
BAB III

ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

3.1 Metode Analisis

Definisi metode analisis secara terminologis adalah suatu cara untuk

mempelajari sesuatu degan cara menguraikan bagian bagiannya. Analisis

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang sistem

dengan mendapatkan dan menganalisis data-data yang diperiukan untuk

kepentingan sistem yang akan dikembangkan sebagai persiapan menuju ketahap

perancangan sistem,

Analisis sistem menggunakan metode analisis yang beralir data, lengkap

dengan alat dan teknik yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem sehingga

analisis ini menghasilkan sistem yang strukturnya dapat didefinisikan dengan

baik.

3.2 Hasil Analisis

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diketahui beberapa kebutuhan

berupa kebutuhan masukan system, kebutuhan keluaran system, kebutuhan

interface.

Sistem ini dirancang dan dibangun untuk memudahkan proses komunikasi,

koordinasi dan pelaporan antar kantor cabang, sehingga proses penyampaian

informasi dan pengambilan keputusan dapat dapat berjalan dengan efektif dan

efisien. Selain itu, akan memudahkan bagi konsumen untuk mengetahui lokasi

12

 



14

ke kantor cabang asal pengiriman pakel barang, dan digunakan oleh konsumen

untuk mengetahui lokasi paket barang yang mereka kirimkan. Semuanya dengan

memanfaatkan fasilitas SMS pada handphone.

Masukan Sistem (Input)

Data input yang diperiukan untuk sistem perangkat lunak yang dibuat

adalah semua data yang nantinya akan diolah pada halaman web. Adapun

kebutuhan data input dari sistem ini secara garis besar adalah:

1. Admin

Kebutuhan masukan sistem admin antara lain:

a. Data Cabang

b. Data Contact

c. Data Pesawat

d. Data Service

e. Data Pegawai

f. Data Account

2. Operator

Kebutuhan masukan sistem operator antara lain:

a. Data Pengiriman Paket

b. Data Account

3. User

Kebutuhan masukan sistem user antara Iain:

a. Data Guestbook

b. Data Paket Barang (sistem SMS)
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Proses

Perangkat lunak ini memiliki beberapa proses yang diperiukan untuk

memenuhi tujuan dibualnya sistem ini. Proses-proses tersebut adalah:

1. Proses Manajemen Data

a. Proses manajemen data cabang

1. Proses tambah data cabang

2. Proses hapus data cabang

b. Proses manajemen data contact

1. Proses tambah data contact

2. Proses ubah data contact

3. Proses hapus data contact

4. Proses ambil data contact

c. Proses manajemen data pesawat

1. Proses tambah data pesawat

2. Proses hapus data pesawat

d. Proses manajemen data service

1. Proses tambah data service

2. Proses ubah data service

3. Proses hapus data service

4. Proses ambil data service

e. Proses manajemen data pegawai

1. Proses tambah data pegawai

2. Proses ubah data pegawai
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3. Proses hapus data pegawai

4. Proses login pegawai

5. Proses account setting pegawai

f. Proses manajemen data paket

1. Proses tambah data paket

2. Proses ubah data paket

3. Proses hapus data paket

4. Proses penerimaan sms data paket

g. Proses manajemen guestbook

1. Proses tambah data guestbook

2. Proses hapus data guestbook

2. Proses Pelaporan Data

a. Proses lihat data Cabang

b. Proses lihat data Contact

c. Proses lihat data Pesawat

d. Proses lihat data Service

e. Proses lihat data Pegawai

f. Proses lihat data Paket

g. Proses lihat data Guestbook

Keluaran Sistem (Output)

Data output yang dihasilkan dari perangkat lunak yang dirancang adalah

sebuah sistem yang lebih menekankan pada proses penyampaian informasi,

komunikasi dan pelaporan data. Selain itu, sistem ini dapat menampilkan semua
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informasi sesuai dengan data masukan (input). Berikut adalah hasil keluaran

(output) sistem dari tiap-tiap pengguna, antara lain:

1. Admin

Keluaran sistem admin adalah:

a. Informasi Cabang

b. Informasi Contact

c. Informasi Pesawat

d. Informasi Service

e. Informasi Operator

f. Informasi Account

g. Informasi Paket

2. Operator

Keluaran sistem operator adalah:

a. Informasi Pengiriman

b. Informasi Account

3. User

Keluaran sistem user adalah:

a. Informasi Cabang

b. Informasi Contact

c. Informasi Pesawat

d. Informasi Service

e. Informasi Guestbook

f. Informasi Pengiriman (sistem SMS)

 


