
BAB IV

Perancangan Perangkat Lunak

4.1 Metode Perancangan Sistem

Berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan dilakukan analisa

terhadap data-data tersebut, maka tahapan selanjumya adalah melakukan

perancangan sistem dengan cara mendokumentasikan perancangan sistem data.

Perancangan sistem data ini meliputi diagram arus (Data Flow Diagram), dan

perancangan database.

4.1.1 Masukan Sistem (Input)

Masukan sistem adalah suatu proses penambahan data yang kemudian

akan diolah oleh sistem, sehingga dapat mengeluarkan output yang sesuai dengan

kcinginan dari user. Input pada sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut:

a. Admin

Pada admin, masukan sistem adalah seperti di bawah ini:

1. Data Cabang

2. Data Contact

3. Data Pesawat

4. Data Service

5. Data Pegawai

6. Data Account

b. Operator

Pada operator, masukan sistem adalah sebagai berikut:

1. Data Pengiriman
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2. Data Account

2. User

Pada user, masukan sistem adalah sebagai berikut:

1. Data Guestbook

2. Data Paket Barang

4.1.1 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram)

Perancangan ini dimulai dari bentuk yang paling global, yaitu diagram

konteks, yang kemudian diagram ini diturunkan sampai bentuk yang paling detail.

Diagram konteks ini membutuhkan analisa terlebih dahulu terhadap sistem

tersebut, antara lain apa saja yang dibutuhkan sistem dan tujuan informasi yang

dihasilkan sistem. Setelah berhasil mendeskripsikan data dan informasi yang

harus dihasilkan, lalu digambarkan sebuah diagram yang menggambarkan aliran

data dari sistem tersebut.

4.1.1.1 Diagram Konteks

Diagram konteks untuk sistem ini dapat digambarkan pada gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Diagram Konteks
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Pada sistem ini terdapat tiga tipe pengguna, yaitu Administrator, Operator,

dan User. Setiap pengguna memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang

berbeda-beda, sehingga sistem akan bckerja sesuai dengan yang

menggunakannya.

4.1.1.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

Setelah dibuat diagram konteks dari sistem yang akan dibuat, maka

diagram konteks tersebut diturunkan menjadi bentuk yang lebih detil, yaitu Data

Flow Diagram (DFD) Level 1, scperti pada gambar 4.2.
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Gambar 4.2. DFD Level 1

4.1,2.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 2

Setelah dibuat DFD Level 1 dari sistem yang akan dibuat, maka

perancangan akan dilanjutkan ke dalam perancangan yang lebih detil, yaitu DFD
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Level 2. Hal ini disebabkan perancangan pada DFD Level 1 masih sangat luas,

sehingga perlu diperjelas pada tiap proses yang terjadi pada tiap pengguna yang

terlibat.

a. DFD Level 2 Manajemen Data

Proses manajemen data ini akan mengolah data-data yang berada di setiap

cabangnya, seperti terlihat pada gambar 4.3.

Gambar, 4.3 DFD Level 2 Manajemen Data

b. DFD Level 2 Pelaporan Data

Pada DFD level ini, maka akan terlihat data yang sudah diolah atau yang

telah di-inputkan, edit maupun hapus. Bagi user yang menginginkan info

tentang paket barang yang dikirimnya pun dapat melihat melalui sistem SMS

dg menggunakan format tertentu yang sudah ditentukan dari pihak perusahaan

pengirim barang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.4.
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Gambar 4.4 DFD Level 2 Pelaporan Data

4.1.1.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 3

DFD Level 3 dirancang apabila perancangan DFD Level 2 masih terlalu

luas, sehingga DFD Level 3 harus dirancang. Pada sistem ini, DFD Level 3 hanya

dimiliki pada proses manajemen data cabang, contact, pesawat, service, pegawai

dan paket.

a. DFD Level 3 Manajemen Data Cabang

Pada proses DFD level ini, admin dapat meng-inputkan dan

menghapus data cabang, seperti terlihat pada gambar 4.5.

Gambar 4.5 DFD Level 3 Manajemen Data Cabang
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b. DFD Level 3 Manajemen Data Contact

Pada DFD level ini, terjadi proses di mana Admin dapat menambah,

menghapus, bahkan mengahapus data contact yang ada, seperti terlihat

pada gambar 4.6,

Gambar 4.6 DFD Level 3 Manajemen Data Contact

c. DFD Level 3 Manajemen Data Pesawat

Proses yang terjadi pada DFD level ini adalah admin dapat menambah,

mengubah, dan mengapus data pesawat yang sudah ada, seperti terlihat

pada gambar 4.7.
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Gambar 4.7 DFD Level 3 Manajemen Data Pesawat
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d. DFD Level 3 Manajemen Data Service

Di level ini, admin dapat menambah, mengubah, ataupun menghapus

data service yang sudah ada, seperti terlihat pada gambar 4.8.

Gambar 4.8 DFD Level 3 Manajemen Data Service

e. DFD Level 3 Manajemen Data Pegawai

Pada proses di level ini, admin mengatur data pegawai

(admin/operator) dengan cara melihat, menambah, mengubah (account),

ataupun mcnghapusnya. Selain itu, operator juga dapat mengubah account

nya, seperti terlihat pada gambar 4.9.
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Gambar 4.9 DFD Level 3 Manajemen Data Pegawai

f. DFD Level 3 Manajemen Data Paket

Pada DFD level ini, terjadi proses di mana operator dapat menambah,

mengubah, maupun menghapus data paket yang ada, seperti terlihat pada

gambar 4.10.

Gambar 4.10 DFD Level 3 Manajemen Data Paket
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g. DFD Level 3 Manajemen Data Guestbook

Di sini, admin dapat membaca serta mengahapus data guestbook yang

ada, dan pengguna dapat mengisikan data pada guestbook, seperti terlihat

pada gambar 4.11.

Gambar 4.11 DFD Level 3 Manajemen Data Guestbook

4.1.2 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel yang dirancang untuk sistem ini adalah seperti yanj

terlihat pada gambar 4.12 berikut ini
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Gambar 4.12. Diagram Relasi Antar Tabel

4.1.3 Perancangan File

File adalah sekumpuian record sejenis yang mempunyai panjang elemen

dan data field yang sama, namun berbeda-beda data v«/«e-nya. Perancangan file

disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis data yang akan digunakan baik dalam

dialog input maupun dalam sistemnya.

S
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Pada perancangan file sistem ini, dibutuhkan 7 tabel database yang saling

berhubungan satu sama lain, yaitu antara lain:

a. Tabel Cabang

Tabel cabang digunakan untuk menyimpan data kota cabang dari

perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini PT. Suryagita Nusaraya,

sehingga data tersebut dapat diolah dan diakses oleh admin pada saat

dibutuhkan. Perancangan tabel data cabang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut

mi.

Tabel 4.a Cabang

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id cabang Integer 6 Primary Key
2 kota_cabang Varchar 30

b. Tabel Contact

Tabel contact ini digunakan untuk menyimpan data contact person dari

tiap-tiap kantor cabang, yang hanya dapat diinputkan dan diakses oleh admin

saja, sedangkan user hanya dapat melihat tampilan jadinya saja. Perancangan

tabel contact dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.b. Contact

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id contact Integer 6 Primary Key
2 id cabang Tinyint 4

3 alamat Varchar 255

4 telp Varchar 50

5 fax Varchar 50

6 Email Varchar 50

7 cp Varchar 255
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e. Tabel Pesawat

Tabel ini menyimpan data-data pesawat (maskapai penerbangan) yang ada,

yang nantinya data tersebut dapat diolah dan diakses. Perancangan tabel

pesawat ini dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.e. Pesawat

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id_pesawat Integer 6 Primary Key
2 pesawat Varchar 30

f. Tabel Service

Tabel ini menyimpan data-data mengenai kota asal pengiriman dan tujuan

pengiriman dari maskapai yang bersangkutan. Perancangan tabel service ini

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.f. Service

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id service Integer L_ 6 Primary Key
2 id pesawat Integer 6

3 id asal_pengiriman Integer 6

4 id tujuan pengiriman Integer 6

5 n Varchar 10

6 empat lima Varchar 10

7 seratus Varchar 10

8 dualimapuluh Varchar 10

9 keterangan Varchar 25

g. Tabel Paket

Tabel ini menyimpan data-data pengiriman paket barang dari kota asal ke

kota tujuan, serta memberi tahu apakah barang tersebut sudah sampai atau

belum. Perancangan tabel paket ini dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini.

 



Tabel 4.g. Paket

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 smu barang Integer 10 Primary Key
2 asal Integer 6

3 tujuan Integer 6

4 status Boolean

5 keterangan Varchar 50
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h. Tabel Inbox

Tabel ini menyimpan data-data sms yang dikirimkan oleh user untuk

mengetahui keberadaan paket barang mereka. Perancangan tabel paket ini

dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini.

Tabel 4.h. Inbox

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id Integer 6 Primary Key
2 waktu datetime

3 no_pengirim Varchar 15

4 Pesan Varchar 255

5 status Enum 0,1

i. Tabel Outbox

Tabel ini menyimpan data-data sms yang dikirimkan oleh user untuk

mengetahui keberadaan paket barang mereka. Perancangan tabel paket ini

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 4.i. Outbox

No Nama Field Tipe Size Keterangan

1 id Integer 6 Primary Key
2 waktu datetime

3 no_pengirim Varchar 15

4 status Enum 0,1
5 Messages Varchar 255
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4.2 Desain Antarmuka

Sistem yang akan dibangun ini memiliki 3 interface yang utama, yaitu

User, Operator, dan Admin. Antarmuka (interface) yang diinginkan dan

diharapkan untuk sistem ini antarmuka yang berbasis GUI (Graphical User

Interface). Untuk itu diperiukan suatu antarmuka yang dapat dipahami oleh user

dengan tingkat kemampuan pengguna komputer.

Tampilan sistem ini dirancang agar pengguna dapat menggunakan dengan

mudah tanpa harus bingung untuk melakukan aktivitas di dalam sistem ini. Selain

itu, sistem ini dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia, sehingga pengguna

dapat dengan mudah menggunakannya.

4.2.1 Desain Antarmuka Masukan (Input)

Rancangan desain antarmuka masukan sistem ini dirancang berdasarkan

tiap-tiap level pengguna, karena tiap lcvelnya memiliki hak dan wewenang yang

berbeda terhadap pengolahan data. Berikut adalah desain antarmuka masukan

sistem untuk tiap-tiap level pengguna.

a. Admin

Desain antarmuka masukan sistem untuk admin adalah sebagai berikut;

1. Desain masukan Tambah Cabang

Menu tambah cabang digunakan untuk menambah nama kota cabang

baru yang belum ada, seperti terlihat pada gambar 4.13.

Tambah Cabang

Cabang

T3a*ah Reset

Gambar 4.13. Desain masukan tambah cabang

 



2. Desain masukan Tambah Contact

Menu tambah contact ini digunakan untuk menginputkan data-data

contact person yang ada di masing-masing cabang, seperti terlihat pada

gambar 4.14.

Tambah Contact

Cabang : 1 M

Alamat 1 1

Tefc> : 1 1

Fax : 1 1

E-mai 1 1

Contact Person : 1 1

Tan*ah J Reset

Gambar 4.14. Desain Masukan Tambah Contact

34

3. Desain masukan Tambah Pesawat

Menu tambah pesawat ini digunakan untuk menginputkan data-data

pesawat / maskapai penerbangan yang akan digunakan dalam proses

pengiriman barang, seperti yang terlihat pada gambar 4.15.

Tambah Pesawat

Pesawat : [

Tambah Reset

Gambar 4.15. Desain Masukan Tambah Pesawat
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4. Desain masukan Tambah Service

Menu tambah service ini digunakan untuk melakukan pcnginputan

data-data yang berhubungan dengan pengiriman barang, seperti terlihat

pada gambar 4.16.

Tambah Detail Service

Pesawat | \-<r\

Asal : I Kl

Tujuan ; | \-w\

N
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+ 250 : I- l
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Tambah Reset

Gambar 4.16. Desain Masukan Tambah Service

5. Desain masukan Tambah Pegawai

Menu ini digunakan untuk menambah data pegawai yang mempunyai

hak dan wewenang sebagai operator, seperti terlihat pada gambar 4.17.

Tambah Pegawai

MP

Nama

(Jsemame

Password

Tanbah Reset

Gambar 4.17. Desain Masukan Tambah Pegawai
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6. Desain masukan Data Account

Menu ini digunakan untuk merubah data diri, seperti terlihat pada

gambar 4.18.

Edit Account

Lfeemame 1

New Password 1

Re - Type New Password : 1

Proses | Reset

Gambar 4.18. Desain Masukan Data Account

b. Operator

Desain antarmuka masukan sistem untuk operator adalah sebagai berikut:

1. Desain masukan Data Pengiriman

Menu ini digunakan untuk menyimpan data pengiriman barang dari

tempat asal pengiriman kc tempat tujuan pengiriman, seperti terlihat pada

gambar 4.19.

Tambah Pengjriman Paket

SMU Barang : | |

Maskapai j |^v|

Nama Penoirim : I I

Asal | rvl

Tujuan | •

Status | 1

Ket : | |

j Tambah j Reset j

Gambar 4.19. Data Pengiriman

 



2. Desain masukan Account

Menu ini digunakan untuk mengubah data diri, seperti terlihat pada

gambar 4.20.

Edrt Account

Usemame 1

New Password 1

Re - Type tew Password : 1

1 Ptoses 1 Resel
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Gambar 4.20. Data Account

c. User

Desain antarmuka masukan sistem untuk user adalah sebagai berikut:

1. Desain masukan Guestbook

Menu ini digunakan untuk menyimpan data mengenai komentar dari

user yang menggunakan sistem, seperti terlihat pada gambar 4.21.

Guestbook

Nama

Emai

Subject :

Pesan

i

1

1

*

W\

Proses Reset

Gambar 4.21. Data Guestbook
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4.2.2 Desain Rancangan Proses Struktur Menu

Perancangan proses merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam

perancangan suatu sistem, karena kebutuhan proses merupakan jembatan antara

kebutuhan masukan sistem dan kebutuhan keluaran sistem. Berikut ini

perancangan proses struktur menu untuk tiap level pengguna.

a. Admin

Perancangan proses untuk level admin adalah sebagai berikut.

1. Proses ubah dan hapus data

Proses modifikasi data seperti ubah dan hapus data pada level admin

terdapat pada menu berikut ini:

1.1 Menu Service

1.1.1 Hapus maskapai penerbangan

1.1.2 Ubah dan hapus detail service

1.2 Menu Guestbook

1.2.1 Hapus guestbook

1.3 Menu Contact Us

1.3.1 Ubah dan hapus kota cabang

1.4 Menu Pegawai

1.4.1 Ubah dan hapus pegawai

2. Proses Login dan Veriflkasi Password

Proses login dan verifikasi password digunakan pengguna untuk dapat

memasuki sistem. Hanya pengguna yang memiliki login id dan password
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yang dapat memasuki sistem. Berikut ini adalah rancangan tampilan menu

login seperti terlihat pada gambar 4.22 di bawah ini.

Login

Ikmame:

Password: (_

Gambar 4.22 Rancangan menu login

b. Operator

Perancangan proses untuk level operator adalah sebagai berikut.

1. Proses ubah data

Proses modifikasi data seperti ubah data pada level operator tcrdapat

pada menu berikut ini:

1.1 Menu account setting

1.1.1 Ubah data account

2. Proses Login dan Verifikasi Password

Proses login dan verifikasi password digunakan pengguna untuk dapat

memasuki sistem. Hanya pengguna yang memiliki login id dan password

yang bisa masuk ke dalam sistem ini. Berikut ini adalah rancangan

tampilan menu login seperti terlihat pada gambar 4.22.

c. User

Perancangan proses untuk level user adalah sebagai berikut.
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2. Daftar Contact Us

Menu daftar contact us berfungsi untuk melihat data kantor cabang

yang ada, seperti yang terlihat pada gambar 4.25 di bawah ini.

Cabang A laniat No.Telp No.Fax

„

[edit] [hapus]
[edit] [hapus]
[edit] [hapus]

Gambar 4.25 Daftar Contact Us

3. Daftar Pegawai

Menu daftar pegawai berfungsi untuk melihat daftar pegawai yang

ada, seperti yang terlihat pada gambar 4.26 di bawah ini.

No Username

[edit] [hapus]
[edit] [hapus]
[edit] [hapus]

Gambar 4.26 Daftar Pegawai

b. Operator

Perancangan keluaran untuk level operator adalah sebagai berikut.

1. Daftar Service

Menu daftar Service berfungsi untuk melihat data maskapai

penerbangan, tetapi tanpa adanya kolom hapus seperti pada admin.

Gambar terlihat pada gambar 4.23.

2. Contact Us

Menu daftar Contact Us berfungsi untuk melihat data kantor

cabang yang ada, tetapi tanpa adanya kolom edit dan hapus seperti

pada admin. Gambar terlihat pada gambar 4.25.
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3. Paket Barang

Menu daftar Info Paket Barang Via SMS ini berfungsi untuk

melihat data barang yang yang sudah di-inputkan atau update data nya,

seperti terlihat pada gambar 4.27.

No. Pengirim

Message

Gambar 4.27 Info Paket Barang

c. User

Perancangan keluaran untuk level operator adalah sebagai berikut.

1. Daftar Sevice

Menu daftar service berfungsi untuk melihat data maskapai

penerbangan, dan setiap data maskapai akan berbeda detail scrvicenya,

seperti yang terlihat pada gambar 4.23 dan 4.24.

2. Daftar Guestbook

Menu daftar guestbook berfungsi untuk melihat data guestbook

yang ada, seperti yang terlihat pada gambar 4.28.

Gambar 4.28 Daftar Guestbook

 


