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BAB III 

ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

Metodologi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan ini 

dimulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan, yang nantinya akan 

membentuk sebuah alur yang sistematis yang akan berfungsi sebagai acuan 

penelitian agar hasil yang dapatkan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada penelitian ini metode penelitian yang ditempuh dimulai dengan 

analisa kebutuhan, desain sistem, pembuatan program, testing dan pengujian. 

3.1 Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini akan  dilakukan  identifikasi analisa terhadap kebutuhan 

sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa diperoleh dari penelitian, 

wawancara atau studi literatur. Dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari User maka dapat tercipta sistem yang mampu memenuhi kebutuhan User 

tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen User requirment sebagai data 

yang berhubungan dengan keinginan User dalam pembuatan sistem.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik UMKM industry kulit Asia 

Citra diperoleh keterangan bahwa selama ini belum ada penggunaan perangkat 

pendukung dalam proses transaksi atau point of sale seperti kebanyakan usaha lain, 

belum ada integrasi data dari berbagai cabang yang dapat dikelola oleh pemilik dan 

penggunaan nota masih menggunakan model tertulis dan belum dicetak dengan 

format tertentu sehingga dibutuhkan sistem yang mampu mengatasi semua 

kebutuhan tersebut. 

3.2  Desain Sistem 

Tahapan ini merupakan perancangan sistem terhadap solusi dari 

permasalahan yang ada dengan menggunakan perangkat pemodelan sistem seperti 

diagram alir data (data flow diagram), diagram hubungan entitas (entity 

relationship diagram) serta struktur dari basis data. Pada tahap desain sistem yang 

akan pertama di bahas adalah alur program yang di gambarkan dalam bentuk 

flowchart, karena aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi point of sale maka 

pada bagian flowchart akan memberikan runtutan berjalannya program dari awal 

aplikasi dibuka hingga selesainya suatu proses transaksi. 

Software as a service merupakan suatu model perangkat lunak yang 

disediakan oleh suatu vendor untuk suatu kebutuhan, vendor bertugas sebagai 
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pembuat layanan software as a service yang kemudian disebarkan dan digunakan 

oleh user atau client. Berikut merupakan hal-hal yang harus dimiliki dan dikerjakan 

oleh vendor software as a service antara lain : 

1. Vendor software as a service harus memiliki program atau produk layanan 

yang mampu mengakomodir kebutuhan user yang bervariasi. 

2. Vendor menyediakan database yang dapat digunakan oleh user dengan 

kebutuhan berbeda-beda dan tetap menjaga privasi user dan keamanan data 

3. Vendor menyediakan database yang dapat diakses melalui jaringan internet 

sehingga user tidak perlu menyediakan perangkat server database ketika 

menggunakan produk dari vendor software as a service 

4. Vendor tidak dapat melihat data yang digunakan oleh user, namun vendor 

dapat menghapus akun yang menyalahi aturan dan kesepakatan 

5. Vendor menyediakan layanan update atau penyesuaian bila diperlukan suatu 

fungsi khusus oleh user 

Dalam peranan vendor sebagai penyedia software as a service maka user 

atau client disini bertugas sebagai pengelola dari jasa atau produk yang akan dimuat 

dalam layanan program berbasis software as a service yang diberikan vendor. 

Berikut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan oleh user agar mendapat program 

dari vendor: 

1. Daftar akun pada vendor software as a service 

2. Pastikan semua data produk atau jasa yang akan dimuat telah disiapkan 

3. Vendor memberikan balasan berupa tata cara menggunakan software yang 

akan digunakan oleh user software as a service 

4. Vendor memberikan tata cara penulisan data ke database 

5. User dapat memodifikasi data pada database, dalam hal ini digunakan contoh 

user adalah seorang pemilik toko, maka ia diharuskan memasukan data barang 

apa saja yang ia jual dan siapa saja karyawan yang bekerja padanya dan data-

data karyawan tersebut. 

6. User harus memenuhi kebijakan yang telah disepakati  

Pada sisi pelaksana software as a service bisa saja program ini digunakan 

oleh user lain selain pemilik akun SAaS sehingga dibutuhkan suatu autentikasi 

khusus yang membatasi hak akses pengguna dan tentunya hak akses ini ditentukan 

oleh pemilik akun software as a service yang telah terdaftar ke suatu vendor. 
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3.2.1 Flowchart Program 

Dibawah ini merupakan Flowchart Program aplikasi POS menggunakan 

model pelayanan SaaS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Aplikasi POS SaaS 

Pada Gambar 3.1 merupakan  flowchart yang menjelaskan bagaimana alur 

program yang berjalan dan menggambarkan alur kerja sistem aplikasi point of sale 

yang di mulai dengan user melakukan pendaftaran, bila user telah terdaftar maka ia 

dapat masuk dan menginisialisasi data barang apa saja yang akan ia jual kemudian 

berlanjut ke proses transaksi dimana user hanya perlu menginputkan kode barang 

yang dibeli pelanggan kemudian kode tersebut dicocokan dengan kode barang pada 

database, jika data ditemukan maka ditampilkan daftar harga barang yang dibeli 
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dan ketika semua barang telah diinputkan pada proses transaksi maka pembayaran 

dapat dilakukan dengan pilihan manual atau melalui Payment Gateway.  

 

Gambar 3.2 Block Diagram Sistem Aplikasi POS SaaS 

Pada Gambar 3.2 merupakan gambaran dari modul-modul yang digunakan 

dalam perancangan aplikasi point of sale dengan menggunakan FireBase sebagai 

Cloud Server, fungsi dari smartphone disini adalah sebagai perangkat utama tempat 

sistem point of sale ini berjalan, juga dengan memanfaatkan printer thermal yang 

berada pada luaran perangkat smartphone untuk dimanfaatkan dalam proses 

pencetakan struk supaya aplikasi point of sale pada smartphone android bisa 

berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

Gambar 3.3 Usecase Sistem Aplikasi POS SaaS 
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Pada gambar 3.3 merupakan use case diagram dari aplikasi point of sale 

SaaS yang akan dibuat, dalam sistem ini terdapat 3 aktor yang masing-masing dapat 

melakukan hal-hal yang telah ditunjukan pada use case diagram pada gambar 3.3 

antara lain: 

 Pemilik dapat melakukan create toko ketika kesepakatan dalam penggunaan 

aplikasi telah disetujui diantara dua belah pihak yakni vendor dan pemilik 

toko untuk dapat menggunakan aplikasi  sesuai aturan sebagaimana yang 

telah disepakati 

 Pemilik dapat mengelola data barang, caranya adalah dengan menekan 

menu kelola data barang, pada menu ini terdapat tabel barang dimana user 

dapat memodifikasi data tersebut. 

 Pemilik dapat melihat laporan penjualan, dalam menu ini terdapat data 

penjualan yang di kelompokan dalam range hari, minggu, bulan dan tahun, 

caranya untuk melihat data laporan penjualan adalah dengan menekan 

tombol lihat laporan di menu utama, bila belum terjadi transaksi sama sekali 

ketika aplikasi ini digunakan maka akan berisi tabel kosong.  

 Kasir dapat melakukan seluruh proses penjualan dengan menjalankan 

aplikasi sesuai dengan prosedur penggunaanya, dimulai dari scan produk, 

proses pembayaran, hingga cetak struk sebagai bukti transaksi bahwa proses  

jual beli telah selesai.  

 Vendor dapat menghapus toko beserta seluruh data yang tersimpan ketika 

kesepakatan yang telah dilakukan dengan pemilik toko telah dianggap 

selesai. 

 Vendor dapat melakukan update aplikasi secara berkala tanpa 

sepengetahuan pengguna aplikasi, namun ketika update akan dilakukan 

seluruh pengguna aplikasi akan diberikan pemberitahuan agar segera 

mengupdate aplikasi yang digunakan. 

 

Tabel 3.1. Skenario Create Toko 

Nama Use Case                    Create Toko 

Aktor                                     Pemilik 

Tujuan                                  Pemilik dapat menggunakan aplikasi Point  

                                               Of Sale SaaS secara full akses sesuai  

 Kebutuhan yang diperlukan 



19 
 

Pre-Conditions                     1. Pemilik telah Konfirmasi dengan Vendor 

                                               2. Pemilik telah login ke aplikasi 

Skenario                                1. Pemilik menghubungi Vendor 

                                               2. Pemilik mendapatkan akun 

                                               3. Pemilik Login melalui Aplikasi 

Invariant1                             1. Admin menghapus Toko 

 

Pada Tabel 3.1 menjelaskan bahwa pada skenario Create Toko dilakukan agar 

pengguna aplikasi memiliki hak akses penuh untuk dapat menggunakan aplikasi 

Point Of Sale SaaS sesuai dengan kebutuhan, dimana dalam hal ini ada beberapa 

persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu pengguna aplikasi harus 

mengkonfirmasikan tokonya untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. 

 

 

Tabel 3.2. Skenario Mengelola Data Barang 

Nama Use Case                    Mengelola Data Barang 

Aktor                                     Pemilik 

Tujuan                                  Pemilik dapat mengupdate data produk  

                                               Secara berkala sesuai barang masuk dan  

                                               barang keluar 

Pre-Conditions                     1. Pemilik telah login 

                                               2. Pemilik memiliki data produk 

Skenario                                1. Pemilik melihat daftar data produk 

                                               2. Pemilik menambahkan data produk 

                                               3. Pemilik menyimpan data produk 

Invariant1                             1. Pemilik menghapus data produk 

Invariant2                             2. Pemilik mengupdate data produk 

 

Pada Tabel 3.2 menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh seorang user 

atau pemilik toko dalam aplikasi point of sale SaaS ini, dimana ia bisa mengelola 

data barang dengan syarat ia harus login sebagai administrator terlebih dahulu, 

pengelolaan yang dimaksud antara lain menghapus data barang, menambahkan 

barang baru dan menyimpannya. 
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Tabel 3.3. Skenario Melihat Laporan Penjualan 

Nama Use Case                    Melihat laporan penjualan 

Aktor                                     Pemilik 

Tujuan                                  Pemilik dapat melihat hasil penjualan yang  

                                               Telah di lakukan secara berkala  

Pre-Conditions                     1. Pemilik telah login 

                                               2. Data yang telah disimpan siap Digunakan 

Skenario                                1. Pemilik melihat rekap penjualan 

                                                2. Pemilik melihat jumlah produk                                         

Invariant1                             1. Pemilik menutup laporan penjualan 

 

Pada Tabel 3.3 adalah penjelasan dari skenario ketika user atau pemilik toko 

akan melihat hasil penjualan, user yang dapat melihat hasil penjualan adalah admin, 

data yang ditampilkan adalah hasil dari penjualan dimana dapat di kelompokkan 

dalam data harian, mingguan, bulanan dan tahunan. 

 

Tabel 3.4. Skenario Proses Penjualan 

Nama Use Case                    Proses Penjualan 

Aktor                                     Kasir 

Tujuan                                  Kasir dapat menggunakan aplikasi secara  

 Akses penuh sesuai kebutuhan yang diper 

 lukan dalam Point Of Sale 

Pre-Conditions                     1. Kasir telah login 

                                               2. Data produk telah disimpan pada Cloud  

  Server Software as a Service 

 

Skenario                                1. Kasir Scan barang 

                                               2. Kasir Menginputkan nominal yang  

    Yang dibayarkan untuk menghitung 

                                                   Kembalian. 

                                               3. Kasir melakukan cetak struk  

Invariant1                             1. Kirim struk ke email pemilik toko 
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Pada Tabel 3.4 adalah penjelasan dari skenario ketika kasir melakukan proses 

penjualan, maka kasir akan mendapat hak akses penuh untuk melakukan transaksi 

dengan cara melakukan scan data pada produk dan membandingkanya dengan data 

yang telah tersimpan pada cloud server SaaS, kemudian kasir menginputkan 

nominal uang yang dibayarkan pembeli untuk menghitung kembalianya, dan 

terakhir dilakukan cetak struk untuk diberikan pada pelanggan maupun untuk 

digunakan sebagai laporan kepada pemilik toko. 

Tabel 3.5. Skenario Hapus Toko dan semua data yang tersimpan 

Nama Use Case                    Hapus Toko dan semua data yang tersimpan 

Aktor                                     Vendor 

Tujuan                                  Vendor dapat menghapus data toko yang  

 Sudah tidak digunakan  

Pre-Conditions                     1. Pemilik toko sudah tidak memiliki  

 Hubungan kerjasama 

                                               2. Permintaan dari pemilik toko untuk  

 Menghapus data keseluruhan maupun  

                                                    tertentu 

Skenario                                1. Vendor mendapat konfirmasi tutup toko 

                                               2. Vendor menghapus data Toko  

                                               3. Vendor menghapus Toko 

Invariant1                             1. Vendor backup data toko 

 

Pada Tabel 3.5 merupakan penjelasan dari skenario Hapus Toko dan semua 

data yang tersimpan, vendor dapat menghapus toko maupun seluruh data yang 

tersimpan didalamnya ketika toko yang melakukan kerjasama tersebut telah 

melakukan konfirmasi untuk tutup toko, maupun ketika terjadinya human error 

pada saat penginputan data yang disimpan pada cloud server SaaS. 

Tabel 3.6. Skenario Update Aplikasi 

Nama Use Case                    Update Aplikasi 

Aktor                                     Vendor 

Tujuan                                  Vendor dapat mengupdate Aplikasi  

                                               Secara berkala sesuai kebutuhan saat ini 

 Maupun kebutuhan mendatang 
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Pre-Conditions                     1. Vendor mendapat masukan saran 

                                               2. Vendor menemukan bug pada aplikasi 

Skenario                                1. Vendor membuat pembaruan aplikasi 

                                               2. Vendor mengupload aplikasi 

                                               3. Vendor mengirimkan pemberitahuan  

   Pada pengguna melalui aplikasi untuk  

   Melakukan update. 

Invariant1                             1. Vendor backup aplikasi 

 

Pada Tabel 3.6 adalah penjelasan dari skenario Update Aplikasi, dimana 

ketika Aplikasi memerlukan beberapa kebutuhan yang berhubungan dengan 

kemudahan proses transaksi, maka vendor akan melakukan update aplikasi 

berdasarkan masukan saran, maupun inisiatif dari vendor sendiri secara berkala 

dengan memberitahukan dalam bentuk notifikasi kepada pengguna aplikasi Point 

Of Sale SaaS. 

Tabel 3.7. Skenario Konfirmasi Pendaftaran Toko 

Nama Use Case                    Konfirmasi Pendaftaran Toko 

Aktor                                     Vendor 

Tujuan                                  Vendor menyetujui pemilik toko yang       

                                               Mendaftar menggunakan aplikasi ini  

                                               dengan memberikan hak akses sesuai   

                                               kebutuhan pendaftar 

Pre-Conditions                     1. Pemilik sudah melakukan Create Toko 

                                               2. Data Pendaftar sudah masuk email  

 Vendor 

Skenario                                1. Pemilik Toko Mengisi dan Mengirim  

 Data di Create Toko 

                                               2. Vendor mengecek email pendaftar 

                                               3. Vendor Membuatkan Data khusus Toko 

 Yang tersimpan di Firebase Vendor 

   4. Vendor memberikan Qrcode untuk Login 

       Yang digunakan toko pendaftar 

Invariant1                             1. Vendor Hapus Data Toko 
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Pada Tabel 3.7 adalah penjelasan dari skenario Konfirmasi Pendaftaran Toko, 

dimana ketika Pemilik Toko sudah melakukan pendaftaran untuk bisa 

menggunakan aplikasi Point Of Sale SaaS maka langkah selanjutnya adalah dengan 

menunggu vendor membuatkan database khusus untuk toko yang baru terdaftar 

yang kemudian vendor membuatkan qrcode untuk login kasir, maupun gudang agar 

pemilik toko bisa menggunakan aplikasi sesuai kebutuhanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Entity Relationship Diagram Aplikasi POS SaaS 

 

Pada gambar 3.4 merupakan Entity Relationship Diagram dari aplikasi point 

of sale yang dibuat, dimana setiap entitas memiliki atribut yang digunakan untuk 

menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain yang meliputi 

pemilik,laporan penjualan, kasir, produk,transaksi, dan pembeli yang masing-

masing saling berkaitan dan memiliki peranan penting agar proses berjalanya 

aplikasi dapat sesuai dengan user requirement yang telah dibuat. 
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   Gambar 3.5. Data Flow Diagram Level 1 Aplikasi POS SaaS 

   

 Pada Gambar 3.5. adalah Data Flow Diagram level 1 yang digunakan untuk 

mengetahui setiap proses yang dilakukan terminator dari mulai pengecekan status 

barang yang dilakukan terminator pegawai hingga proses pembuatan laporan yang 

nantinya akan diterima oleh pemilik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Data Flow Diagram Level 0 

  

 Pada Gambar 3.6. adalah Data Flow Diagram level 0 yang digunakan ketika 

pembeli melakukan pembelian barang dan kasir memproses transaksi tersebut 

sehingga dapat disimpan di database, yang tersimpan adalah catatan informasi 

transaksi yang berisi identitas barang dan jam transaksi. 
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3.3 Pembuatan Program 

Tahap ini merupakan proses penulisan program yang merupakan 

penerjemahan dari bentuk design ke dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Proses ini dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan data 

wawancara dan penelitian yang diminta oleh User. Tahapan inilah yang merupakan 

tahapan nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Setelah pengkodean selesai maka 

akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa 

diperbaiki. 

3.4 Testing 

Pada tahap ini adalah tahap dimana untuk menguji hasil dari implementasi 

yang telah dilakukan apakah telah sesuai dengan keinginan atau belum. Kemudian 

mengevaluasi hasil implementasi agar didapatkan hasil yang maksimal dari aplikasi 

ini. Untuk testing aplikasi ini akan menggunakan metode Black Box guna 

mengetahui keseluruhan fungsi telah bekerja dengan baik, dalam artian fitur-fitur 

yang dicantumkan pada program dapat digunakan. 

3.5  Implementasi dan Pengujian 

Pengujian perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti 

akan mengalami perubahan, perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak yang harus menyesuaikan dengan lingkungan, atau karena 

pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional sehingga pada bagian ini 

difokuskan pada pengujian Software As a Service, guna mengetahui apakah 

runtutan program dan mekanisme pengadaan Qrcode sudah cukup mudah dan 

memudahkan pengguna, jika masih terdapat kekurangan maka akan dilakukan 

penyempurnaan. 


