama Fungsi Login Aplikasi 

Pengguna Direktur  

Deskripsi Untuk proses akses ke dalam aplikasi 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna mengisi form 

username dan password 

dengan benar 

Sistem akan menampilkan pesan “Login 

Berhasil” 

2.  

Pengguna mengisi form 

username dan password 

dengan salah 

Sistem akan menampilkan pesan “Login 

Gagal ! Silahkan cek kembali username 

dan password” 

3.  
Pengguna tidak mengisi form 

username dan password  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap” 

 

2. Manajemen Data Pengguna 

Uji coba fungsi manajemen data pengguna beserta penjelasannya dapat dilihat 

pada Tabel 3.12. 

Tabel 3.12 Detail Kebutuhan Fungsi Manajemen Data Pengguna 

Nama Fungsi Manajemen Data Pengguna 

Pengguna Direktur  

Deskripsi Untuk proses manajemen data pengguna aplikasi 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Master Data Pengguna” 

Sistem menampilkan “form data 

pengguna” 

2.  

Pengguna memasukkan 

username, password, ulangi 

password, nama pengguna dan 

Sistem akan menyimpan data pengguna 

dan menampilkan pesan “Data berhasil 

ditambah” 
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Nama Fungsi Manajemen Data Pengguna 

Pengguna Direktur  

Deskripsi Untuk proses manajemen data pengguna aplikasi 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

jabatan kemudian menekan 

tombol “Simpan” 

3.  
Pengguna tidak mengisi salah 

satu kolom 

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

4.  
Pengguna memasukkan 

username yang sama 

Sistem akan menampilkan pesan “Maaf, 

Data Username sudah tersedia! Silahkan 

menggunakan username lain” 

5.  
Pengguna melakukan ubah 

data pengguna 

Sistem akan memperbarui data 

pengguna dan menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

 

3. Melihat Laporan Perencanaan Persediaan Perlengkapan 

Uji coba fungsi melihat laporan perencanaan persediaan perlengkapan beserta 

penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 3.13. 

Tabel 3.13 Detail Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan Perencanaan  

Nama Fungsi 
Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan Perencanaan 

Persediaan Perlengkapan 

Pengguna Direktur  

Deskripsi 
Untuk Melihat Laporan Perencanaan Persediaan 

Perlengkapan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna memilih nama 

perlengkapan dan periode yang 

ingin dilihat, kemudian 

menekan tombol “Lihat 

Laporan”  

Sistem akan menampilkan laporan yang 

akan dipilih. 

 

 

B. Uji Coba Fungsi Divisi Perlengkapan 
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Untuk pengguna divisi perlengkapan mempunyai sepuluh fungsi yang akan 

dilakukan uji coba yaitu fungsi login aplikasi, manajemen data perlengkapan, 

manajemen data permintaan, manajemen data setting parameter, pencarian nilai 

alpha beta gamma terbaik, perhitungan peramalan, perhitungan ROP, perhitungan 

EOQ, mlihat hasil peramalan, melihat laporan perencanaan persediaan 

perlengkapan. 

1. Login Aplikasi 

Uji coba fungsi login aplikasi beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 

3.14. 

Tabel 3.14 Detail Kebutuhan Fungsi Login Aplikasi 

Nama Fungsi Login Aplikasi 

Pengguna Divisi Perlengkapan  

Deskripsi Untuk proses akses ke dalam aplikasi 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna mengisi form 

username dan password 

dengan benar 

Sistem akan menampilkan pesan “Login 

Berhasil” 

2.  

Pengguna mengisi form 

username dan password 

dengan salah 

Sistem akan menampilkan pesan “Login 

Gagal ! Silahkan cek kembali username 

dan password” 

3.  
Pengguna tidak mengisi form 

username dan password  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap” 

 

2. Manajemen Data Perlengkapan 

Uji coba fungsi manajemen data perlengkapan beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Tabel 3.15. 

Tabel 3.15 Detail Kebutuhan Fungsi Manajemen Data Perlengkapan 

Nama Fungsi Manajemen Data Perlengkapan 
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Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Untuk proses manajemen data perlengkapan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Master Data Perlengkapan” 

Sistem menampilkan “form data 

perlengkapan” 

2.  

Pengguna mengisi seluruh 

form kemudian menekan 

tombol “Simpan” 

Sistem akan menyimpan data 

perlengkapan dan menampilkan pesan 

“Data berhasil ditambah” 

3.  
Pengguna tidak mengisi salah 

satu kolom 

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

4.  
Pengguna memasukkan nama 

perlengkapan yang sama 

Sistem akan menampilkan pesan “Maaf, 

Data Perlengkapan sudah tersedia! 

Silahkan menggunakan nama lain” 

5.  
Pengguna melakukan ubah 

data perlengkapan 

Sistem akan memperbarui data 

perlengkapan dan menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

 

3. Manajemen Data Setting Parameter 

Uji coba fungsi manajemen data setting parameter beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Tabel 3.16. 

Tabel 3.16 Detail Kebutuhan Fungsi Manajemen Data Setting Parameter 

Nama Fungsi Manajemen Data Setting Parameter 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Untuk proses manajemen data setting parameter 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna memilih menu 

“Master Data Setting 

Parameter” 

Sistem menampilkan “form data setting 

parameter” 

2.  

Pengguna mengisi seluruh 

form kemudian menekan 

tombol “Simpan” 

Sistem akan menyimpan data setting 

parameter dan menampilkan pesan 

“Data berhasil ditambah” 

3.  
Pengguna tidak mengisi salah 

satu kolom 

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 
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Nama Fungsi Manajemen Data Setting Parameter 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Untuk proses manajemen data setting parameter 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

4.  
Pengguna melakukan ubah 

data setting parameter 

Sistem akan memperbarui data setting 

parameter dan menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

5.  
Pengguna melakukan hapus 

data setting parameter 

Sistem akan menghapus data setting 

parameter dan menampilkan pesan 

“Data berhasil dihapus” 

 

4. Manajemen Data Permintaan 

Uji coba fungsi manajemen data permintaan beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Tabel 3.17. 

Tabel 3.17 Detail Kebutuhan Fungsi Manajemen Data Permintaan 

Nama Fungsi Manajemen Data Permintaan 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Untuk proses manajemen data permintaan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Master Data Permintaan” 

Sistem menampilkan “form data 

permintaan” 

2.  

Pengguna mengisi seluruh 

form kemudian menekan 

tombol “Simpan” 

Sistem akan menyimpan data 

permintaan dan menampilkan pesan 

“Data berhasil ditambah” 

3.  

Pengguna tidak mengisi salah 

satu kolom atau tidak memilih 

nama perlengkapan 

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

4.  
Pengguna melakukan ubah 

data permintaan 

Sistem akan memperbarui data 

permintaan dan menampilkan pesan 

“Data berhasil diubah” 

 

5. Pencarian Nilai Alpha Beta Gamma Terbaik 
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Uji coba fungsi pencarian nilai alpha beta gamma terbaik beserta 

penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 3.18. 

Tabel 3.18 Detail Kebutuhan Fungsi Pencarian Nilai 

alpha beta gamma Terbaik 

Nama Fungsi Pencarian Nilai alpha beta gamma terbaik 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi Untuk proses pencarian nilai alpha beta gamma terbaik 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna memilih menu 

“Pencarian Alpha Beta 

Gamma” 

Sistem menampilkan “form Pencarian 

Alpha Beta Gamma” 

2.  

Pengguna memilih nama 

perlengkapan yang dicari, 

mengisi bulan awal dan bulan 

akhir serta tahun awal dan 

tahun akhir kemudian menekan 

tombol “proses” 

a. Sistem akan menampilkan proses 

perhitungan 

b. Apabila proses selesai maka sistem 

akan menampilkan pesan 

“Perhitungan Selesai” 

c. Kemudian sistem akan menampilkan 

nilai alpha beta gamma dengan nilai 

MSE terkecil 

3.  
Pengguna menekan tombol 

“Simpan” 

Sistem akan menyimpan data nilai 

tersebut dan menampilkan pesan “Data 

nilai berhasil ditambah” 

4.  

Pengguna tidak memilih nama 

perlengkapan dan menekan 

tombol “proses”  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

6. Perhitungan Peramalan  

Uji coba fungsi perhitungan peramalan beserta penjelasannya dapat dilihat 

pada Tabel 3.19. 

Tabel 3.19 Detail Kebutuhan Fungsi Perhitungan Peramalan 

Nama Fungsi Perhitungan Perlengkapan 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi 
Untuk proses perhitungan peramalan pada periode yang 

akan datang 



96 

 

 

 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Perhitungan Peramalan” 

Sistem menampilkan “form Perhitungan 

Peramalan” 

2.  
Pengguna memilih nama 

perlengkapan 

Sistem akan menampilkan nilai alpha 

beta gamma sesuai dengan proses 

pencarian nilai tersebut 

3.  

Setelah memilih perlengkapan, 

mengisi periode yang diramal 

kemudian menekan tombol 

“Ramalkan” 

Sistem akan menampilkan hasil 

peramalan pada periode tersebut 

4.  
Pengguna menekan tombol 

“Simpan” 

Sistem akan menyimpan data peramalan 

tersebut dan menampilkan pesan “Data 

nilai berhasil ditambah” 

5.  

Pengguna tidak memilih nama 

perlengkapan dan menekan 

tombol “Ramalkan”  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

 

7. Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

Uji coba fungsi perhitungan Re-Order Point (ROP) beserta penjelasannya 

dapat dilihat pada Tabel 3.20. 

Tabel 3.20 Detail Kebutuhan Fungsi Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

Nama Fungsi Perhitungan Re-Order Point (ROP) 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi 
Untuk proses perhitungan titik pemesanan kembali 

perlengkapan umrah dan haji 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Perhitungan ROP” 

Sistem menampilkan “form Perhitungan 

ROP” 

2.  
Pengguna memilih nama 

perlengkapan 

Sistem akan menampilkan nilai safety 

stock, lead time dan nilai hasil 

peramalan 

3.  

Setelah memilih perlengkapan, 

kemudian menekan tombol 

“Proses ROP” 

Sistem akan menampilkan hasil 

perhitungan ROP 

4.  
Pengguna menekan tombol 

“Simpan” 
Sistem akan menyimpan data 

perhitungan ROP tersebut dan 
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menampilkan pesan “Data nilai berhasil 

ditambah” 

5.  

Pengguna tidak memilih nama 

perlengkapan dan menekan 

tombol “Proses ROP”  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

 

8. Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 

Uji coba fungsi perhitungan Economic Order Quanitty (EOQ) beserta 

penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 3.21. 

Tabel 3.21 Detail Kebutuhan Fungsi Perhitungan  

Economic Order Quantity (EOQ) 

Nama Fungsi Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ) 

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi 
Untuk proses menentukan pemesanan perlengkapan 

dengan biaya yang ekonomis 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  
Pengguna memilih menu 

“Perhitungan EOQ” 

Sistem menampilkan “form Perhitungan 

EOQ” 

2.  
Pengguna memilih nama 

perlengkapan 

Sistem akan menampilkan nilai biaya 

simpan, biaya pembelian dan nilai hasil 

peramalan 

3.  

Setelah memilih perlengkapan, 

kemudian menekan tombol 

“Proses EOQ” 

Sistem akan menampilkan hasil 

perhitungan EOQ 

4.  
Pengguna menekan tombol 

“Simpan” 

Sistem akan menyimpan data 

perhitungan EOQ tersebut dan 

menampilkan pesan “Data nilai berhasil 

ditambah” 

5.  

Pengguna tidak memilih nama 

perlengkapan dan menekan 

tombol “Proses EOQ”  

Sistem akan menampilkan pesan “Isilah 

data dengan lengkap!” 

 

9. Melihat Laporan Perencanaan Persediaan  

Uji coba fungsi laporam Perencanaan Persediaan beserta penjelasannya dapat 

dilihat pada Tabel 3.22. 
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Tabel 3.22 Detail Kebutuhan Fungsi Laporan Perencanaan Persediaan  

Nama Fungsi 
Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan  

Perencanaan Persediaan  

Pengguna Divisi Perlengkapan 

Deskripsi 
Untuk Melihat Laporan Perencanaan Persediaan 

Perlengkapan 

No Aksi Pengguna Respon Sistem 

1.  

Pengguna memilih nama 

perlengkapan dan periode yang 

ingin dilihat, kemudian 

menekan tombol “Lihat 

Laporan”  

Sistem akan menampilkan laporan yang 

akan dipilih. 

 

3.3.2 Perancangan Uji Coba Pengguna 

Perancangan uji coba pengguna ini dilakukan agar aplikasi yang telah dibuat 

ini telah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan telah dapat diterima oleh 

pengguna. Perancangan uji coba pengguna ini menggunakan angket yang dibagikan 

kepada dua bagian yaitu bagian divisi perlengkapan dan direktur perusahaan. Untuk 

angket divisi perlengkapan dapat dilihat pada Tabel 3.23. 

Tabel 3.23 Angket Bagian Divisi Perlengkapan 

No Aspek Pengujian 
Nilai 

TS KS CS S SS 

Tampilan Interface      

1 Tampilan halaman login sudah sesuai      

2 Tampilan halaman utama sudah sesuai      

3 
Tampilan form data perlengkapan sudah 

sesuai 
     

4 Tampilan form data permintaan sudah sesuai      

5 
Tampilan form data setting parameter sudah 

sesuai 
     

6 
Tampilan form transaksi pencarian nilai 

alpha beta gamma terbaik sudah sesuai 
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7 
Tampilan form perhitungan peramalan 

sudah sesuai 
     

8 
Tampilan form perhitungan ROP sudah 

sesuai 
     

9 
Tampilan form perhitungan EOQ sudah 

sesuai 
     

10 Tampilan form laporan sudah sesuai      

Maintenance Data (Insert, Update dan delete)      

11 
Kemudahan dalam maintenance data 

perlengkapan 
     

12 
Kemudahan dalam maintenance data 

permintaan 
     

13 
Kemudahan dalam maintenance data setting 

parameter 
     

14 Kemudahan melihat hasil peramalan      

15 Kemudahan melihat hasil ROP      

16 Kemudahan melihat hasil EOQ      

17 Kemudahan melihat hasil peramalan      

18 
Kemudahan melihat hasil laporan 

perencanaan 
     

Angket direktur PT Shafira Tour & Travel dapat dilihat pada Tabel 3.24. 

Tabel 3.24 Angket Bagian Direktur PT Shafira Tour & Travel 

No Aspek Pengujian 
Nilai 

TS KS CS S SS 

Tampilan Interface      

1 Tampilan halaman login sudah sesuai      

2 Tampilan halaman utama sudah sesuai      

3 Tampilan form data pengguna sudah sesuai      

Maintenance Data      

4 Kemudahan melihat hasil peramalan      
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5 
Kemudahan melihat hasil laporan 

perencanaan 
     

 

Keterangan: 

1. TS = Tidak Setuju 

2. KS = Kurang Setuju 

3. CS = Cukup Setuju 

4. S = Setuju 

5. SS = Sangat Setuju 


