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ABSTRAK 

 

Hewan peliharaan merupakan binatang yang dijinakkan dan diurus oleh 

pemiliknya. Banyak orang yang memelihara hewan peliharaan dikarenakan 

memiliki banyak sekali manfaat baik sebagai teman bermain dan pereda stress atau 

manfaat secara fisik dan juga psikis. Meskipun demikian ada beberapa binatang 

yang tidak dapat sembarangan dipelihara atas dasar binatang tersebut tergolong 

satwa yang dilindungi. Memelihara hewan juga harus memperhatikan 

kebutuhannya, Pemilik hewan bisa membeli kebutuhan binatang pemeliharaan dan 

penyewaan jasa kesehatan hewan, kebutuhan tersebut bisa di dapatkan di pet shop, 

namun untuk saat ini keberadaan aplikasi untuk petshop sangat kurang. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle (SDLC) 

Waterfall. Langkah penelitian dilakukan dengan analisis kebutuhan, desain (data 

dan antar muka), Implementasi, dan testing dan demo. Hasil dari penelitian ini 

adalah dihasilkannya aplikasi yang disebut dengan nama “ANIMALIA” yang 

ditunjukkan kepada seluruh masyarakat luas pada semua kalangan. Manfaat yang 

bisa di dapat dari hasil aplikasi ini adalah masyarakat bisa membeli kebutuhan 

hewan peliharaan nya.  

 

Kata Kunci: Aplikasi Pet shop, Penjualan makanan hewan, Treatment, Aplikasi  

Pet shop berbasis Android  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen cara penggunaan Aplikasi Pet Shop pada Animalia ini dirancang 

sebagai berikut: 

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi ini untuk admin dan 

masyarakat umum. 

2. Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi ini. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu: 

1. Admin 

Dokumen ini di pergunakan oleh admin sebagai panduan untuk mengerti cara 

penggunakan aplikasi ini. 

2. Masyarakat umum 

Masyarakat atau pelanggan menggunakan dokumen ini untuk mengerti hak 

akses apa saja yang di dapat oleh pelanggan 

3. Karyawan 

Karyawan mengguakan dokumen ini sebagai panduan penggunaan aplikasi ini 

sebagaimana hak akses yang diberikan kepada pengguna karyawan) 

 

1.2 Deskripsi Umum Perusahaan 

Animalia adalah sebuah toko hewan yang memiliki beberapa kelengkapan 

hewan seperti makanan dan barang untuk hewan. Selain itu di animalia 

menyediakan sewa jasa untuk kesehatan hewan, seperti grooming dan steril.  

 

1.3 Deskripsi Umum Sistem 

1.3.1 Deskripsi Umum Aplikasi 

Kesejahteraan hewan (Animal Welfare) adalah suatu bentuk hak asasi hewan 

terpenuhinya kebutuhan fisik,psikologi hewan dan kondisi lingkungan yang sesuai 

bagi hewan tersebut. Sebagai contoh pemilih harus memperhatikan kondisi hewan 

peliharaan dengan cara merawat dan memberi makanan yang sesuai dengan hewan 

peliharaan nya. Aplikasi Pet Shop pada Animalia adalah aplikasi untuk pengguna 

bisa membeli perlengkapan hewan nya, seperti makanan, mainan dan juga barang 

lain nya. Serta pengguna bisa memesan jasa kesehatan hewan, seperti grooming 

hewan dan steril hewan.  

 

A. Struktur Tabel 

Struktur tabel yang ada pada aplikasi yang digunakan untuk menyimpan 

kebutuhan data seperti berikut ini: 

1. Struktur tabel user 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data akun untuk pelanggan dan karyawan 

 

Tabel 1.1 Struktur Tabel user 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Email  Varchar 255  
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No Field Type data Length Constraint 

3 password Varchar 255  

4 Role  Enum  -  

 

2. Struktur tabel pelanggan 

Primary key : id 

Foreign key :  user_id 

Fungsi   : Menyimpan data akun pelanggan apalikasi 

 

Tabel 1.2 Struktur Tabel pelanggan 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama  Varchar 255  

3 username Varchar 255  

4 alamat Varchar 255  

5 email Varchar 255  

6 User_id Varchar 255 Foreign key 

 

3. Struktur tabel karyawan 

Primary key : id 

Foreign key : -id_jabatan, id_user 

Fungsi   : Menyimpan data karyawan 

 

Tabel 1.3 Struktur Tabel karyawan 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_karyawan Varchar 100  

3 No_hp int 11  

4 Id_user Varchar 255 Foreign key 

5 Id_jabatan Int 10 Foreign key 

 

4. Struktur tabel jabatan 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data jabatan  

 

Tabel 1.4 Struktur tabel jabatan 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_jabatan  Varchar 100  

 

5. Struktur tabel jasa 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data jasa 

 

 



9 

 

Tabel 1.5 Struktur tabel jasa 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_jasa  Varchar 100  

3 Harga Float 7-  

4 deskripsi Varchar 100  

 

6. Struktur tabel kategori barang 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data kategori barang  

 

Tabel 1.6 Struktur tabel kategori barang 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_kategori  Varchar 100  

 

7. Struktur tabel produk barang 

Primary key : id 

Foreign key : id_kategori barang 

Fungsi   : Menyimpan data produk barang  

 

Tabel 1.7 Struktur tabel produk barang 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_barang  Varchar 100  

3 Jumlah stok Number 3  

4 berat Number 3  

5 Harga Number  7  

6 Merk Varchar 100  

7 Deskripsi_barang Varchar 100  

8 Satuan String 255  

9 Id_kategori_barang Number  10 Foreign key 

 

8. Struktur tabel gallery 

Primary key : id 

Foreign key : id_produk 

Fungsi   : Menyimpan data gambar produk barang  

 

Tabel 1.8 Struktur tabel gallery barang 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 url  Varchar 100  

3 Id_produk int 10 Foreign key 
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9. Struktur tabel jasa pengiriman 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data jasa pengiriman  

 

Tabel 1.9 Struktur tabel jasa pengiriman 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_jenis 

pengiriman  

Varchar 100  

3 ongkir float   

 

10. Struktur tabel metode pembayaran 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data metode pembayaran 

 

Tabel 1.10 Struktur tabel tipe pembayaran 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_metode Varchar 100  

3 Nomer_rek Number  30  

 

11. Struktur tabel layanan 

Primary key : id 

Foreign key : - 

Fungsi   : Menyimpan data layanan 

 

Tabel 1.11 Struktur tabel layanan 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Nama_layanan  Varchar 100  

3 Harga Float    

 

12. Struktur tabel transaksi 

Primary key : id 

Foreign key : id_pengguna 

Fungsi   : Menyimpan data transaksi 

 

Tabel 1.12 Struktur tabel transaksi 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 alamat Varchar 255  

3 Status  Enum   

4 Jenis Enum   

5 Total harga double   
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No Field Type data Length Constraint 

6 Subtotal double   

7 Id_pengguna Int 10 Foreign key 

8 Id_karyawan Int 10 Foreign key 

9 Tanggal pembelian date   

 

 

13. Struktur tabel detail transaksi jasa 

Primary key : id 

Foreign key : id_transaksi, id_jasa, id_layanan 

Fungsi   : Menyimpan data detail transaksi jasa 

 

Tabel 1.13 Struktur tabel detail transaksi jasa 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 jumlah pesan jasa Number 3  

3 Tanggal_booking date -  

4 Id_jasa Int  10 Foreign key 

5 Id_transaksi Int  10 Foreign key 

6 Id_layanan Int  10 Foreign key 

 

14. Struktur tabel detail transaksi produk 

Primary key : id 

Foreign key : id_transaksi, id_produk 

Fungsi   : Menyimpan data detail transaksi jasa 

 

Tabel 1.14 Struktur tabel detail transaksi produk 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 jumlah pesan Number 3  

3 Id_transaksi Int  10 Foreign key 

4 Id_produk Int  10 Foreign key 

 

15. Struktur tabel pembayaran 

Primary key : id 

Foreign key : id_transaksi,id_karyawan, id_metode 

Fungsi   : Menyimpan data pembayaran 

 

Tabel 1.15 Struktur tabel detail pembayaran 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 url Varchar 100  

3 status Varchar 100  

4 Revisi Varchar 100  

5 Id_metode Int  10 Foreign key 

6 Id_transaksi Int  10 Foreign key 

7 Id_karyawan Int  10 Foreign key 
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16. Struktur tabel pengiriman 

Primary key : id 

Foreign key : id_transaksi,id_karyawan,id_jenis_kirim 

Fungsi   : Menyimpan data pengiriman 

 

Tabel 1.16 Struktur tabel pengiriman 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 No resi Varchar 100  

3 status Varchar 100  

4. Tanggal_kirim date   

5 Tanggal_terima date   

6 Id_transaksi Int  10 Foreign key 

7 Id_karyawan Int  10 Foreign key 

8 Id_jenis_kirim Int  10 Foreign key 

 

17. Struktur tabel barang masuk 

Primary key : id 

Foreign key : id_produk,id_karyawan 

Fungsi   : Menyimpan data barang masuk 

 

Tabel 1.17 Struktur tabel pengiriman 

No Field Type data Length Constraint 

1 id int 10 Primary key 

2 Stok masuk Varchar 100  

3 Tanggal_terima date   

4 Id_produk Int  10 Foreign key 

5 Id_karyawan Int  10 Foreign key 

 

 

B. Alur Proses Bisnis 

Berikut adalah alur proses bisnis yang ada pada aplikasi pet shop pada 

animalia. 

1. Pengecekan hak akses untuk Admin 

 
Gambar 1.1 Cek hak akses admin 
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Pada alur bisnis pengecekan hak akses untuk admin di Gambar1.1 ini admin 

harus mengakses website khusus admin terlebih dahulu, setelah itu admin di 

arahkan ke halaman login dan admin harus menginput email dan password. 

Setelah melakukan inputan, maka hasil login ada pengecekan. Jika data akun 

ada, maka admin dapat masuk dan bisa mengakses. Dan jika tidak maka admin 

harus mengisi kembali email dan password. 

 

2. Mengelola data master jenis layanan 

Pada alur proses bisnis mengelola data master jenis layanan seperti di 

Gambar1.2 ini admin dapat menambahkan data baru dan dapat mengubah data 

yang ada pada data jenis layanan, untuk bisa mengakses alur bisnis ini, Admin 

masuk ke halaman data master jenis layanan terlebih dahulu. 

 
Gambar 1.2 Mengelola data master jenis layanan 

 

3. Mengelola data master kategori barang 

 
Gambar 1.3 Mengelola data master kategori barang 

 

Pada proses bisnis mengelola data master kategori barang seperti ini, Admin 

dapat menambahkan ataupun mengubah data kategori barang, pada alur bisnis 

ini admin diharuskan ke halaman data master kategori barang dahulu. 

 

4. Mengelola data master tipe pembayaran 

Pada proses bisnis mengelola data master metode pembayaran seperti di 

Gambar 1.4 ini admin dapat menambah maupun mengubah data dari metode 

pembayaran, pada alur ini admin diharuskan masuk ke halaman data master 

metode pembayaran terlebih dahulu. 
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Gambar 1.4 Mengelola data master tipe pembayaran 

 

5. Mengelola data master tipe pengiriman 

 
Gambar 1.5 Mengelola data master tipe pengiriman 

 

Alur bisnis mengelola data master tipe pengiriman seperti di Gambar 1.5 ini 

admin bisa menambah maupun mengubah data master tipe pengiriman. Untuk 

bisa mengakses admin diharuskan masuk ke halaman data master tipe 

pengiriman terlebih dahulu. 

 

6. Mengelola data master produk barang 

 
Gambar 1.6 Mengelola data master produk barang 

 

Pada proses bisnis mengelola data master produk barang seperti di Gambar 1.6 

ini admin dapat menambahkan maupun mengubah data produk barang, pada 

alur bisnis ini admin diharuskan membuka atau masuk ke halaman data master 
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produk barang terlebih dahulu. 

 

7. Mengelola data master jasa treatment 

Pada alur proses bisnis cek hak akses admin seperti di Gambar 1.7 ini admin 

dapat menambah dan mengubah data master treatment, pada alur bisnis ini 

admin diharuskan membuka atau masuk ke halaman data master treatment 

terlebih dahulu. 

 
Gambar 1.7 Mengelola data master treatment 

 

8. Mengelola data transaksi 

Pada alur mengelola transaksi di Gambar1.8 ini, Admin memproses transaksi 

yang ada. Tapi sebelum itu admin diharuskan untuk membuka halaman data 

master transaksi, setelah itu halaman berisi semua data transaksi yang ada. 

Langkah selanjutnya admin memilih transaksi yang di setujui. Jika bukti 

pembayaran sesuai maka admin dapat menyetujui transaksi tersebut. 

Perubahan tersebut di simpan di tabel transaksi. 

 
Gambar 1.8 Mengelola data transaksi 

 

9. Pengecekan hak akses pengguna 

Pada alur proses bisnis cek hak akses pengguna seperti di Gambar 1.9 ini 

pengguna harus memasuki aplikasi terlebih dahulu, jika pengguna belum 

membuat akun maka pengguna harus melakukan registrasi akun terlebih 

dahulu sebelum mengakses aplikasi. Setelah berhesil registrasi, pengguna 

dapat melakukan login dengan mengisi email dan password yang telah di 

daftarkan saat registrasi, jika berhasil pengguna memasuki aplikasi dan jika 

gagal maka pengguna harus mengisi email dan password yang sesuai. 
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Gambar 1.9 Cek hak akses pengguna 

 

10. Melakukan transaksi 

Pada alur bisnis transaksi seperti pada Gambar 1.10, pengguna di haruskan 

masuk pada halaman transaksi terlebih dahulu. Pengguna bisa memilih 

melakukan transaksi barang atau jasa. Jika sudah memilih pengguna dapat 

melihat daftar data barang maupun jasa sesuai yang dipilih. Setelah itu 

pengguna dapat melakukan transaksi dari barang maupun jasa yang ada, 

sebagai contoh pengguna memilih barang lalu menekan tombol beli setelah itu 

menentukan jumlah yang di beli, memasukan alamat dan menentukan jenis 

pengiriman. Setelah itu muncul tombol bayar pengguna memilih tipe 

pembayaran, setelah itu pengguna melakukan pembayaran dan bukti 

pembayaran bisa di lampirkan. Jika pembayaran sudah dilakukan maka admin 

memverifikasi pembayaran dan jika sesuai maka transaksi di proses. 

 
Gambar 1.10 Melakukan transaksi 
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11.  Pengecekan hak akses karyawan bagian transaksi 

\  

Gambar 1.11 Cek hak akses karyawan bagian transaksi 

 

Pada alur proses pengecekan hak akses untuk karyawan jabatan transaksi ini, 

karyawan harus memasuki website khusus karyawan terlebih dulu, lalu 

karyawan melakukan login. Setelah itu dilakukan pengecekan data akun 

karyawan. Ketika berhasil, karyawan di arahkan ke halaman dashboard. 

 

12. Memproses transaksi produk dan jasa 

 
Gambar 1.12 Memproses transaksi pelanggan 

Pada alur proses bisnis memproses transaksi pelanggan seperti pada Gambar 

1.12 ini, karyawan bagian transaksi melakukan konfirmasi pada transaksi yang 

baru masuk agar dilakukan proses selanjutnya.  

 

13. Cek hak akses karyawan bagian pembayaran 

Untuk alur proses bisnis cek hak akses karyawan bagian pembayaran ini 

karyawan diharuskan memasuki website khusus karyawan, setelah itu 

karyawan melakukan login dan hasil login di proses pengecekan akun, jika 

benar maka karyawan pembayaran dapat masuk ke dashboard dan jika tidak 

maka karyawan harus mengisi kembali email dan password 
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Gambar 1.13 Cek hak akses karyawan bagian pembayaran 

 

14. Mengecek pembayaran pada transaksi 

 
`Gambar 1.14 mengecek pembayaran transaksi 

 

Pada alur bisnis mengecek pembayaran, karyawan mengecek pembayaran yang 

dilakukan oleh pelanggan setelah melakukan transaksi pembelian maupun 

sewa jasa. Karyawan mengecek bukti transfer yang telah di kirim oleh 

pelanggan saat melakukan pembayaran, jika pembayaran sesuai maka 

pembayaran bisa di setujui 

 

15. Mengecek hak akses karyawan bagian pengiriman 

Pada alur proses pengecekan hak akses untuk karyawan jabatan pengiriman ini, 

karyawan harus memasuki website khusus karyawan terlebih dulu, lalu 

karyawan melakukan login. Setelah itu dilakukan pengecekan data akun 

karyawan. Ketika berhasil, karyawan di arahkan ke halaman dashboard. 
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Gambar 1.15 Cek hak akses karyawan bagian pengiriman 

 

16. Memproses pengeriman produk kepada pelanggan 

 
Gambar 1.16 mengelola data pengiriman 

Pada alur proses pengiriman produk, karyawan bertugas memproses 

pengiriman produk atau jasa yang ada di transaksi. Karyawan dapat memproses 

jika pembayaran telah di konfirmasi, setelah itu karyawan memproses dengan 

mengisi nomer resi pengiriman. 

 

17. Mengecek hak akses karyawan bagian gudang 

 
Gambar 1.17 Cek hak akses karyawan bagian gudang 
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Untuk alur bisnis cek hak akses karyawan bagian transaksi ini karyawan 

diharuskan mengakses website khusus karyawan terlebih dahulu, setelah itu 

karyawan melakukan login dan hasil login di proses pengeceka, jika berhasil 

maka karyawan di arahkan ke dashboard. 

 

18. Mencatat produk yang masuk  

Pada alur bisnis mencatat barang masuk, karyawan bertugas mencatat barang-

barang yang baru masuk. Pada awalnya karyawan memasuki halaman gudang, 

lalu karyawan mencatat barang yang masuk. Setelah itu karyawan bisa 

menyimpan data tersebut. 

 
Gambar 1.18 Mencatat barang masuk 

1.3.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi 

Gambaran umum kebutuhan aplikasi yang dibuat harus mencakup semua 

kebutuhan data yang bersifat teknis dan menjadi acuan untuk pengembangan sistem 

aplikasi. Kebutuhan aplikasi Aplikasi Pet Shop Animalia, dapat dilihat di Tabel 

1.18. 

 

Tabel 1. 18 Tabel kebutuhan aplikasi 

PENGGUNA FUNGSIONAL 

Admin 1. Mengelola Data Master 

Pelanggan 1. Membeli produk barang 

2. Menyewa jasa treatment 

Karyawan bagian keuangan 1.  Mengecek pembayaran pada    

transaksi yang ada 

Karyawan bagian pemesanan 1. Memproses transaksi produk dan  jasa 

Karyawan bagian pengiriman 2. Memproses pengiriman produk  

kepada pelanggan 

Karyawan bagian gudang 3. Mencatat produk yang masuk 

Karyawan bagian treatment 4. Memproses treatment 

 

1. Fungsi mengelola data master 

Fungsi ini digunakan admin untuk mengelola data master yang dibutuhkan 

dalam aplikasi Adopsi dan Peduli hewan peliharaan. Data master yang ada 

meliputi data master jenis hewan, data master kategori barang, data master 

tipe pembayaran, data master tipe pengiriman. 

2. Melakukan membeli produk barang 

Fungsi ini digunakan oleh pelanggan untuk membeli kebutuhan hewan, 
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seperti makanan, kandang, mainan dan lain sebagai nya. 

3. Melakukan menyewa jasa treatment 

Fungsi ini digunakan oleh pelanggan untuk menyewa jasa treatment bagi 

hewan peliharaan. 

4. Melakukan pengecekan pembayaran pada transaksi yang ada 

Fungsi ini digunakan oleh karyawan keuangan untuk memverifikasi 

pembayaran pelanggan, jika pembayaran sesuai maka karyawan bisa 

menyetujui pembayaran yang di cek. 

5. Memproses transaksi produk dan jasa 

Fungsi ini digunakan karyawan untuk mencatat transaksi yang masuk dan 

melakukan penerimaan transaksi yang ada. 

6. Memproses pengiriman produk kepada pelanggan 

Fungsi ini digunakan karyawan untuk melakukan pengiriman sesuai 

pilihan pelanggan saat transaksi. Pengiriman dapat dilakukan setelah 

pembayaran berhasil. 

7. Mencatat produk yang masuk 

Fungsi ini digunakan karyawan untuk mencatat produk apa saja yang baru 

masuk di toko Animalia. 

8. Memproses treatment 

Fungsi ini digunakan karyawan untuk memproses treatment apa saja yang 

baru di booking oleh pelanggan 
 

1.4 Deskripsi Dokumen (Ikhtisar) 

 Dokumen ini di buat untuk di pergunakan sebagai panduan penggunaan 

aplikasi PetShop pada Animalia, berisikan sebagai berikut: 

BAB I 

Pada bab satu membahas tentang tujuan pembuatan dokumen lalu di lanjut dengan 

deskripsi umum perusahaan dan deskripsi umum sistemm, dan juga membahas 

deskripsi dokumen. 

BAB II 

Bab ini memberikan persyaratan perangkat lunak dan perangkat keras, kriteria 

pengguna aplikasi, dan informasi singkat tentang penerapan dan pelatihan. 

BAB III 

Pada bab ini membahas bagaimana cara penggunaan dari aplikasi ini untuk para 

pengguna 
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BAB II  

PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN 

 

2.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak atau software yang dipergunakan pada Aplikasi Pet Shop 

pada Animalia ini adalah: 

1. Windows sebagai Sistem Operasi bagi admin. 

2. MySQL sebagai Server. 

3. Google Chrome atau Mozila Firefox atau sejenis nya sebagai Tools Penjelajah 

(Web Browser).\ 

4. Mobile berbasis Android sebagai sarana untuk mengakses aplikasi 

 

2.2 Perangkat Keras 

Spesifikasi alat perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem 

aplikasi ini adalah : 

1. Laptop dengan spesifikasi minimum yaitu, Ram 2GB, Windows 7. 

2.  Mobile Phone spesifikasi minimum yaitu Ram 2GB dan Operating system 

lolipop 
 

2.3 Kriteria Pengguna Aplikasi 

 Pengguna aplikasi yang menggunaan aplikasi ini terutama dari sisi pengguna 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengguna Admin 

a. Memiliki pemahaman tentang penggunaan browser 

b. Memiliki pemahaman tentang kebutuhan data yang bakal digunakan 

2. Pengguna Karyawan 

a. Memiliki pemahaman tentang menggunakan browser 

b. Memiliki pemahaman tentang kriteria transaksi yang baik dan benar 

c. Memiliki pemahaman tentang input data secara digital 

d. Memiliki pemahaman tentang pengecekan pembayaran 

e. Memiliki pemahaman tentang mengirim barang 

3. Pengguna Pelanggan 

a. Memiliki pemahaman tentang menggunakan aplikasi 

b. Menjadi pengguna yang telah mendaftarkan akun di aplikasi 

c. Memiliki pemahaman tentang pembelian atau persewaan jasa serta paham 

dengan konsep transaksi secara online. 

 

2.4 Pengenalan dan Pelatihan 

Pengguna yang terkait dengan penggunaan aplikasi manajemen dan situs web 

ini perlu diberikan panduan terlebih dahulu sebelum penggunaan normal. Pengguna 

mendapatkan tutorial tergantung pada fitur yang mereka gunakan. Pelatihan itu 

sendiri, yaitu admin dan karyawan diperkenalkan ke aplikasi ini dan dilatih 

penggunaannya untuk beberapa waktu. Admin dan karyawan memiliki akses 

tepercaya saat mereka merasa memegang kendali. Jika pelanggan pertama 

menggunakan aplikasi ini,  kemudian pelanggan mendapatkan pengenalan dan 

pelatihan tentang cara menggunakan aplikasi Pet Shop Animalia. 
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BAB III  

MENU DAN CARA PENGGUNAAN 

 

3.1 Struktur Menu 

 Struktur menu pada Aplikasi Pet Shop pada Animalia adalah sebagai berikut 

1. Halaman Login 

2. Menu Admin 

a. Dahsboard 

b. Data Master 

c. Transasksi 

d. Karyawan 

e. Data Pelanggan 

f. Pencatatan Stok 

g. Laporan 

3. Menu Karyawan transaksi 

a. Transaksi Barang 

b. Transaksi Treatment 

4. Menu Karyawan Keuangani 

a. Pembayaran 

5. Menu Karyawan Pengiriman 

a. Pengiriman 

6. Menu Pengguna di aplikasi 

a. Home 

b. Produk 

c. Treatment 

d. Profile 

 

3.2 Penggunaan Aplikasi 

 Pengguna yang  terlibat dalam penggunaan aplikasi ini awalnya diberikan 

panduan sebelum memulai penggunaan normal. Pengguna mendapatkan tutorial 

tergantung pada fitur yang mereka gunakan. Pelatihan itu sendiri untuk karyawan 

yang diperkenalkan dengan situs Animalia dan kemudian diberikan pelatihan  

selama satu jam tentang cara menggunakannya. Karyawan dipercaya untuk 

memiliki akses ketika mereka merasa memegang kendali. Pelanggan sendiri 

kemudian diperkenalkan dan dilatih untuk menggunakan aplikasi ini melalui 

tutorial di dalam aplikasi. Setelah ditentukan bahwa ini mungkin, Anda bebas 

menggunakan Aplikasi Animalia. 

 

3.2.1 Cara Membuka Situs 

Untuk memulai akses terhadap web Animalia ini: 

1. Bukalah aplikasi website admin melalui browser yang anda punya. 

2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol Go pada 

browser.Bakal muncul tampilan halaman landing page seperti pada Gambar 

3.1 

3. Jika berhasil login, admin masuk kehalaman dashboard seperti pada Gambar 

3.2 
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Gambar 3.1 Halaman Login 

 

Pada Gambar 3.1 adalah tampilan halaman login untuk karyawan, karyawan 

diminta untuk memasukan email dan password yang telah di daftarkan. 

 

 
Gambar 3.2 Halaman dashboard admin 

 

Pada Gambar 3.2 adalah tampilan dashboard administrator, admin dapat 

mengakses halaman ini jika berhasil melakukan login, pada halaman dashboard ini 

admin dapat melihat informasi, seperti informasi jumlah karyawan, jumlah 

pelanggan terdaftar, jumlah total transaksi yang ada dan jumlah transaksi yang 

statusnya pending 
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Gambar 3.3 Sidebar menu admin 

 

Pada Gambar 3.3 ini, halaman Admin terdapar sidebar menu. Menu sendiri 

terdiri dari dashboard, data master, transaksi, karyawan, data pelanggan, pencatatan 

stok dan laporan. 

 

Pada Gambar 3.4 adalah isi dari menu bagian data master, pada menu data 

master terdapat menu kategori barang, produk barang,jasa, layanan, metode bayar, 

dan jenis pengiriman 
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Gambar 3.4 Menu data master 

 

3.2.2 Menu untuk Admin 

A. Cara memebuat data master 

Untuk membuka halaman data master kategori barang, admin dapat membuka 

sidebar seperti di Gambar 3.4, lalu admin dapat menekan tulisan “Kategori barang”. 

Setelah itu admin menuju ke tampilan halaman kategori barang seperti di Gambar 

3.5.  

 
Gambar 3.5 halaman Kategori barang 



27 

 

 

B. Cara melihat transaksi pada admin 

 
Gambar 3.6 Menu Transaksi pada halaman admin 

Jika admin mengecek transaksi, admin diharuskan memilih menu transaksi, 

seperti di Gambar 3.6. setelah itu admin menuju halaman transaksi seperti pada 

Gambar 3.7.  

 

 
Gambar 3.7 Halaman data transaksi pelanggan 

Jika admin melihat detail dari salah satu transaksi, maka admin dapat memilih 

dan menekan tombol yang ada pada kolom action, jika sudah maka admin menuju 

halaman detail seperti pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Halaman detail transaksi 

 

C. Cara menambah data karyawan dan jabatan 

 
Gambar 3.9 Menu sidebar karyawan 

 
Gambar 3.10 Halaman data karyawan 
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Langkah awal untuk admin melakukan menambah data karyawan maupun 

data jabatan adalah menekan menu karyawan pada sidebar seperti di Gambar 3.9, 

setalah itu jika admin melakukan menambah data karyawan, maka admin bisa 

memilih menu data karyawan, dan jika admin menambah data jabatan,maka admin 

bisa memilih data jabatan. 

Jika admin memilih menu data karyawan, maka menampilkan halaman data 

karyawan seperti di Gambar 3.10. 

 

 
Gambar 3.11 Halaman tambah data karyawan 

Jika admin menambahkan data karyawan, maka admin menekean button add 

data, setelah itu admin menuju halaman form seperti di Gambar 3.11. Untuk menu 

data jabatan, langkah pertama admin memilih menu jabatan, setelah itu tampil 

halaman seperti di Gambar 3.12. Jika admin menambah data jabatan, maka admin 

dapat menuliskan nama jabatan lalu menekan button add data. 

 

 
Gambar 3.12 Halaman data jabatan 
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D. Melihat data pelanggan 

Langkah awal untuk admin melihat data pelanggan ialah memilih menu Data 

pelanggan terlebih dahulu, jika sudah maka admin menuju halaman data pelanggan 

seperti pada Gambar 3.13 

 
Gambar 3.13 Halaman data pelanggan 

Jika admin melihat detail data pelanggan, maka admin bisa menekan button 

detail yang ada pada kolom action. Setalah itu admin di arahkan ke halaman detail 

seperti pada Gambar 3.14 

 

 
Gambar 3.14 Halaman detail pelanggan 

E. Pencatatan Stok barang 

Untuk menuju halaman  pencatatan stok barang, admin harus memilih menu 

Pencatatan stok pada sidebar menu. Jika berhasil masuk halaman pencatatan stok, 

maka tampilan halaman seperti di Gambar 3.15 
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Gambar 3.15 Halaman pencatatan stok 

Jika admin mencatat barang masuk, maka admin harus menekan button create 

data yang ada di pojok. Setelah itu admin menuju halaman form seperti pada Gambar 

3.16. 

 

 
Gambar 3.16 Halaman form tambah data stok masuk 

F. Mencetak laporan 

Pada bagian ini admin bisa mencetak laporan yang ada pada aplikasi ini, seperti 

laporan pengguna, laporan transaksi dan laporan barang masuk. Untuk mengakses 

menu tersebut, admin bisa memilih menu laporan yang ada di sidebar, seperti pada 

Gambar 3.17. Setelah itu admin di arahkan ke halaman laporan yang sesuai dipilih.  
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Gambar 3.17 Menu laporan 

 

 
Gambar 3.18 Halaman laporan transaksi produk 

Pada halaman laporan, terdapat data nama pelanggan, tanggal transaksi, total 

pembelian, dan status transaksi. Pada kolom invoice, admin dapat melihat dan 

mencetak invoice dari setiap transaksi pelanggan. Jika admin mencetak laporan 

semua transaksi, maka admin cukup menekan button general report dan admin di 

arahkan pada halaman cetak seperti di Gambar 3.19, dan jika admin  mencetak 

invoice, maka admin diarahkan pada halaman cetak invoice seperti di Gambar 3.20. 
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Gambar 3.19 Halaman cetak semua transaksi 

 

 
Gambar 3.20 Halaman cetak invoice transaksi 

3.2.3 Menu untuk pelanggan 

A. Cara mengakses aplikasi pelanggan 

1. Pelanggan diharuskan untuk mendownload aplikasi animalia 

2. Jika sudah maka pelanggan dapat masuk ke aplikasi, dan untuk awalan pertama 

pada aplikasi ini adalah splash screen seperti di Gambar 3.21 

3. Setelah itu pelanggan masuk ke halaman login seperti di Gambar 3.22, jika 

pelanggan sudah memiliki akun maka pelanggan bisa langsung memasukkan email 

dan password, jika pelanggan belum memiliki akun maka pelanggan bisa menekan 

tulisan sign up pada bagian bawah halaman login. 

4. Pada halaman signup seperti di Gambar 3.23, pelanggan bisa memasukan data 

yang diperlukan untuk mendaftar. 
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Gambar 3.21 Splash screen aplikasi 

Tampilan spalsh screen terdapat logo animalia, dan di bawah adalah tampilan 

halaman login. 

 

 
Gambar 3.22 Halaman login di aplikasi 
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Gambar 3.23 Halaman signup di aplikasi 

Setelah melakukan login maupun signup, pelanggan di arahkan ke halaman 

home pada aplikasi. Pada halaman home terdapat informasi produk dan treatment 

yang ada. 

 
Gambar 3.24 Halaman home pada aplikasi 
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Gambar 3.25 Halaman produk 

Pada halaman produk pelanggan dapat melihat produk yang ada, dan pada 

halaman produk terdapat kolom search, button cart dan button wishlist. Dan untuk 

halaman treatment terdapat treatment yang tersedia, dan dihalaman treatment juga 

terdapat kolom search, button cart dan button wishlist 

 

\  

Gambar 3.26 Halaman treatment 
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B. Cara melakukan transaksi pada aplikasi 

Pelanggan yang melakukan transaksi, diharuskan untuk memilih salah satu 

produk atau jasa yang ada pada aplikasi, setelah itu pelanggan masuk pada halaman 

produk card seperti di Gambar 3.27. setelah itu pelanggan bisa menekan button add 

to cart. 

 
Gambar 3.27 Product card  

 
Gambar 3.28 Modal succes cart 
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Jika sudah menekan button add to cart, maka tampil modal informasi jika 

produk berhasil di masukkan ke cart atau keranjang. Jika melihat keranjang, maka 

pelanggan dapat menekan tombol view my cart atau pelanggan bisa masuk ke 

halaman product dan menekan button cart. 

 

 
Gambar 3.29 Halaman cart 

Pada Gambar 3.29 adalah halaman cart,pada halaman cart pelanggan dapat 

menambah jumlah barang yang di beli. lalu jika sudah yakin untuk membeli, 

pelanggan dapat menekan button continue to checkout. Dan jika sudah maka di 

arahkan ke halaman checkout seperti di Gambar 3.30. 

 

 
Gambar 3.30 halaman checkout 
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Gambar 3. 31 Button checkout 

Jika sudah sesuai, pelanggan bisa menekan button checkout now untuk 

melakukan transaksi 

 

 
Gambar 3.32 Halaman checkout sukses 

Jika berhasil melakukan checkout, maka pelanggan di arahkan ke halaman 

informasi jika checkout telah berhasil 
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C. Cara melihat history transaksi 

Untuk melihat history transaksi, pelanggan bisa menekan menu profile yang 

ada di navbar aplikasi seperti di Gambar 3.33, Setelah itu pelanggan di arahkan ke 

halaman profile seperti di Gambar 3.34. 

 
Gambar 3.33 Navbar aplikasi 

Pada halaman profile, terdapat beberapa menu seperti menu account berisi 

edit profile, change password. Lalu pada menu transaction ada menu pemebelian 

dan sewa jasa lalu ada button log out. Jika pelanggan melihat history transaksi, 

pelanggan dapat menekan menu pembelian. Lalu pelanggan di arahkan ke halaman 

history pembelian seperti di Gambar 3.35. 

 

 
Gambar 3.34 Halaman profile 

Pada halaman history, pelanggan dapat melihat status transaksi dan alamat 

pengiriman 
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Gambar 3.35 Halaman history 

 

3.2.4 Menu untuk karyawan transaksi 

A. Cara menerima transaksi 

 
Gambar 3.36 Halaman Dashboard Karyawan transaksi 

Setelah karyawan melakukan login, karyawan transaksi di arahkan ke 

halaman dashboard, pada dashboard ini terdapat informasi tentang jumlah-jumlah 

status transaksi, seperti jumlah transaksi pending, transaksi di proses dan transaksi 

selesai. Jika karyawan menproses transaksi barang, maka karyawan bisa menekan 

tulisan “transaksi barang” di navbar. Setelah itu karyawan menuju ke halaman data 

transaksi barang seperti di Gambar 3.36. 
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Gambar 3.37 Halaman Daftar Transaksi Barang 

Pada halaman daftar transaksi barang seperti di Gambar 3.37 ini, karyawan 

dapat melihat data nama pelanggan yang melakukan transaksi, tanggal transaksinya 

status pembayaran nya dan status transaksi nya. Pada kolom action terdapat show 

transaksi pada button warna ungu, dan button edit di warna biru. 

 

 
Gambar 3.38 Detail transaksi barang 1 

Pada detail transaksi produk, karyawan transaksi bisa melihat data yang 

dipilih oleh pelanggan, data tersebut bisa dilihat di Gambar 3.38 dan 3.39. Pada 

detail transaksi, dapat terlihat data pelanggan, metode pembayaran, metode 

pengiriman dan total dan subtotal nya. Untuk di bagian bawah seperti di Gambar 

3.39 terdapat list produk barang yang di beli. Data nya seperti nama barang, harga 

dan jumlah beli 
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Gambar 3.39 Detail transaksi barang 2 

 

 
Gambar 3.40 Halaman edit transaksi 

Untuk di halaman edit, karyawan  transaksi hanya bisa merubah statusnya. 

Jika pembayaran nya di setujui, maka karyawan transaksi bisa memproses transaksi 

pelanggan. 
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3.2.5 Menu untuk karyawan pembayaran 

A. Cara menerima pembayaran 

 
Gambar 3.41 Halaman dashboard pembayaran 

Pada halaman dashboard pembayaran ini karyawan bisa melihat data status 

pembayaran di cek, pembayaran gagal, an pembayaran disetujui 

 

 
Gambar 3.42 Halaman data pembayaran 

Halaman data pembayaran ini karyawan bisa melihat data pembayaran 

transaksi. Karyawan bisa melihat data nama pelanggan, tanggal transaksi, tanggal 

bayar, status pembayaran dan action. Untuk bagian action terdapat pilihan edit dan 

show untuk memproses pembayaran. 
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Gambar 3.43 Halaman detail pembayaran 

 

Pada halaman detail pembayaran, karyawan pembayaran bisa melihat data 

pembayaran transaksi, seperti data pelanggan, nama metode bayar, total harga yang 

harus di bayar, status transaksi, status pembayaran, tanggal transaksi, dan tanggal 

pembayaran. 

 

 
Gambar 3.44 Halaman edit status pembayaran 

 

Untuk edit status pembayaran, karyawan bisa mengganti status pembayaran 

jika pelanggan sudah membayar sesuai nominal yang harus di bayarkan. Lalu 

karyawan bisa memilih status pembayaran yang ada di dropdown menu. 
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3.2.6 Menu untuk karyawan pengiriman 

A. Cara memproses pengiriman 

 
Gambar 3.45 Halaman dashboard karyawan pengiriman 

 

Setelah berhasil login, karyawan pengiriman diarahkan ke halaman 

dashboard. Di halaman dashboard karyawan bisa melihat data informasi tentang 

pengiriman, seperti status paket proses kirim, status paket di kirim, status paket di 

terima. 

 

 
Gambar 3.46 Halaman Daftar pengiriman 

 

Pada halaman daftar pengiriman, karyawan bisa melihat data pengiriman 

seperti nama pelanggan, tanggal transaksi dan status pengiriman. 
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Gambar 3 47 Halaman detail pengiriman 

 

Pada detail pengiriman, karyawan bisa melihat detail transaksi, seperti nama 

pelanggan metode pembayaran dan tanggal transaksi. 

 

 
Gambar 3.48 Halaman edit status pengiriman 

 

Untuk halaman edit status pengiriman, karyawan bisa memilih status 

pengiriman dan menginputkan nomer resi pengiriman. 
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