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3. BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini membahas tentang analisis dan perancangan sistem. Analisis 

sistem meliputi kebtuhan fungsional, dan analisis kebutuhan non fungsional dari 

sistem point of sale sedangkan pada perancangan diagram sistem meliputi use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, desain database, 

arsitektur sistem dan rancangan user interface. 

3.1 Analisis Sistem 

Pada analisis sistem terdapat dua hal yang akan dibahas yakni kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan non fungsional. Kedua kebutuhan ini dapat disimpulkan 

dari desain sistem yang diteliti. Pada proses tersebut peneliti mengambil beberapa 

fitur dan fungsi yang kemudian dirangkum menjadi kebutuhan baru yang akan 

muncul terkait kebutuhan fungsional maupun non fungsional yang kemudian 

dilakukan penyimpulan kebutuhan untuk sistem.  

3.1.1 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan fungsi atau fitur apa saja yang 

terdapat didalam sistem, fitur-fitur tersebut meliputi masukan(input), proses dan 

keluaran(output). Bisa disebut dengan fungsional dari sebuah sistem. Beberapa  

Kebutuhan fungsionalitas sistem point of sale yang telah disimpulkan adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Kebutuhan fungsional sistem 

Kebutuhan Fungsional Deskripsi 

Kelola Barang Administrator dapat mengelola barang di dalam 

sistem ini, kelola barang yaitu dari mulai menambah 

barang, mengubah barang atau menghapus barang 

serta mutasi barang dapat dilakukan pihak 

administrator. 

Kelola Pembelian Administrtor dapat mengelola pembelian didalam 

sistem, kelola pembelian ini meliputi penginputan 
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transaksi pembelian barang, pengubahan data 

pembelian dan penghapusan data pembelian. 

Kelola Mutasi Barang Administrator adalah pihak yang mengelola mutasi 

barang di dalam sistem, pengelolaan mutasi barang 

meliputi penambahan data mutasi barang, 

pengubahan data dan penghapusan data mutasi 

barang. 

Transaksi  Administrator dan Kasir adalah pihak yang dapat 

menggunakan fitur tersebut namun pihak kasir hanya 

dapat memasukkan dua tipe transaksi yaitu transaksi 

utama dan jasa service sedangkan untuk 

administrator beberapa transaksi penjualan dan 

transaksi pembelian dapat digunakan. Untuk 

beberapa tranasaksi tersebut pihak administrator 

bertanggung jawab penuh mulai dari 

penginputan,penghapusan yang berkaitan dengan 

transaksi.  

Laporan Administrator dan manager adalah pihak yang dapat 

mengakses kebutuhan tersebut. Pengelolaan laporan 

diserahkan oleh administrator sedangkan manager 

hanya akan mengecek hasil laporan tersebut. 

Kelola Admin Administrator adalah pihak yang berkuasa penuh 

dalam mengelola Admin atau mengelola pihak mana 

yang dapat mengakses sistem. Pihak administrator 

dapat menambahkan pegawai ataupun menghapus 

pegawai yang sudah tidak bekerja lagi. 

Data Request Manager adalah pihak yang berhubungan dengan 

data request menggunakan platform android dimana 

pihak manager akan meminta data ke administrator 

untuk dikirim atau diubah supaya bisa terlihat 

laporan terbaru di android device. 
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Sinkronasi Data Administrator dan Kasir merupakan pihak yang 

dapat memperbarui data yang akan dikirim ke 

database master POS serta database klien penjualan 

dan sebaliknya. 

 

3.1.2 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional sistem merupakan analisi kebutuhan 

yang menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk menilai fungsionalitas 

sistem. Beberapa fungsionalitas dari kebutuhan non fungsional melibatkan analisis 

kebutuhan terhadap pengguna (user) dan sistem. Kebutuhan non fungsional pada 

sistem ini dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Analisis kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna ini adalah analisis terhadap kebutuhan 

pengguna yang langsung berinteraksi dengan sistem. Beberapa pengguna 

yang langsung berinteraksi dengan sistem point of sale adalah seluruh 

pegawai dan pemilik toko retail JSC Jasa Sarana Computer.untuk level 

tertinggi didalam sistem tersebut yaitu admin toko sebagai administrator, 

pemilik toko sebagai manager, pegawai kasir sebagai pihak yang 

melakukan sub sistem point of sale. Penjelasan untuk setiap pengguna dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Deskripsi 

Admin toko  

( Administrator ) 

Pengguna merupakan beberapa pegawai yang 

menjadi tangan kana pemilik toko JSC Jasa 

Sarana Computer dalam mengelola Sistem 

Pemilik toko  

( Manager ) 

Pengguna merupakan pemilik toko JSC  

Kasir Pengguna merupakan pegawai kasir yang 

bertugas untuk melayani pelanggan dalam 

bertransaksi 
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b. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem merupakan analisis sebagai acuhan yang 

ditujukan ke sistem untuk menjadi pendukung pada fungsional sistem. 

Berikut beberapa penjelasan analisis kebutuhan sistem yang ada di sistem 

point of sale akan dapat dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Kebutuhan sistem 

Kebutuhan Deskripsi 

Hak Akses Level Sistem mempunyai 3 hak akses yaitu 

Administrator,manager dan pegawai/kasir. Hak 

akses ini digunakan untuk masing-masing user 

sesui fungsionalitas yang dipunya masing- 

masing. 

Print laporan Sistem dapat melakukan cetak laporan transaksi 

yang telah terjadi. 

Auto Suggestion Sistem penjualan ini memakai auto suggestion  

untuk memudahan aktor dalam pencarian barang 

Auto Report Sistem ini dapat melakukan laporan secara 

otomatis sesuai laporan yang diinginkan 

Aksesibilitas Sistem dapat digunakan hanya dilingkungan 

Toko JSC Jasa Sarana Computer sedangkan untuk 

manager mendapatkan aplikasi mobile yang 

dapat diakses dimanapun asalkan tersambung 

oleh jaringan internet. 

Performa Sistem dapat mengirimkan beberapa data dengan 

mengimplmentasikan web service dari database 

POS ke database master untuk pembaharuan data 

yang akan diakses melalui mobile. 

3.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan sistem berdasarkan Beberapa 

kebutuhan-kebutuhan diatas yang telah dianalisa. Perancangan dimulai dari 
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pembuatan arsitektur sitem, use case, activity diagram, sequence diagram, class 

diagram, hingga perancangan interface aplikasi. 

3.2.1 Arsitektur Sistem 

 Pada sistem Point of sale ini mempunyai arsitektur sistem yang akan di 

jelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Point of sale 

Pada Gambar 3.1 Desain sistem point of sale yang akan dikerjakan 

mempunyai dua database yaitu database POS dan database master POS. dimana 

database POS tidak akan selalu tersambung ke internet sedangkan database master 

POS akan selalu terhubung dengan koneksi internet. Database master POS akan 

menerima inputan dari database POS dan akan menyimpan data tersebut untuk 

informasi yang akan dikirim ke andorid device. Pengiriman data tersebut 

dijembatani oleh web service (restful) melalui format JSON. Administrator sebagai 

pihak pengelola yang dapat mengakses sebagian besar fitur yang ada pada sistem, 

dari mulai penambahan pada master barang, pembuatan laporan dan pengecekan 

transaksi serta melakukan update data untuk memperbarui database master POS, 

sedangkan kasir sebagai pihak yang dapat menjalankan beberapa fitur seperti lihat 

barang dan pengelolaan transaksi. Dan untuk manager adalah pihak yang tidak 

terlalu banyak berkecimpung kedalam sistem tetapi manager sebagai pihak 

tertinggi dalam pengecekan laporan transaksi yang telah terjadi dan akan 

ditampilkan pada interface android melalu data yang sudah diperbaruhi dari 

database master POS. 
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Dari skema diatas dapat dijelaskan bahwa data dari aplikasi sistem yang 

sudah tersimpan di database POS akan terintegrasi dengan database master POS 

jika dilakukan update yang terdapat pada sistem point of sale, data tersebut akan 

dikirim menggunakan fomat JSON yang diantar langsung untuk memperbarui 

database server, sehingga data tersebut dapat diakses oleh android device. 

3.2.2 Use case Diagram 

Adapun kebutuhan fungsional sistem point of sale dapat digambarkan 

melalui use case sebagai berikut : 

 

Gambar 3.2 Use case Diagram Sistem Point Of Sale 

  

3.2.1.1 Definisi Aktor 

Sistem Point of sale digunakan oleh 3 aktor yaitu Administrator,  

Manager, Kasir. Untuk penjelasan tiap-tiap aktor dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Definisi aktor  

Aktor Deskripsi 

Admin toko 

(Administrator) 

Aktor tersebut merupakan pengguna yang memiliki 

hak penuh terhadap sistem point of sale. Diantaranya 

yaitu : melakukan kelola barang, kelola mutasi barang, 

kelola seluruh transaksi, mulai dari transaksi 

penjualan maupun pembelian, kelola admin adalah 
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menambah pegawai atau mengurangi pegawai dan 

juga dapat mengubah password, Singkronisasi data ke 

POS.   

Pemilik Toko 

( Manager ) 

Aktor tersebut merupakan pihak yang memiliki akses 

untuk melihat seluruh laporan yang ada pada sistem 

poin of sale. 

Pegawai Kasir 

( Kasir ) 

Aktor tersebut merupakan pengguna yang dapat 

berinteraksi dengan sistem yang hanya dapat meilhat 

barang dan melakukan transaksi utama dan jasa 

service serta singkronisasi data ke master POS. 

 

3.2.1.2 Definisi Use case 

Defini use case dari sistem point of sale ini akan diuraikan berdasarkan 

aktor. Deinisi use case dari setiap aktor akan dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut 

ini. 

Tabel 3.5 Definisi Use case Administrator 

Use case Deskripsi 

Kelola barang Administrator dapat mengelola barang dari mulai 

Input,update dan delete data barang serta dapat 

memutasi barang apabila ada penambahan stok. 

Transaksi Administrator dapat melakukan insert maupun 

delete seluruh transaksi yang ada pada sistem. 

Transaksi yang ada pada sistem yaitu transaksi 

pembelian,transaksi utam dan transaksi jasa service, 

seluruh transaksi tersebut pihak administrator dapat 

mengelolah datanya.  

Pembelian Administrator dapat melakukan pengelolaan di fitur 

pembelian. Seluruh transaksi pembelian dari 

penginputan, ubah maupun menghapus data 

pembelian, pihak administrator yang dapat 

mengelolanya   
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Mutasi Barang Administrator dapat melakukan pengubahan, 

penghapusan maupun penginputan dalam 

pengelolaan fitur mutasi barang 

Kelola laporan Pihak administrator dan manger dapat mengeloala 

laporan mulai dari lihat laporan dan cetak laporan 

dari data yang sudah dihasilkan diseluruh transaksi. 

Kelola admin Pihak administrator dapat menambah ,mengubah 

maupun menghapus user atau pegawai yang dapat 

berinteraksi dengan sistem. 

Singkronisasi data   Pihak administrator dapat mensingkronisasi data ke 

POS dan master POS serta memperbaruhi data 

master POS yang berada di internet.  

 

Tabel 3.6 Definisi Use case Manager 

Use case Deskripsi 

Melihat laporan Pihak Manager dapat melihat Laporan transaksi  

 

Tabel 3.7 Definisi Use case Kasir 

Use case Deskripsi 

Kelola Transaksi Utama 

dan Jasa Service 

Pihak Kasir hanya dapat melakukan penginputan 

transaksi utama dan jasa service, tidak bisa 

mengubah maupun mngelola data transaksi tersebut 

Melihat Barang Pihak Kasir dapat melihat barang 

Singkronisasi data Pihak kasir dapat mensingkronisasi data ke Master 

POS 

 

3.2.2 Activity Diagram  

Beberapa activity digram yang ada pada sistem Poin of sale adalah activity 

digram administrator, activity digram manager dan activity digram kasir . 

3.2.2.1 Activity Diagram Administrator 

Berikut beberapa activity diagram administrator yang akan diuraikan 

sesuai use case diagram yang telah digambarkan. 
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1. Administrator melakukan login utama 

 

Gambar 3.3 Activity Diagram Administrator melakukan login utama 

 Pada Gambar 3.3 menunjukkan proses login dimana proses tersebut dimulai 

dari administrator mengisi form login, yang meliputi username  dan password  

setelah itu menekan tombol login. Setelah memasukkan username dan password 

data akan dibawa oleh sistem dan mengirimnya ke database untuk dicek atau 

melakukan autentikasi. Setelah dilakukan autentikasi maka akan dilakukan validasi, 

jika benar maka akan masuk ke halaman utama dan jika salah maka akan kembali 

ke halaman login untuk login ulang.  

2. Administrator melakukan login dashboard 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Administrator melakukan login Dashboard 
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Pada Gambar 3.4 menunjukkan proses login dashboard dimana 

administrator memulai dengan mengisi form login setelah itu memilih hak level 

sesuai yang diinginkan kemudian menekan tombol login. Data akan diterima oleh 

sistem dan dikirim ke database untuk di autentikasi kemudian data akan dikirim ke 

sistem dan diterima. Data akan divalidasi kalau benar akan langsung masuk ke 

halaman dashboard utama dan kalau salah akan kembali lagi ke login dashboard. 

3. Administrator melakukan lihat barang 

 

Gambar 3.5 Diagram Activity Administrator melakukan lihat barang 

Pada Gambar 3.5 menunjukkan proses lihat barang, dimana administrator 

melakukan melihat master barang yang diawali dengan memilih menu master 

barang kemudian sistem menerima request menu tersebut, kemudian database 

menerima permintaan dari sistem, selanjutnya sistem akan menampilkan data di 

interface master barang. 

4. Administrator melakukan tambah barang 

 

Gambar 3.6 Diagram Activity Administrator melakukan tambah barang 

Pada Gambar 3.6 menunjukkan proses tambah barang, dimana 

administrator melakukan tambah barang, memulai dengan menekan tombol plus di 

menu master barang kemudian mengisi form isi barang setelah itu data akan dikirim 



22 

 

ke sistem untuk di proses dan ditambahkan ke database, setelah terinputkan sistem 

akan memberi informasi apakah data tersebut sudah berhasil ditambahkan atau 

tidak.  

5. Administrator melakukan ubah barang 

 

Gambar 3.7 Activity Diagram Administrator ubah barang 

Pada Gambar 3.7 menunjukkan proses ubah barang, dimana administrator 

melakukan ubah barang yang dimulai dari menekan tombol ubah di menu master 

barang kemudian barang yang dipilih akan mengirimkan id untuk dikirim ke sistem 

dan di cek kedalam database kemudian data akan dikembalikan berupa form 

perubahan barang dari sistem. Kemudian administrator mengisi form ubah barang 

setelah mengisi form tersebut klik tombol submit kemudian sistem menerima data 

ubah barang setelah itu akan dikirim ke database. Kemudian database 

memperbaruhi data tersebut, setelah diperbaruhi sistem akan memberi informasi 

data barang tersebut telah diubah.  

6. Administrator melakukan hapus barang 

Pada Gambar 3.8 menunjukkan proses hapus barang dimana administrator 

memulai dengan menekan tombol hapus pada menus master barang kemudian 

memilih “ya”,sistem menerima id barang yang akan di hapus kemudian database 

menerima data untuk dihapus, kemudian sistem memberikan informasi bahwa data 

yang dipilih tadi telah terhapus. 
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Gambar 3.8 Activity Diagram Administrator hapus barang 

 

7. Administrator melakukan lihat master pembelian 

 

Gambar 3.9 Activity Diagram Administrator lihat master pembelian 

Pada Gambar 3.9 menunjukkan proses lihat master pembelian dimana 

administrator memulai dengan memilih menu master pembelian kemudian 

menerima request menu kemudian mengambil data dari database setelah itu sistem 

menampilkan seluruh data pembelian. Administrator menekan tombol detail untuk 

melihat detail pembelian. Sistem akan menerima id pembelian kemudian di proses 

di database kemudian ditampilkan detail pembelian sesua yang dipilih. 

8. Administrator melakukan tambah pembelian 
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Gambar 3.10 Activity Diagram Administrator tambah pembelian 

Pada Gambar 3.10 menunjukkan proses tambah pembelian dimana 

administrator memulai dengan memilih menu pembelian kemudian input 

pembelian kemudian mengisi form yang ada pada interface input pembelian setelah 

form terisi kemudian administrator mengarahkan kursor ke filed pilih barang atau 

code barang  untuk memilih barang, kemudian mengisi jumlah dan harga,jika ingin 

menambah barang lagi hanya menekan enter kemudian mengisi lagi field tersebut. 

Setelah menerima data masukan pembelian data akan dikirim oleh sistem ke 

database, kemudian setelah data berhasil ditambahkan sistem mengirimkan 

informasi ke interface bahwa data tersebut berhasil ditambahkan. 

9. Administrator melakukan ubah pembelian 

Pada Gambar 3.11 menunjukkan proses ubah pembelian dimana 

administrator memulai dengan memeilih menu pembelian kemudian pilih master 

pembelian setelah itu memilih pembelian dan klik ubah. Sistem menerima id yang 

dipilih yang diteruskan ke database kemudian sisstem menampilkan data yang 

dipilih unutk ditampilkan pada form ubah pembelian. Setelah keluar tampilan form 

ubah barang pihak administrator mengisi form yang akan diubah, jika ingin 

mengubah harga dan jumlah barang maka arahkan kursor ke field barang dibawah 
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form, setelah semua perubahan selesai dimasukkan maka langsung klik tombol 

submit, kemudian sistem akan menerima data tersebut dan database akan 

memproses perubahan data yang dikirimkan oleh sistem, setelah data berhasil 

diubah sistem akan memeberi informasi bahawa data telah terubah. 

 

Gambar 3.11 Activity Diagram Administrator ubah pembelian 

10. Administrator melakukan hapus pembelian 

 

Gambar 3.12 Activity Diagram Administrator hapus pembelian 

Pada Gambar 3.12 menunjukkan proses hapus pembelian dimana 

administrator memulai dengan memilih tombol hapus pada master pembelian 

kemudian pilih tombol “ya” kemudian sistem menerima id pembelian yang dipilih, 

setelah itu database menerima id dari sistem kemudian menghapus id pembelian 
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yang dipilih. Setelah proses hapus selesai sistem memberi informasi data berhasil 

dihapus . 

11. Administrator melakukan lihat master transaksi 

 

Gambar 3.13 Activity Diagram Administrator lihat master transaksi 

Pada Gambar 3.13 menunjukkan proses lihat master transaksi dimana 

administrator memulai dengan memeilihi menu transaksi kemudian memilih 

master transaksi, setelah itu sistem menerima request dan meminta ke database 

setelah mendapatkan data dari database sistem menampilkan data seluruh transaksi. 

Kemudian jika ingin melihat detail per transaksi administrator hanya menekan 

tombol detail untuk melihat detail per transaksinya. 

12. Administrator melakukan tambah transaksi 

Pada Gambar 3.14 menunjukkan proses tambah transaksi atau input 

transaksi dimana administrator memulai dengan memilih menu transaksi kemudian 

memilih transaksi umum atau transaksi jasa service setelah itu interface akan 

menampilkan field input transaksi. Administrtor memasukkan code barcode barang 

atau nama barang setelah itu menekan tombol enter, kemudian mengisi jumlah serta 

diskon jika diperlukan, setelah itu tekan enter lagi untuk mengirimkan data tersebut 

ke sistem yang akan masuk ke database sebagai transaksi temp. Kemudian 

administrator dapat menambah barang jika ada penjualan lagi jika tidak memilih 

pembayaran, untuk pembayaran ada 3 tipe pembayaran yaitu tunai,kredit dan debit. 

Setelah diisi tekan tombol submit atau spasi untuk melanjutkan transaksi. Setelah 
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data dikirim oleh sistem maka akan ditambahkan ke database kemudian sistem 

menampilkan form bayar untuk diisi. Administrator mengisi form bayar kemudian 

klik enter maka akan muncul detail penjualan akhir. 

 

Gambar 3.14 Activity Diagram Administrator tambah transaksi 

13. Administrator melakukan hapus transaksi 

Pada Gambar 3.15 menunjukkan proses hapus transaksi dimana 

administrator memulai dengan memilih menu master transaksi, kemudian memilih 

tombol hapus, setelah itu akan ada konfirmasi apakah data akan dihapus atau tidak, 

jika ingin menghapus maka menekan tombol “ya” kemudian sistem akan mengirim 

id transaksi untuk di proses oleh database. Setelah database berhasil menghapus 

sistem akan memberi informasi data berhasil dihapus. 
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Gambar 3.15 Activity Diagram Administrator hapus transaksi 

14. Administrator  melakukan lihat master mutasi 

 

Gambar 3.16 Activity Diagram Administrator lihat master mutasi 

Pada Gambar 3.16 menunjukkan proses lihat master mutasi barang dimana 

administrator memulai dengan memilih menu master mutasi barang kemudian 

sistem akan menerima request data dan dikirim untuk meminta ke database. 

Kemudian database akan mengirim data ke sistem, setelah itu sistem akan 

menampilkan data seluruh mutasi barang.  

15. Administrator melakukan tambah mutasi 

Pada Gambar 3.17 menunjukkan proses tambah mutasi dimana 

administrator memulai dengan memeilih menu mutasi barang kemudian memilih 

cari barang yang akan dimutasi, id barang akan dikirim oleh sistem untuk diminta 

ke database  kemudian sistem akan menampilkan form pengisian mutasi barang. 

Administrator akan mengisi form mutasi barang, kemudian menekan tombol 

submit. Sistem akan menerima data yang akan ditambahkan ke database, setelah 

proses penambahan selesai sistem akan memberi informasi bahwa mutasi barang 

sukses ditambahkan. 
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Gambar 3.17 Activity Diagram Administrator tambah mutasi 

16. Administrator melakukan ubah mutasi 

 

Gambar 3.18 Activity Diagram Administrator ubah mutasi 

Pada Gambar 3.18 menunjukkan proses ubah mutasi barang dimana 

administrator memulai dengan memilih master mutasi barang kemudian menekan 

tombol ubah. Sistem akan mengirim id mutasi unutk diambil dari database 

kemudian sistem akan menampilkan form ubah mutasi barang. Setelah pengisian 
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form untuk mengubha mutasi barang selesai maka administrtor menekan tombol 

submit untuk mengirim kesistem data perubahan mutasi barang. Kemudian dikirim 

ke database untuk di proses pengubahan data, kemudian sistem akan memberi 

informasi suskses diubah jika data berhasil diubah. 

17. Administrator melakukan hapus mutasi 

 

Gambar 3.19 Activity Diagram Administrator hapus mutasi 

Pada Gambar 3.19 menunjukkan proses hapus mutasi dimana administrator 

memulai dengan memilih menu master mutasi kemudian menekan tombol hapus. 

Konfirmasi data yang akan dihapus akan muncul, administrator memilih apakah 

akan dihapus atau tidak, jika ingin menghapus maka memilih ”ya” kemudian sistem 

akan menerima id mutasi untuk di proses di database. Setelah proses hapus di 

database berhasil maka sistem akan memberi informasi bahwa data telah berhasil 

dihapus. 

18. Administrator melakukan lihat pegawai 

 

Gambar 3.20 Activity Diagram Administrator lihat pegawai 

Pada Gambar 3.20 menunjukkan proses lihat pegawai dimana administrator 

memulai dengan memilih menu pegawai kemudian sistem akan menerima request 
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data seluruh pegawai yang diambil dari database, kemudian sistem akan menerima 

data kemudian menampilkannya. 

19. Administrator melakukan tambah pegawai 

 

Gambar 3.21 Activity Diagram Administrator tambah pegawai 

Pada Gambar 3.21 menunjukkan proses tambah pegawai dimana 

administrator memulai dengan memilih menu pegawai kemudian menekan tombol 

tambah, maka akan muncul tampilan form untuk penambahan pegawai. Setelah 

form terisi menekan tombol submit kemudian sistem akan menerima data kemudian 

mengirim ke database, setelah itu database memasukkan data pegawai baru 

kemudian sistem akan memeberi informasi jika penginputan telah berhasil 

dilakukan. 

20. Administrator  melakukan ubah pegawai 

Pada Gambar 3.22 menunjukkan proses ubah pegawai dimana 

administrator memulai dengan memilih menu pegawai kemudian menekan tombol 

icon pensil untuk pegawai yang mau diubah, kemudian sistem akan menerima id 

pegawai unutk diminta ke database. Setelah itu sistem akan menampilkan form 

pengubahan pegawai, kemudian administrator mengisi form yang akan diubah, jika 

sudah maka akan menekan tombol submit kemudata akan diambil oleh sistem dan 

dikirim ke database untuk diproses pengubahan pegawai. Setelah data diubah maka 

sistem memberi informasi data telah diubah. 
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Gambar 3.22 Activity Diagram Administrator ubah pegawai 

21. Administrator melakukan hapus pegawai 

 

Gambar 3.23 Activity Diagram Administrator hapus pegawai 

Pada Gambar 3.23 menunjukkan proses hapus pegawai dimana 

administrator memulai dengan memilih menu pegawai kemudian memilih pegawai 

yang akan di hapus dengan menekan icon tong sampah, setelah itu sistem akan 

menerima id pegawai yang akan dihapus utuk dikirim ke database. Database akan 

menghapus id yang masuk kemudian setelah data pegawai berhasil dihapus maka 

sistem akan menampilkan informasi data pegawai berhasil dihapus. 

22. Administrator melakukan lihat laporan 

Pada gambar 3.24 menunjukkan proses lihat laporan dimana administrator  

memulai dengan memilih menu transaksi kemudian memilih menu laporan 
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transaksi kemudian memilih laporan yang akan dilihat, kemudian sistem akan 

melakukan request seluruh data yang akan di pakai dalam laporan dan meminta ke 

database kemudian sistem menampilkan data tersebut 

 

Gambar 3.24 Activity Diagram Administrator lihat laporan 

23. Administrator melakukan cetak laporan 

Gambar 3.25 Activity Diagram Administrator cetak laporan 

Pada gambar 3.25 menunjukkan proses cetak laporan dimana administrator 

memulai dengan memilih menu transaksi kemudian memilih laporan transaksi. 

Setelah itu memilih laporan yang akan dicetak. Sistem menampilkan interface 

laporan kemudian menekan tombol cetak, kemudian langsung cetak laporan yang 

dipilih. 

24. Administrator  melakukan Singkronisasi data POS 
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Pada gambar 3.26 menunjukkan proses sinkronisasi data POS dimana 

administrator memulai dengan memilih menu update data kasir kemudian menekan 

tombol perbarui data, sistem akan mengirimkan request ke database POS  

kemudian mengirim data dari database master POS ke database POS. setelah 

database selesai diperbarui maka sistem akan memberikan informasi bahwa data 

yang ada di database POS berhasil diperbarui 

Gambar 3.26 Activity Diagram Administrator sinkronasi data POS 

3.2.2.2 Activity Diagram Manager 

Berikut beberapa activity diagram Manager yang akan diuraikan sesuai 

use case diagram yang telah digambarkan : 

1. Manager melakukan lihat transaksi 

 

Gambar 3.27 Activity Diagram Manager lihat transaksi 
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Pada Gambar 3.27 menunjukkan proses lihat master transaksi dimana 

manager memulai dengan memeilihi menu transaksi kemudian memilih master 

transaksi, setelah itu sistem menerima request dan meminta ke database setelah 

mendapatkan data dari database sistem menampilkan data seluruh transaksi. 

Kemudian jika ingin melihat detail per transaksi manager hanya menekan tombol 

detail untuk melihat detail per transaksinya. 

2. Manager melakukan lihat laporan 

 

Gambar 3.28 Activity Diagram Manager lihat laporan  

Pada Gambar 3.28 menunjukkan proses lihat laporan dimana manager  

memulai dengan memilih menu transaksi kemudian memilih menu laporan 

transaksi kemudian memilih laporan yang akan dilihat, kemudian sistem akan 

melakukan request seluruh data yang akan di pakai dalam laporan dan meminta ke 

database kemudian sistem menampilkan data tersebut.  

3. Manager melakukan cetak laporan 

Pada Gambar 3.29 menunjukkan proses cetak laporan dimana manager 

memulai dengan memeilih menu transaksi kemudian memilih laporan transaksi. 

Setelah itu memilih laporan yang akan dicetak. Sistem menampilkan interface 

laporan kemudian menekan tombol cetak, kemudian langsung cetak laporan yang 

dipilih. 
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Gambar 3.29 Activity Diagram Manager cetak laporan 

3.2.2.3 Activity Diagram Kasir 

Berikut beberapa activity diagram Kasir yang akan diuraikan sesuai use 

case diagram yang telah digambarkan : 

1. Kasir melakukan lihat barang 

 

Gambar 3.30 Activity Diagram Kasir lihat barang 

Pada Gambar 3.30 menunjukkan proses lihat barang, dimana manager 

melakukan melihat master barang yang diawali dengan memilih menu master 

barang kemudian sistem menerima request menu tersebut, kemudian data base 

menerima permintaan dari sistem, selanjutnya sistem akan menampilkan data di 

interface master barang. 

2. Kasir melakukan tambah transaksi 

Pada gambar 3.31 menunjukkan proses tambah transaksi atau input 

transaksi dimana manager memulai dengan memilih menu transaksi kemudian 
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memilih transaksi umum atau transaksi jasa service setelah itu interface akan 

menampilkan field input transaksi. Manager memasukkan code barcode barang 

atau nama barang setelah itu menekan tombol enter, kemudian mengisi jumlah serta 

diskon jika diperlukan, setelah itu tekan enter lagi untuk mengirimkan data tersebut 

ke sistem yang akan dimasukkan ke database sebagai transaksi temp. Kemudian 

kasir dapat menambah barang jika ada penjualan lagi jika tidak memilih 

pembayaran, untuk pembayaran ada 3 tipe pembayaran yaitu tunai,kredit dan debit. 

Setelah diisi tekan tombol submit atau spasi untuk melanjutkan transaksi. Setelah 

data dikirim oleh sistem maka akan dinputkan ke database kemudian sistem akan 

menampilkan form bayar untuk diisi. Manager mengisi form bayar kemudian klik 

enter maka akan muncul detail penjualan akhir. 

 

Gambar 3.31 Activity Diagram Kasir tambah transaksi 

3. Kasir Melakukan sinkronasi data Master POS 

Pada gambar 3.32 menunjukkan proses singkronisasi data master POS dimana kasir 

memulai dengan memilih menu update kemudian menekan tombol perbarui data, 
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sistem akan mengirimkan request ke database master POS  kemudian mengirim 

data dari database POS ke database master POS. setelah database selesai 

diperbarui maka sistem akan memberikan informasi bahwa data yang ada di 

database master POS berhasil diperbarui. 

Gambar 3.32 Activity Diagram Kasir Sinkronasi Data Master POS 

3.2.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram yang ada pada sistem point of sale meliputi beberapa 

aktor yaitu administrator, manager dan kasir. 

3.2.3.1 Sequnce Diagram Administrator 

Berikut beberapa uraian sequence digram pada administrator yang ada 

dalam sistem point of sale : 

1.  Administrator melakukan login  

Pada Gambar 3.33 menunjukkan proses administrator melakukan login. 

a. Message 1, administrator melakukan proses login yaitu mengisi form 

username dan password pada form login. 

b. Message 2-7, controller mendapatkan data dari form yang telah diisi 

kemudian melakukan autentikasi ke database melalui model, kemudian 

hasil autentikasi akan divalidasi apakah data tersebut benar atau tidak jika 

benar maka akan melanjutkan ke message selanjutnya.  

c. Mesaage 8 , administrator melakukan proses login dashboard utama 

dengan mengisi username, password dan memilih hak akses apakah dia 

administrator, manager atau kasir.  

d. Messaege 9-14, controller mendapatkan data dari form yang telah diisi dan 

hak asesnya juga kemudian melakukan autentikasi ke database melaluli 
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model, hasil autentifikasi akan divalidasi jika benar maka akan langsung 

masuk ke halaman dashboard utama. 

 

Gambar 3.33 Sequence Diagram Administrator Melakukan login    

2. Administrator melihat barang 

 

Gambar 3.34 Sequence Diagram Administrator melihat barang 

 Pada Gambar 3.34 menunjukkan administrator melihat barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu master barang . 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan master barang dan kemudian 

ditampilkan. 

3. Administrator masukkan barang 

 Pada Gambar 3.35 menunjukkan administrator memasukkan barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu master barang. 
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b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan master barang dan kemudian 

ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses tambah barang dengan 

menekan tombol plus di tampilan menu barang kemudian muncul tampilan 

form untuk penginputan barang. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan data dari form penambahan barang 

kemudian dikirim ke database melalui model.    

Gambar 3.35 Sequence Diagram Administrator memasukkan barang 

4. Administrator menghapus barang 

 

Gambar 3.36 Sequence Diagram Administrator hapus barang 

 Pada Gambar 3.36 menunjukkan administrator melakukan hapus barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu master barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan master barang dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses hapus barang dengan menekan 

tombol hapus di tampilan menu barang kemudian muncul konfirmasi data 

apakah akan dihapus atau tidak. 
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d. Message 7-8, controller mendapatkan data  id barang dari tabel hapus  

barang kemudian database memproses permintaan hapus data melalui 

model. 

5. Administrator mengubah barang 

 

Gambar 3.37 Sequence Diagram Administrator ubah barang 

 Pada Gambar 3.37 menunnjukkan administrator melakukan ubah barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu master barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengmbilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan data 

controller memanggil tampilan master barang dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator memilih tombol ubah. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan id barang yang akan diubah 

kemudian meminta ke database melalui model. 

e. Message 9-11, model mengembalikan data ke controller kemudian meminta 

menampilkan form ubah barang dan kemudian ditampilkan. 

f. Message 12-14, administrator memasukkan data ubah barang kemudian 

controller menerima data yang akan diubah, setelah itu  dikirim ke database 

untuk di proses melalui model.    

6. Administrator melihat pembelian 

 

Gambar 3.38 Sequence Diagram Administrator melihat pembelian 
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 Pada Gambar 3.38 menunjukkan administrator melihat pembelian. 

a. Message 1, administrator memilih menu pembelian. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan pembelian dan kemudian ditampilkan. 

7. Administrator mengubah pembelian 

 

Gambar 3.39 Sequence Diagram Administrator ubah pembelian 

 Pada Gambar 3.39 menunjukkan administrator melakukan ubah pembelian. 

a. Message 1, administrator memilih menu pembelian. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan pembelian dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6, administrator memilih tombol ubah. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan id pembelian yang akan diubah 

kemudian meminta ke database melalui model. 

e. Message 9-11, model mengembalikan data ke controller kemudian meminta 

menampilkan form ubah pembelian dan kemudian ditampilkan. 

f. Message 12-14, administrator memasukkan data ubah barang kemudian 

controller menerima data yang akan diubah, setelah itu  dikirim ke database 

untuk di proses melalui model. 

8. Administrator memasukkan pembelian\ 

Pada Gambar 3.40 menunjukkan administrator melakukan input pembelian. 

a. Message 1, administrator memilih menu pembelian kemudian memilih 

input pembelian. 
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b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan pembelian dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses tambah pembelian dengan 

memilih menu input pembelian atau menekan tombol plus di tampilan menu 

master pembelian kemudian muncul tampilan form untuk penginputan 

pembelian. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan data dari form penambahan barang 

kemudian dikirim ke database melalui model. 

 

Gambar 3.40 Sequence Diagram Administrator memasukkan pembelian 

9. Administrator menghapus pembelian 

 

Gambar 3.41 Sequence Diagram Administrator hapus pembelian 

 Pada gambar 3.41 menunjukkan administrator melakukan hapus barang : 

a. Message 1, administrator memilih menu master pembelian. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengmbilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan data 

controller memanggil tampilan master pembelian dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses hapus pembelian dengan 

menekan tombol hapus di tampilan menu master pembelian kemudian 

muncul konfirmasi data apakah akan dihapus atau tidak. 
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d. Message 7-8, controller mendapatkan data  id pembelian dari tabel hapus  

pembelian kemudian database memproses permintaan hapus data melalui 

model. 

10. Administrator melihat transaksi 

 Pada Gambar 3.42 menunjukkan administrator melakukan lihat transaksi. 

a. Message 1, administrator memilih menu transaksi. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan master transaksi dan kemudian 

ditampilkan. 

Gambar 3.42 Sequence Diagram Administrator melihat transaksi 

11. Administrator memasukkan transaksi 

 

Gambar 3.43 Sequence Diagram Administrator input transaksi 

 Pada Gambar 3.43 menunjukkan administrator melakukan input transaksi 

a. Message 1, administrator memilih menu transaksi umum atau jasa service. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian memanggil 

tampilan input transaksi dan kemudian ditampilkan. 
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c. Message 6-11, administrator melakukan pemilihan barang dengan 

memasukkan code barang atau nama barang, lalu controller mendapatkan 

id barang kemudian meminta ke database  melalui model, data akan 

dikembalikan dan ditampilkan oleh controller.  

d. Message 12-19, administrator melakukan input   form dengan memasukkan 

jumlah barang dan diskon, kemudian memilih pembayaran apakah dengan 

tunai, kredit atau debit. Setelah form terisi semua maka administrator 

menekan tombol spasi atau klik submit sehingga data transaksi dikirim dan 

diterima oleh controller yang kemudian di kirim ke database melalui model. 

Setelah data berhasil dikirim, controller melakukan request form bayar 

transaksi. 

e. Message 20-21, administrator melakukan pengisian pembayaran kemudian 

dikirim melalui controller, setelah itu controller akan mengirimkan data 

bayar tersebut ke database melalui model.   

12. Administrator menghapus transaksi 

 

Gambar 3.44 Sequence Diagram Administrator menghapus transaksi 

 Pada Gambar 3.44 menunjukkan administrator melakukan hapus transaksi. 

a. Message 1, administrator memilih menu master transaksi. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan master transaksi dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses hapus transaksi dengan 

menekan tombol hapus di tampilan menu master transaksi kemudian 

muncul konfirmasi data apakah akan dihapus atau tidak jika dihapus akan 

melanjutkan ke pesan selanjutnya. 
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d. Message 7-8, controller mendapatkan data  id transaksi dari tabel hapus  

transaksi kemudian database memproses permintaan hapus data melalui 

model. 

13. Administrator melihat mutasi barang 

 Pada Gambar 3.45 menunjukkan administrator melihat mutasi barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu master mutasi barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan master mutasi barang dan kemudian 

ditampilkan. 

Gambar 3.45 Sequence Diagram Administrator melihat mutasi barang 

14. Administrator memasukkan mutasi barang 

 

Gambar 3.46 Sequence Diagram Administrator input mutasi barang 

Pada gambar 3.46 menunjukkan administrator melakukan input mutasi barang.  

a. Message 1, administrator memilih menu mutasi barang kemudian memilih 

cari barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan barang dan kemudian ditampilkan. 
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c. Message 6, administrator melakukan pemilihan barang yang akan dimutasi 

dengan menekan tombol mutasi. 

d. Message 7-11, controller mendapatkan id barang dan kemudian dikirim ke 

database yang kemudian dikembalikan, controller melakukan request form 

input mutasi barang. 

e. Message 12-14, administrator memasukkan isi mutasi barang, apakah 

barang tersebut akan ditambahkan ke etalase atau dikembalikan ke gudang. 

Setelah memasukkan data, kemudian akan dikirim ke database melalui 

model. 

15. Administrator mengubah mutasi barang 

 

Gambar 3.47 Sequence Diagram Administrator ubah mutasi barang 

Pada gambar 4.47 menunjukkan administrator melakukan ubah mutasi 

barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu mutasi barang kemudian memilih 

master mutasi barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan master mutasi barang dan kemudian 

ditampilkan. 

c. Message 6, administrator memilih tombol ubah. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan id mutasi yang akan diubah kemudian 

meminta ke database melalui model. 

e. Message 9-11, model mengembalikan data ke controller kemudian meminta 

menampilkan form ubah mutasi dan kemudian ditampilkan. 
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f. Message 12-14, administrator memasukkan data ubah mutasi barang sesuai 

dengan keinginan aktor kemudian controller menerima data yang akan 

diubah, setelah itu  dikirim ke database untuk di proses melalui model. 

16. Administrator menghapus mutasi barang 

 

Gambar 3.48 Sequence Diagram Administrator hapus mutasi barang 

Pada Gambar 3.48 menunjukkan administrator melakukan hapus mutasi 

barang. 

a. Message 1, administrator memilih menu mutasi kemudian memilih menu 

master mutasi barang. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengmbilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan master mutasi barang dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses hapus mutasi dengan menekan 

tombol hapus di tampilan menu master mutasi kemudian muncul konfirmasi 

data apakah akan dihapus atau tidak. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan data  id mutasi dari tabel hapus  

mutasi barang kemudian database memproses permintaan hapus data 

melalui model. 

17. Administrator melihat pegawai 

 

Gambar 3.49 Sequence Diagram Administrator lihat pegawai 

 Pada Gambar 3.49 menunjukkan administrator melakukan lihat pegawai. 

a. Message 1, administrator memilih menu pegawai. 
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b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan pegawai dan kemudian ditampilkan. 

18. Administrator mengubah pegawai 

 Pada Gambar 3.50 menunjukkan administrator melakukan ubah pegawai. 

a. Message 1, administrator memilih menu pegawai. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan pegawai dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6, administrator menekan  tombol icon pensil. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan id pegawai atau user yang akan 

diubah kemudian meminta ke database melalui model. 

e. Message 9-11, model mengembalikan data ke controller kemudian meminta 

menampilkan form ubah pegawai dan kemudian ditampilkan. 

f. Message 12-14, administrator memasukkan data ubah pegawai kemudian 

controller menerima data yang akan diubah, setelah itu  dikirim ke database 

untuk di proses melalui model. 

Gambar 3.50 Sequence Diagram Administrator mengubah pegawai 

19. Administrator memasukkan pegawai 

 

Gambar 3.51 Sequence Diagram Administrator memasukkan pegawai 

 Pada Gambar 3.51 menunjukkan administrator melakukan input pegawai. 

a. Message 1, administrator memilih menu pegawai. 
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b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan pegawai dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses tambah pegawai dengan 

menekan tombol tambah pegawai di tampilan menu pegawai kemudian 

muncul tampilan form untuk memasukkan data pegawai baru. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan data dari form penambahan pegawai 

kemudian dikirim ke database melalui model. 

20. Administrator menghapus pegawai 

 

Gambar 3.52 Sequence Diagram Administrator hapus pegawai 

 Pada Gambar 3.52 menunjukkan administrator melakukan hapus pegawai. 

a. Message 1, administrator memilih menu pegawai. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengmbilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data,  controller memanggil tampilan pegawai dan ditampilkan. 

c. Message 6, administrator melakukan proses hapus pegawai dengan 

menekan tombol icon tong sampah di tampilan menu pegawai kemudian 

muncul konfirmasi data apakah akan dihapus atau tidak. 

d. Message 7-8, controller mendapatkan data  id pegawai dari tabel hapus  

pegawai kemudian database memproses permintaan hapus data melalui 

model. 

21. Administrator melihat laporan 

 

Gambar 3.53 Sequence Diagram Administrator lihat laporan 

 Pada Gambar 3.53 menunjukkan administrator melakukan lihat laporan. 
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a. Message 1, administrator memilih menu transaksi kemudian memilih 

laporan transaksi, setelah itu memilih laporan yang akan diminta. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan laporan dan kemudian ditampilkan. 

22. Administrator mencetak laporan 

 Pada Gambar 3.54 menunjukkan administrator melakukan cetak laporan. 

a. Message 1, administrator memilih menu transaksi kemudian memilih 

laporan transaksi, setelah itu memilih laporan yang akan diminta. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan laporan dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6-11, administrator menekan tombol print sesuai tanggal yang 

dipilih, kemudian controller mendapatkan data print, setelah itu tanggal 

maupun inputan lainnya yang telah terkirim digunakan untuk mengambil 

data di database melalui model. Kemudian data akan ditampilkan di print 

preview. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.54 Sequence Diagram Administrator cetak laporan 

23. Administrator singkronisasi data POS 

 

Gambar 3.55 Sequence Diagram Administrator sinkronasi data POS 

 Pada Gambar 3.55 menunjukkan administrator memperbaruhi data server. 
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a. Message 1, administrator memilih menu update. 

b. Message 2-3, controller menampilkan request tampilan update data. 

c. Message 4, administrator  melakukan proses sinkronasi dengan menekan 

tombol perbarui data. 

d. Message 5-8, controller mendapatkan permintaan pengambilan semua data 

kemudian model mengambilkan dari database master POS kemudian 

controller memperbarui data ke controller POS. 

e. Message 9-14, controller POS meminta penginputan data ke database POS 

melalui model POS, penginputan ataupun pembaruan  data dilakukan ketika 

data di database POS belum sama dengan database master POS, kemudian 

meminta pengubahan data, dan data akan dihapus ketika data yang ada di 

database master POS terjadi penghapusan, maka akan dicek berdasarkan id 

tiap tabel di database POS.   

3.2.3.2 Sequence Diagram Manager 

Berikut beberapa uraian sequence digram pada Manager yang ada dalam 

sistem point of sale : 

1. Manager melihat transaksi 

 

Gambar 3.56 Sequence Diagram Manager Lihat Transaksi 

 Pada Gambar 3.56 menunjukkan manager melakukan lihat transaksi. 

a. Message 1, manager memilih menu transaksi. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan master transaksi dan kemudian 

ditampilkan. 

2. Manager melihat laporan  
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Gambar 3.57 Sequence Diagram Manager lihat laporan 

 Pada Gambar 3.57 menunjukkan manager melakukan lihat laporan. 

a. Message 1, manager memilih menu transaksi kemudian memilih laporan 

transaksi, setelah itu memilih laporan yang akan diminta. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan laporan dan kemudian ditampilkan. 

3. Manager mencetak laporan 

 

Gambar 3.58 Sequence Diagram Manager cetak laporan 

 Pada Gambar 3.58 menunjukkan manager melakukan cetak laporan. 

a. Message 1, manager memilih menu transaksi kemudian memilih laporan 

transaksi, setelah itu memilih laporan yang akan diminta. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data, controller memanggil tampilan laporan dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6-11, manager menekan tombol print sesuai tanggal yang dipilih, 

kemudian controller mendapatkan data print setelah itu data tanggal 

maupun inputan lainnya digunakan untuk mengambil data di database 

melalui model. Kemudian data akan ditampilkan di print preview. 
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3.2.3.3 Sequence Diagram Kasir 

1. Kasir melihat barang 

 

Gambar 3.59 Sequence Diagram Kasir lihat barang 

 Pada Gambar 3.59 menunjukkan kasir melakukan lihat barang. 

a. Message 1, kasir memilih menu master barang . 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian melakukan 

pengambilan data melalui database dengan model, setelah mendapatkan 

data controller memanggil tampilan master barang dan kemudian 

ditampilkan. 

2. Kasir memasukkan transaksi 

 

Gambar 3.60 Sequence Diagram Kasir input transaksi 

 Pada Gambar 3.60 menunjukkan kasir melakukan input transaksi. 

a. Message 1, kasir memilih menu transaksi umum atau jasa service. 

b. Message 2-5, controller mendapatkan request menu kemudian memanggil 

tampilan input transaksi dan kemudian ditampilkan. 

c. Message 6-11, kasir melakukan pemilihan barang dengan memasukkan 

code barang atau nama barang, lalu controller mendapatkan id barang, 
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kemudian meminta ke database  melalui model, data akan dikembalikan 

dan ditampilkan oleh controller.  

d. Message 12-19, kasir melakukan input form dengan menuliskan jumlah 

barang dan diskon, kemudian memilih pembayaran apakah dengan tunai, 

kredit atau debit. Setelah form terisi semua maka administrator menekan 

tombol spasi atau klik submit sehingga data transaksi dikirim dan diterima 

oleh controller yang kemudian di kirim ke database melalui model. Setelah 

data berhasil dikirim, controller meminta request form bayar transaksi. 

Message 20-21, kasir melakukan pengisian pembayaran kemudian dikirim 

melalui controller, setelah itu controller akan mengirimkan data bayar 

tersebut ke database melalui model. 

3. Kasir sinkronasi data master POS 

 

Gambar 3.61 Sequence Diagram kasir sinkronasi data master POS 

Pada Gambar 3.55 menunjukkan administrator memperbaruhi data server. 

a. Message 1, kasir memilih menu update. 

b. Message 2-3, controller menampilkan request tampilan update data. 

c. Message 4, kasir  melakukan proses sinkronasi dengan menekan tombol 

perbarui data. 

d. Message 5-8, controller mendapatkan permintaan pengambilan data 

transaksi kemudian model mengambilkan dari database POS kemudian 

controller memperbarui data ke controller master POS. 

e. Message 9-14, controller master POS meminta penginputan data ke 

database master POS melalui model master POS, penginputan ataupun 

pembaruan  data dilakukan ketika data transaksi di database master POS 

belum sama  dengan database POS, kemudian meminta pengubahan data, 
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dan data akan dihapus ketika data yang ada di database POS terjadi 

penghapusan, maka akan dicek berdasarkan id tiap tabel di database POS. 

 

3.2.4 Class Diagram 

Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan kumpulan dari 

beberapa class yang terkait dengan sistem, diagram tersebut sangat banyak 

dijumpai didalam pemodelan sistem berorientasi objek. Berikut merupakan class 

diagram dari sistem Point of sale. 

 

Gambar 3.62 Class Diagram Sistem Point of sale 

3.2.5 Desain Database 

Desain database yang terdapat di dalam sistem Point of sale merupakan 

sebuah sarana penyimpanan data yang akan diuraikan secara jelas entitas beserta 

relasinya. Berikut desai database sistem Point of sale : 
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Gambar 3.63 Desain Database Sistem Point of sale 

3.2.6 Rancangan Interface 

Adapun rancangan interface sistem point of sale menggunakan 2 interface 

yaitu interface di aplikasi website dan android. Untuk interface website semua aktor 

akan ikut andil didalamnya yang akan dipisahkan sesuai level hak akses sedangkan 

untuk interface android sendiri hanya aktor manager saja. Rancangan interface 

dapat dilihat melalui gambar berikut : 

1. Tampilan halaman login 

 

Gambar 3.64 Tampilan rancangan interface login  

2. Tampilan halaman utama website 
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Gambar 3.65 Tampilan rancangan interface halaman utama 

3. Tampilan halaman utama android interface  

 

Gambar 3.66 Tampilan rancangan halaman utama interface android 

4. Tampilan halaman laporan 

 

Gambar 3.67 Tampilan rancangan interface halaman laporan android 


