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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis Sistem 

Pada tahap analisa sistem akan diuraikan secara lengkap mengenai 

Analisa dan perancangan sistem. Analisa sistem meliputi kebutuhan 

fungsional dan non fungsional, sedangkan perancangan meliputi desain 

arsitektur sistem dan desain database.  

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan Saat Ini 

Sistem penjualan yang berjalan pada Koperasi Karyawan “Melati” 

masih bersifat tradisional, yaitu pembeli harus datang ke swalayan untuk 

melakukan proses transaksi pembelian, sedangkan untuk media pemasaran 

produk masih menggunakan media cetak. Berikut adalah sistem penjualan 

yang berjalan pada Koperasi Karyawan “Melati”: 

1. Koperasi Karyawan “Melati” menerima pengiriman produk yang

dikirim oleh pihak perwaralaba OMI.

2. Produk yang sudah sampai Koperasi Karyawan “Melati” kemudian data

tersebut dimasukkan dalam software database yang telah disediakan

oleh OMI.

3. Produk yang telah dimasukkan dalam software database kemudian siap

untuk dipasarkan.

4. Cara pemasaran produk pada swalayan Koperasi Karyawan “Melati”

yaitu dengan menggunakan media brosur dan spanduk untuk menarik

minat dari pembeli.

5. Pembeli datang ke Koperasi Karyawan “Melati” untuk melakukan

proses transaksi pembelian atau menggunakan telephone.
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3.1.2 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan layanan yang harus disediakan 

pada sistem, sistem E-Swalayan pada Koperasi Karyawan “Melati” 

ditentukan berdasarkan spesifikasi kebutuhan proses paling utama yang 

harus ada. Proses yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :  

1. Admin : Admin bertugas untuk mengelola semua fitur yang terdapat 

pada sistem E-Swalayan. Tugas dari admin adalah sebagai berikut : 

A. Admin dapat melakukan proses kelola data bank. 

B. Admin dapat melakukan proses kelola data users. 

C. Admin dapat melakukan proses kelola data barang. 

D. Admin dapat melakukan proses kelola barang diskon. 

E. Admin dapat melakukan proses kelola data promo. 

F. Admin dapat melakukan proses kelola data kategori. 

G. Admin dapat melakukan proses kelola data pembayaran. 

H. Admin dapat melakukan proses kelola data pengiriman dan 

pengambilan. 

I. Admin dapat lihat data pesanan. 

J. Admin dapat lihat laporan penjualan. 

K. Admin dapat lihat laporan stock barang. 

L. Admin dapat melakukan proses lihat laporan pembayaran. 

2. User : User merupakan aktor yang menggunakan aplikasi E-Swalayan.  

Hak akses dari user adalah sebagai berikut :  

A. User berhak merubah data user melalui proses edit profile. 
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B. User dapat melihat katalog produk yang terdapat pada swalayan 

Koperasi Karyawan “Melati”. 

C. User dapat melihat harga barang. 

D. User dapat melakukan proses pemesanan barang secara online. 

E. User dapat melakukan proses konfirmasi pembayaran. 

F. User dapat melihat panduan penggunaan aplikasi e-swalayan. 

G. User dapat melihat histori pembelian yang telah user lakukan. 

3. Guest : Guest merupakan aktor yang hanya bisa melihat katalog produk 

dan daftar. Guest perlu melakukan proses registrasi untuk dapat 

melakukan transaksi pada e-swalayan. 

4. Karyawan : Karyawan merupakan aktor yang dapat melakukan proses 

pembayaran dengan cara kredit. 

3.1.3 Kebutuhan Non-Fungisonal 

Kebutuhan non-fungsional merupakan layanan yang ditawarkan 

untuk mengetahui batasan spesifikasi yang dibutuhkan untuk mendukung 

aplikasi E-Swalayan. Spesifikasi kebutuhan tersebut meliputi analisa 

perangkat keras (hardware), analisa perangkat lunak (software), dan analisa 

pengguna (user). 

1. Kebutuhan Perangkat Lunak (software) 

Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (software) untuk mendukung 

E-Swalayan adalah sebagai berikut : 

A. Sistem Operasi : Windows 7,8,10. 

B. Sofware Pendukung : Notepad++ atau Sublime Text. 

C. Software Operasioanl : Webserver XAMPP, Google Chrome atau 

Mozilla Firefox. 
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2. Kebutuhan Perangkat Keras (hardware) 

Spesifikasi minimal perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan 

untuk mendukung E-Swalayan adalah sebagai berikut : 

A. Monitor  : 14” inch. 

B. Prosesor  : Intel® CoreTM i3. 

C. Memori  : 4 GB. 

D. Harddisk  : 500 GB. 

E. Perangkat Pendukung : Mouse dan Keyboard. 

3.1.4 Analisa Diagram 

3.1.4.1 Usecase Diagram 

Usecase Diagram menggambarkan interaksi antara sistem, sistem 

eksternal, dan pengguna. Secara grafis usecase diagram mendiskripsikan 

siapa yang menggunakan sistem dan apa yang diharapkan oleh pengguna 

dalam sistem tersebut. 

Operasional dan fungsional sistem dengan menggambarkan 

skenario sistem yang akan dibangun. Berdasarkan hasil analisa yang ada 

maka usecase diagram untuk E-Swalayan adalah sebagai berikut : 
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Gambar Error! No text of specified style in document..1 Usecase diagram E-

Swalayan 

 

Table Error! No text of specified style in document..1 Deskripsi Usecase 

Diagram 

No Aktor Usecase Deskripsi Fungsi 

1 Admin Kelola barang Berisi semua fungsi untuk melakukan 

proses tambah, ubah, dan hapus data 

barang. 

2 Admin  Kelola data bank Berisi semua fungsi untuk melakukan 

proses tambah, ubah, dan hapus data 

bank. 

3 Admin Kelola barang diskon Berisi fungsi untuk melakukan proses 

pengaturan diskon harga barang. 

4 Admin Kelola promo Berisi fungsi untuk melakukan proses 

kelola data promo seperti 
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No Aktor Usecase Deskripsi Fungsi 

penambahan promo, perubahan 

promo, dan penghapusan data promo 

apabila promo sudah tidak berlaku. 

4 Admin Kelola kategori barang Berisi semua fungsi untuk melakukan 

proses tambah, ubah, dan hapus data 

kategori barang. 

5 Admin Kelola data users Berisi tabel data users dan memiliki 

fungsi tambah, edit dan hapus data 

users. 

6 Admin  Kelola data pesanan Berisi tabel data pemesanan dan 

fungsi view detail untuk melihat detail 

pemesanan. 

7 Admin Kelola data pembayaran Berisi tabel data transaksi 

pembayaran barang dan memiliki 

fungsi view detail dan validasi data. 

8 Admin Kelola data pengiriman 

dan pengambilan 

Berisi tabel data pengiriman barang 

dan memiliki fungsi view detail, 

diambil dan terkirim. Fungsi terkirim 

digunakan untuk merubah status 

pengiriman yang sebelumnya belum 

terkirim menjadi terkirim. Sedangkan 

diambil digunakan untuk merubah 

status menjadi terkirim bagi user yang 

menggunakan metode pembayaran 

Online to Offline. 
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No Aktor Usecase Deskripsi Fungsi 

9 Admin Kelola laporan 

penjualan 

Berisi tabel data laporan penjualan 

barang yang telah terjual. 

10 Admin Kelola laporan stock 

barang 

Berisi tabel data laporan stock barang. 

11 Admin Kelola laporan 

pembayaran 

Berisi tabel data laporan pembayaran.  

12 Guest Daftar Berisi form yang digunakan guest 

untuk mendaftar sebagai member. 

13 User  Edit profile Berisi form yang digunakan user 

untuk melakukan perubahan data 

profile. 

14 User Lihat harga produk Berisi tampilan daftar harga produk 

yang terdapat pada E-Swalayan. 

15 User Pemesanan online Berisi form input data pesanan yang 

dilakukan secara online. 

16 User Konfirmasi pembayaran Berisi form input data konfirmasi 

pembayaran ketika user telah 

melakukan proses pembayaran. 

17 User Panduan penggunaan Berisi tentang panduan penggunaan 

E-Swalayan agar mempermudah user 

dalam menggunakan E-Swalayan. 
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No Aktor Usecase Deskripsi Fungsi 

18 User Histori pembelian Berisi tabel yang menyimpan data 

tentang transaksi yang telah 

dilakukan oleh user. 

19 Karyawan Kredit Karyawan dapat melakukan metode 

pembayaran secara kredit. 

 

3.1.4.2 Activity Diagram 

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan rangkaian 

bisnis proses maupun pada usecase. Dalam Activity Diagram dapat juga 

digunakan untuk memodelkan aktivitas saat proses tersebut dieksekusi dan 

memodelkan hasil dari aktivitas tersebut. 

3.1.4.2.1 Activity Diagram Guest 

1. Activity Diagram Daftar 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..2 Activity 

Diagram Daftar 

Proses daftar merupakan proses dimana guest mendaftarkan dirinya 

sebagai anggota atau member untuk kelengkapan data saat melakukan 

proses transaksi pada E-Swalayan. Pada gambar 3.2 proses yang 

dilakukan pertama kali yaitu sistem akan menampilkan halaman utama 
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website, kemudian guest memilih menu daftar. Sistem  menampilkan 

form daftar , kemudian guest dapat mengisi form daftar yang telah 

disediakan. Setelah proses pengisian data selesei sistem akan 

memproses data tersebut dan sistem akan menyimpannya ke database. 

3.1.4.2.2 Activity Diagram User 

1. Activity Diagram Edit Profile 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..3 Activity 

Diagram Edit Profile 

 Proses edit profile merupakan proses user dapat melakukan 

perubahan terhadap data lama user. Pada gambar 3.3 proses yang 

pertama kali dilakukan adalah sistem menampilkan halaman beranda, 

user memilih menu account anda, sistem akan menampilkan form edit 

profile, user melakukan proses perubahan data, user memilih fungsi 

update data, sistem memproses perubahan data dan menyimpannya ke 

database. 

 

 

 

2. Activity Diagram Lihat Katalog Produk 
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Gambar Error! No text of specified style in document..4 Activity 

Diagram Lihat Katalog Produk 

Proses lihat katalog produk merupakan proses dimana user ingin 

melihat produk yang user inginkan atau butuhkan. Proses ini akan 

membantu user dalam menemukan barang yang dibutuhkan saat 

berbelanja menggunakan media E-Swalayan. Pada gambar 3.4 proses 

yang dilakukan pertama kali adalah sistem akan menampilkan halaman 

utama website, kemudian user memilih menu barang apa yang 

dibutuhkan oleh user. Setelah user memilih menu barang sistem akan 

request data ke database sesuai dengan menu atau kategori barang yang 

user pilih dan sistem akan menampilkan data tersebut kepada user. 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 
 

3. Activity Diagram Pemesanan Online 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..5 Activity 

Diagram Pemesanan Online 

 Proses pemesanan online merupakan proses dimana user dapat 

melakukan proses pemesanan barang secara online pada e-swalayan. 

Pada gambar 3.5 proses yang dilakukan pertama kali adalah sistem 

menampilkan halaman beranda, setelah itu user dapat memilih barang 

yang user inginkan. Sistem melakukan request data ke database barang, 

setelah itu sistem akan menampilkan detail produk barang dan pada 

proses ini user dapat memilih jumlah barang yang user ingin beli. Pada 

proses selanjutnya user memilih menu tambah ke keranjang maka 

sistem akan menambahkan ke keranjang belanja. Proses selanjutnya 

user memilih menu simpan belanjaan dan sistem akan menampilkan 

halaman checkout, setelah itu user diminta untuk melakukan input 

alamat dan tata acara pembayaran. Pada proses terakhir, user memilih 

menu proses belanja dan sistem akan memproses data pesanan dan 

menampilkan histori pembelian yang telah dilakukan oleh user. 
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4. Activity Diagram Panduan Penggunaan 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..6 Activity 

Diagram Panduan Penggunaan 

Proses panduan penggunaan merupakan proses dimana user dapat 

mengetahui tata cara/panduan penggunaan sistem E-Swalayan sehingga 

mempermudah mudah user dalam melakukan transaksi pembeleian 

barang. Pada gambar 3.6 proses awal yang dilakukan pertama kali 

adalah sistem akan menampilkan halaman utama website, kemudian 

user memilih menu panduan penggunaan. Setelah user memilih menu 

panduan penggunaan maka sistem akan memproses data dan 

menampilkan panduan penggunaan kepada user. 

5. Activity Diagram Konfirmasi Pembayaran 
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Gambar Error! No text of specified style in document..7 Activity 

Diagram Konfirmasi Pembayaran 

 Proses konfirmasi pembayaran merupakan proses dimana user dapat 

melakukan konfirmasi pembayaran atas transaksi yang telah user 

lakukan. Pada gambar 3.7 proses pertama kali yang dilakukan adalah 

sistem menampilkan halaman beranda dan user memilih menu histori. 

Sistem akan melakukan request data ke database pembayaran, setelah 

itu sistem akan menampilkan histori pembelian. Pada proses selanjutnya 

user memilih menu pembayaran, sistem akan melakukan request data 

dan sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Setelah 

proses tersebut selesei user memilih bank tujuan dan user memilih 

fungsi simpan data, maka data pembayaran tersebut akan di proses oleh 

sistem. 

6. Activity Diagram Histori Pembelian 
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Gambar Error! No text of specified style in document..8 Activity 

Diagram Histori Pembelian 

 Proses histori pembelian merupakan proses dimana user dapat 

melihat transaksi yang telah user lakukan baik proses transaksi 

pembelian yang lama maupun proses transaksi pembelian yang terbaru. 

Pada gambar 3.8 proses pertama kali yang dilakukan adalah sistem akan 

menampilkan halaman beranda kemudian user memilih menu histori, 

setelah itu sistem akan melakukan request data ke database pesanan, dan 

sistem akan menampilkan histori pembelian. 

 

3.1.4.2.3 Activity Diagram Admin 

1. Activity Diagram Kelola Add Barang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..9 Activity 

Diagram Add Barang 

Proses tambah barang bertujuan untuk menambahkan data barang 

baru pada E-Swalayan. Admin memilih data master, sistem akan 

menampilkan daftar menu, admin memilih master barang. Sistem akan 

melakukan request data barang ke database barang dan akan 

menampilkan data barang. Admin memilih add barang, sistem 

menampilkan form barang, dan admin melakukan input data. Pada 

proses terakhir admin memilih fungsi simpan dan sistem akan 

memproses data barang. 
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2. Activity Diagram Kelola Edit Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..10 Activity 

Diagram Edit Barang 

Proses edit barang bertujuan untuk merubah data barang apabila 

ada data barang yang salah. Admin memilih menu data master, sistem 

menampilkan daftar menu, admin pilih master barang, sistem 

melakukan proses request data barang ke database barang, sistem 

menampilkan data barang, admin memilih data barang yang akan di edit, 

sistem melakukan proses request data barang, sistem menampilkan form 

edit barang, admin melakukan proses edit data, admin memilih fungsi 

update data, dan sistem akan memproses perubahan data. 

3. Activity Diagram Kelola Delete Barang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..11 Activity 

Diagram Delete Barang 

Proses hapus barang bertujuan untuk menghapus barang yang 

tidak digunakan lagi atau barang yang sudah tidak ada. Admin memilih 

menu data master, sistem menampilkan daftar menu, admin memilih 

menu master barang, sistem melakukan proses request data barang ke 

database barang, sistem menampilkan data barang, admin memilih data 

untuk dihapus, sistem memberikan notifikasi, jika Ya maka data akan 

terhapus dan jika Tidak maka akan kembali ke tampilan data barang. 

4. Activity Diagram Kelola Add Data Bank 
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Gambar Error! No text of specified style in document..12 Activity 

Diagram Add Data Bank 

Proses add data bank bertujuan untuk menambahkan data bank baru. 

Admin memilih menu data master, sistem menampilkan daftar menu, 

admin memilih master bank. Sistem akan melakukan request data bank 

ke database bank dan akan menampilkan data barang. Admin memilih 

add bank, sistem menampilkan form bank, dan admin melakukan input 

data. Pada proses terakhir admin memilih fungsi simpan dan sistem akan 

memproses data bank. 

 

 

 

5. Activity Diagram Kelola Edit Data Bank 
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Gambar Error! No text of specified style in document..13 Activity 

Diagram Edit Data Bank  

Proses edit bank bertujuan untuk merubah data bank apabila ada data 

bank yang salah. Admin memilih menu data master, sistem 

menampilkan daftar menu, admin pilih master bank, sistem melakukan 

proses request data bank ke database bank, sistem menampilkan data 

bank, admin memilih data bank yang akan di edit, sistem melakukan 

proses request data bank, sistem menampilkan form edit bank, admin 

melakukan proses edit data, admin memilih fungsi update data, dan 

sistem akan memproses perubahan data. 

6. Activity Diagram Kelola Delete Data Bank 
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Gambar Error! No text of specified style in document..14 Activity 

Diagram Delete Data Bank 

Proses hapus data bank bertujuan untuk menghapus data bank yang 

tidak digunakan lagi. Admin memilih menu data master, sistem 

menampilkan daftar menu, admin memilih menu master bank, sistem 

melakukan proses request data bank ke database bank, sistem 

menampilkan data bank, admin memilih data untuk dihapus, sistem 

memberikan notifikasi, jika Ya maka data akan terhapus dan jika Tidak 

maka akan kembali ke tampilan data bank. 

7. Activity Diagram Kelola Set Barang Diskon 
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Gambar Error! No text of specified style in document..15 Activity 

Diagram Set Barang Diskon  

Proses set diskon bertujuan untuk mengatur diskon barang pada 

E-Swalayan. Admin memilih menu data barang diskon, kemudian 

sistem melakukan proses request data barang dan sistem menampilkan 

data barang diskon. Admin memilih set diskon, sistem melakukan 

request data barang ke database barang, sistem menampilkan form set 

diskon, admin melakukan edit data diskon, admin memilih fungsi 

update data dan sistem memproses update data. 

 

 

 

8. Activity Diagram Kelola Add Diskon Barang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..16 Activity 

Diagram Add Diskon Barang 

Proses add barang diskon bertujuan untuk menambah data barang 

yang akan diberikan diskon. Admin memilih menu data barang diskon, 

sistem melakuka proses request data barang ke database barang, sistem 

menampilkan data barang diskon, admin memilih fungsi add barang, 

sistem menampilkan form barang diskon, admin melakukan proses input 

data barang, dan sistem memproses data barang ke database. 

9. Activity Diagram Kelola Add Data Promo 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..17 Activity 

Diagram Kelola Add Data Promo 
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Proses add promo bertujuan untuk menambah data promo yang 

baru. Admin memilih menu data promo, sistem melakukan proses 

request data promo ke database promo, sistem menampilkan data 

promo, admin memilih fungsi add data, sistem menampilkan form 

promo, admin melakukan proses input data promo, dan sistem 

memproses data promo ke database. 

10. Activity Diagram Kelola Edit Data Promo 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..18 Activity 

Diagram Kelola Edit Data Promo 

Proses edit data promo bertujuan untuk mengubah data promo 

apabila mengalami kesalahan saat dalam proses tambah promo dan 

melakukan perubahan status promo aktif mrnjadi tidak aktif dan 

sebaliknya. Proses awal admin memilih menu data promo, sistem akan 

melakukan proses request data promo ke database promo, sistem 

menampilkan data promo, admin memilih data yang akan di update, 

sistem melakukan request data, sistem menampilkan form edit data, 

admin melakukan proses edit data promo, admin memilih fungsi update 

data, dan sistem akan memproses update data ke database. 
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11. Activity Diagram Kelola Delete Data Promo 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..19 Activity 

Diagram Kelola Delete Data Promo 

Proses hapus promo bertujuan untuk menghapus data promo yang 

sudah tidak berlaku. Proses awal admin memilih menu data promo, 

sistem akan melakukan request data promo ke database promo, sistem 

menampilkan data promo, admin memilih data untuk di hapus, sistem 

memberi notifikasi hapus data, jika admin memilih Ya maka data akan 

terhapus dan jika admin memilih Tidak maka sistem akan menampilkan 

data promo. 

12. Activity Diagram Kelola Add Data User 
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Gambar Error! No text of specified style in document..20 Activity 

Diagram Kelola Add Data User 

 Proses tambah data user bertujuan untuk menambahkan data user 

baru baik customer maupun administrator dalam aplikasi e-swalayan. 

Pada proses awal admin memilih master data. Setelah itu, sistem akan 

menampilkan daftar menu, admin memilih menu master user, sistem 

akan melakukan proses request data user ke database user, sistem 

menampilkan data user, sistem memilih fungsi add data, sistem 

menampilkan form add user, admin melakukan proses input data user, 

admin memilih fungsi simpan, dan sistem melakukan proses tambah 

barang ke database. 

13. Activity Diagram Kelola Edit Data User 
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Gambar Error! No text of specified style in document..21 Activity 

Diagram Kelola Edit Data User 

Proses edit data user bertujuan untuk mengubah data user apabila 

mengalami kesalahan dalam proses tambah user dan merubah status 

user dari active menjadi tidak active dan sebaliknya. Proses awal admin 

memilih menu master data, sistem menampilkan daftar menu, admin 

memilih menu master user, sistem akan melakukan proses request data 

user ke database user, sistem menampilkan data user, admin memilih 

data yang akan di update, sistem melakukan request data, sistem 

menampilkan form edit data, admin melakukan proses edit data user, 

admin memilih fungsi update data, dan sistem akan memproses update 

data ke database. 

14. Activity Diagram Kelola Delete Data User  
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Gambar Error! No text of specified style in document..22 Activity 

Diagram Kelola Delete Data User 

Proses hapus user bertujuan untuk menghapus user yang sudah 

tidak aktif. Proses awal admin memilih menu data master, sistem akan 

menampilkan daftar menu, admin memilih master user, sistem akan 

melakukan request data user ke database user, sistem menampilkan 

data user, admin memilih data untuk di hapus, sistem memberi notifikasi 

hapus data, jika admin memilih Ya maka data akan terhapus dan jika 

admin memilih Tidak maka sistem akan kembali pada halaman data user 

dan data tidak terhapus. 

15. Activity Diagram Kelola Add Kategori 
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Gambar Error! No text of specified style in document..23 Activity 

Diagram Kelola Add Kategori 

Proses tambah data kategori bertujuan untuk menambahkan data 

kategori barang baru dalam aplikasi e-swalayan. Pada proses awal 

admin memilih menu data master, sistem akan menampilkan daftar 

menu, admin memilih master kategori, sistem melakukan proses request 

data kategori ke database kategori, sistem menampilkan data kategori, 

admin memilih fungsi add data, sistem menampilkan form add kategori, 

admin melakukan input data kategori, admin memilih fungsi simpan, 

dan sistem akan memproses add data ke database. 

16. Activity Diagram Kelola Edit Kategori 



 

34 
 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..24 Activity 

Diagram Kelola Edit Kategori 

 Proses edit data kategori bertujuan untuk mengubah data kategori 

apabila mengalami kesalahan dalam proses tambah kategori. Proses 

awal admin memilih data master, sistem menampilkan daftar menu, 

admin memilih menu master kategori, sistem melakukan proses request 

data kategori ke database kategori, sistem menampilkan data kategori, 

admin memilih data kategori, sistem melakukan proses request data 

kategori, sistem menampilkan form kategori, admin melakukan proses 

edit data, admin memilih fungsi update data, dan sistem melakukan 

proses update data ke database. 

 

 

17. Activity Diagram Kelola Delete Kategori 



 

35 
 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..25 Activity 

Diagram Kelola Delete Kategori 

Proses hapus kategori bertujuan untuk menghapus data kategori 

yang sudah tidak diperlukan lagi. Proses awal admin memilih data 

master, sistem menampilkan daftar menu, admin memilih menu master 

kategori, sistem melakukan proses request data kategori ke database 

kategori, sistem menampilkan data kategori, admin memilih data 

kategori, sistem akan memberikan notifikasi hapus, jika admin memilih 

Iya maka sistem akan memproses hapus data dan jika admin memilih 

Tidak makan sistem akan menampilkan data kategori. 

18. Activity Diagram Kelola Data Pesanan 
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Gambar Error! No text of specified style in document..26 Activity 

Diagram Kelola Data Pesanan 

 Proses kelola data pesanan bertujuan untuk mengetahui semua daftar 

pesanan yang telah user lakukan. Pada proses awal admin memilih menu 

data transaksi, sistem akan menampilkan daftar menu, admin memilih 

menu pemesanan, sistem melakukan request data pesanan ke database 

pesanan, sistem menampilkan data pesanan, admin memilih view detail, 

sistem melakukan proses request data pesanan dan data detail pesanan 

ke database¸ dan sistem akan menampilkan data detail pesanan. 

19. Activity Diagram Kelola Data Pembayaran (View Detail) 
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Gambar Error! No text of specified style in document..27 Activity 

Diagram Kelola Data Pembayaran (View Detail) 

 Proses view detail pembayaran bertujuan untuk melihat lebih rinci 

data pembayaran. Proses awal yang dilakukan adalah admin memilih 

data transaksi, sistem menampilkan daftar menu, admin memilih menu 

pembayaran, sistem melakukan request data pembayaran ke database 

pembayaran, sistem menampilkan data transaksi pembayaran, admin 

memilih view detail, sistem melakukan request data pembayaran, 

pesanan, dan detail pesanan ke database, sistem menampilkan data 

detail pembayaran. 

 

 

20. Activity Diagram Kelola Data Pembayaran (Validasi Data) 
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Gambar Error! No text of specified style in document..28 Activity 

Diagram Kelola Data Pembayaran (Validasi Data) 

 Proses validasi data pembayaran bertujuan untuk merubah status 

data pembayaran dari kondisi awal yaitu pada kondisi status data “baru” 

dan diubah menjadi kondisi “valid” maupun “tidak valid”. Proses awal 

yang dilakukan adalah admin memilih menu transaksi, sistem 

menampilkan daftar menu, admin memilih menu pembayaran, sistem 

melakukan proses request data pembayaran ke database pembayaran, 

sistem menampilkan data transaksi pembayaran, admin memilih 

validasi data, sistem melakukan proses request data pembayaran ke 

database pembayaran, sistem menampilkan data ke dalam form validasi 

data, admin memilih update status, admin memilih fungsi update data, 

dan sistem memproses data validasi ke database pembayaran. 

 

 

 

 



 

39 
 

21. Activity Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan(View 

Detail) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..29 Activity 

Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan(View Detail) 

 Proses view detail pengiriman dan pengambilan bertujuan untuk 

melihat lebih rinci data pengiriman. Proses awal yang dilakukan adalah 

admin memilih data transaksi, sistem menampilkan daftar menu, admin 

memilih menu pengiriman, sistem melakukan request data pembayaran 

ke database pembayaran, sistem menampilkan data pengiriman barang, 

admin memilih view detail, sistem melakukan request data pembayaran, 

pesanan, dan detail pesanan ke database, sistem menampilkan data 

detail pengiriman. 
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22. Activity Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan 

(Terkirim,Diambil, dan Terbayar) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..30 Activity 

Diagram Kelola Data Pengiriman (Terkirim,Diambil, dan Terbayar) 

Proses validasi data pengiriman bertujuan untuk merubah status data 

pengiriman dari kondisi awal yaitu kondisi belum terkirim dan diubah 

menjadi kondisi terkirim. Proses awal yang dilakukan adalah admin 

memilih menu transaksi, sistem menampilkan daftar menu, admin 

memilih menu pengiriman, sistem melakukan request data pesanan ke 

database pesanan, sistem menampilkan data pengiriman, admin 

memilih data yang akan diubah statusnya menjadi terikirim, sistem 

memberikan notifikasi, jika admin memilih Ya maka sistem akan 

merubah status pengiriman menjadi terkirim, dan jika Tidak maka akan 

kembali ke tampilan pengiriman. 
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23. Activity Diagram Lihat Laporan Penjualan  

 

Gambar Error! No text of specified style in document..31 Activity 

Diagram Lihat Laporan Penjualan 

Proses lihat laporan penjualan bertujuan untuk membantu admin 

dalam mengetahui data laporan penjualan barang yang telah terjadi. 

Pada proses awal admin memilih menu laporan, sistem menampilkan 

daftar menu, admin memilih menu penjualan, sistem akan melakukan 

request data detail pesanan ke database detail pesanan, dan sistem akan 

menampilkan data laporan penjualan. 

24. Activity Diagram Lihat Laporan Stock Barang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..32 Activity 

Diagram Lihat Laporan Stock Barang 

Proses lihat laporan stock barang bertujuan untuk mengetahui data 

stock barang yang tersisa. Pada proses awal admin memilih menu 

laporan, sistem akan menampilkan daftar menu, admin memilih menu 

stock barang, sistem akan melakukan proses request data barang ke 

database barang, dan sistem akan menampilkan data stock barang. 

25. Activity Diagram Lihat Laporan Pembayaran 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..33 Activity 

Diagram Lihat Laporan Pembayaran 
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Proses lihat laporan pembayaran bertujuan untuk mengetahui data 

transaksi pembayaran yang telah dilakukan oleh user. Pada proses awal 

admin memilih menu laporan, sistem menampilkan daftar menu, admin 

memilih menu pembayaran, sistem melakukan proses request data 

pembayaran ke database pembayaran, dan sistem menampilkan data 

pembayaran.  

3.1.4.3 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan bagaimana objek 

dapat berinteraksi satu sama lain melalui pesan pada sekuensi sebuah usecase atau 

operasi. 

 

 

 

 

 

 3.1.4.3.1 Sequence Diagram Administrator 

1. Sequence Diagram Add Barang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..34 Sequence 

Diagram Add Barang 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih menu master barang. Sistem menampilkan data 

barang, pada proses selanjutnya admin memilih fungsi add data, sistem 

menampilkan form barang, admin melakukan proses input data barang, 

kemudian data tersebut akan diproses dan disimpan oleh sistem ke 

database barang. 

2. Sequence Diagram Edit Data Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..35 Sequence 

Diagram Edit Data Barang 
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Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu master barang. Sistem menampilkan data barang, 

proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di update. Sistem 

menampilkan form edit data yang telah berisi data barang yang sesuai 

data yang dipilih oleh admin. Admin mengubah data barang, dan sistem 

akan memproses dan menyimpannya ke database barang. 

3. Sequence Diagram Delete Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..36 Sequence 

Diagram Delete Barang 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu master barang. Sistem akan menampilkan data 

barang, proses selanjutnya admin memilih data yang akan di delete. 

Sistem akan memberikan notifikasi penghapusan data. Jika admin 

mengkonfirmasi penghapusan data maka sistem akan memproses 

penghapusan data dan menyimpannya ke database. 
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4. Sequence Diagram Add Data Bank 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..37 Sequence 

Diagram Add Barang 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih menu master bank. Sistem akan menampilkan data 

barang, proses selanjutnya admin memilih fungsi add data, sistem akan 

menampilkan form bank, admin melakukan input data bank, kemudian 

data tersebut akan diproses dan disimpan oleh sistem ke database bank. 

5. Sequence Diagram Edit Data Bank 
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Gambar Error! No text of specified style in document..38 Sequence 

Diagram Edit Barang 

       Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator 

dan admin memilih menu master bank. Sistem menampilkan data bank, 

proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di update. Sistem 

menampilkan form edit data yang telah berisi data bank sesuai yang 

telah dipilih oleh admin. Admin mengubah data bank, dan sistem akan 

memproses dan menyimpannya ke database bank. 

6. Sequence Diagram Delete Data Bank 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..39 Sequence 

Diagram Delete Bank 
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Pada proses pertama yang dilakukan sistem menampilkan halaman 

administrator dan admin memilih master bank. Sistem akan 

menampilkan data bank, proses selanjutnya admin memilih data yang 

akan di delete. Sistem akan memberikan notifikasi penghapusan data. 

Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data maka sistem akan 

memproses penghapusan data dan menyimpannya ke database. 

7. Sequence Diagram Add Diskon 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..40 Sequence 

Diagram Add Diskon 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih menu data barang diskon. Sistem akan menampilkan 

data barang, proses selanjutnya admin memilih fungsi add barang diskon, 

sistem akan menampilkan form add barang, admin melakukan input data 

barang diskon, kemudian data tersebut akan diproses dan disimpan oleh 

sistem ke database barang. 

8. Sequence Diagram Set Data Diskon 
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Gambar Error! No text of specified style in document..41 Sequence 

Diagram Set Data Diskon 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu data barang diskon. Sistem menampilkan data 

barang, proses selanjutnya admin memilih data yang ingin diberi diskon. 

Sistem menampilkan form edit data yang telah berisi data barang sesuai 

yang dipilih oleh admin. Admin mengubah data barang, dan sistem akan 

memproses dan menyimpannya ke database barang. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Sequence Diagram Add Data Promo 
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Gambar Error! No text of specified style in document..42 Sequence 

Diagram Add Data Promo 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih menu data promo. Sistem akan menampilkan data 

user, proses selanjutnya admin memilih fungsi add data, sistem akan 

menampilkan form promo, admin melakukan input data promo, 

kemudian data tersebut akan diproses dan disimpan oleh sistem ke 

database promo. 

10. Sequence Diagram Edit Data Promo 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..43 Sequence 

Diagram Edit Data Promo 
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Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu data promo. Sistem menampilkan data promo, 

proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di update. Sistem 

menampilkan form edit data yang telah berisi data promo sesuai dengan 

data yang dipilih oleh admin. Admin mengubah data promo, dan sistem 

akan memproses dan menyimpannya ke database promo. 

11. Sequence Diagram Delete Data Promo 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..44 Sequence 

Diagram Delete Data Promo 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu data promo. Sistem akan menampilkan data 

promo, proses selanjutnya admin memilih data yang akan di delete. 

Sistem akan memberikan notifikasi penghapusan data. Jika admin 

mengkonfirmasi penghapusan data maka sistem akan memproses 

penghapusan data dan menyimpannya ke database promo. 

12. Sequence Diagram Add User 
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Gambar Error! No text of specified style in document..45 Sequence 

Diagram Add User 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih master user. Sistem akan menampilkan data user, 

proses selanjutnya admin memilih fungsi add data, sistem akan 

menampilkan form user, admin melakukan input data user, kemudian 

data tersebut akan diproses dan disimpan oleh sistem ke database user. 

13. Sequence Diagram Edit User 
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Gambar Error! No text of specified style in document..46 Sequence 

Diagram Edit User 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu master user. Sistem menampilkan data user, 

proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di update. Sistem 

akan menampilkan form edit data yang telah berisi data user sesuai 

dengan data yang dipilih oleh admin. Admin mengubah data user, dan 

sistem akan memproses dan menyimpannya ke database user. 

 

 

 

 

 

14. Sequence Diagram Delete User 
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Gambar Error! No text of specified style in document..47 Sequence 

Diagram Delete User 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu master user. Sistem akan menampilkan data user, 

proses selanjutnya admin memilih data yang akan di delete. Sistem akan 

memberikan notifikasi penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi 

penghapusan data maka sistem akan memproses penghapusan data dan 

menyimpannya ke database user. 

15. Sequence Diagram Add Kategori 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..48 Sequence 

Diagram Add Kategori 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman awal administrator 

dan admin memilih master kategori. Sistem akan menampilkan data 
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kategori, proses selanjutnya admin memilih fungsi add data, sistem akan 

menampilkan form kategori, admin melakukan input data kategori, 

kemudian data tersebut akan diproses dan disimpan oleh sistem ke 

database kategori. 

16. Sequence Diagram Edit Kategori 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..49 Sequence 

Diagram Edit Kategori 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih master kategori. Sistem menampilkan data kategori, 

proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di update. Sistem 

menampilkan form edit data yang telah berisi data kategori sesuai 

dengan data yang dipilih oleh admin. Admin mengubah data kategori, 

dan sistem akan memproses dan menyimpannya ke database kategori. 

17. Sequence Diagram Delete Kategori 
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Gambar Error! No text of specified style in document..50 Sequence 

Diagram Delete Kategori 

Proses awal yang dilakukan pertama kali sistem menampilkan 

halaman administrator dan admin memilih menu master kategori. 

Sistem akan menampilkan data kategori, proses selanjutnya admin 

memilih data yang akan di delete. Sistem akan memberikan notifikasi 

penghapusan data. Jika admin mengkonfirmasi penghapusan data maka 

sistem akan memproses penghapusan data dan menyimpannya ke 

database kategori. 

18. Sequence Diagram Lihat Data Pesanan 



 

57 
 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..51 Sequence 

Diagram Lihat Data Pesanan  

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu pemesanan. Sistem akan menampilkan data 

pemesanan, pada proses selanjutnya admin memilih fungsi view detail. 

Sistem akan melakukan request data pesanan ke database pesanan dan 

menampilkan data pesanan. 

 

 

 

 

 

19. Sequence Diagram Kelola Data Pembayaran (View Detail) 
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Gambar Error! No text of specified style in document..52 Sequence 

Diagram Kelola Data Pembayaran (View Detail) 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu pembayaran. Sistem akan menampilkan data 

pembayaran, pada proses selanjutnya admin memilih fungsi view detail. 

Sistem melakukan request data pembayaran ke database pembayaran 

dan menampilkan data pembayaran. 

20. Sequence Diagram Kelola Data Pembayaran (Validasi Data) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..53 

Sequence Diagram Kelola Data Pembayaran (Validasi Data) 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu pembayaran. Sistem menampilkan data 

pembayaran, proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di 
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update. Sistem menampilkan form edit data yang telah berisi data 

pembayaran sesuai dengan data yang dipilih oleh admin. Admin 

melakukan validasi data pembayaran, dan sistem akan memproses dan 

menyimpannya ke database pembayaran. 

21. Sequence Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan(View 

Detail) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..54 Sequence 

Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan (View Detail) 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu pengiriman. Sistem akan menampilkan data 

pengiriman, pada proses selanjutnya admin memilih fungsi view detail. 

Sistem melakukan request data pesanan ke database pesanan dan 

menampilkan data pesanan. 
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22. Sequence Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan 

(Terkirim,Diambil, dan Terbayar) 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..55 Sequence 

Diagram Kelola Data Pengiriman dan Pengambilan (Terkirim,Diambil, dan 

Terbayar) 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu pengiriman. Sistem menampilkan data 

pengiriman, proses selanjutnya admin memilih data yang ingin di 

update. Sistem akan menampilkan notifikasi pesan pengiriman. Jika 

admin mengkonfirmasi pengiriman data maka sistem akan memproses 

perubahan data yang sebelumnya belum terkirim menajdi terkirim dan 

menyimpannya ke database pesanan. 

23. Sequence Diagram Lihat Laporan Penjualan 
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Gambar Error! No text of specified style in document..56 Sequence 

Diagram Lihat Laporan Penjualan 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu laporan penjualan. Sistem akan melakukan 

request data detail pesanan dan menampilkan data detail pesanan. 

24. Sequence Diagram Kelola Lihat Stock Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..57 Sequence 

Diagram Lihat Laporan Stock Barang 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu laporan stock barang. Sistem akan melakukan 

request data barang dan menampilkan data stock barang. 
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25. Sequence Diagram lihat laporan pembayaran 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..58 Sequence 

Diagram Lihat Laporan Pembayaran 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman administrator dan 

admin memilih menu laporan pembayaran. Sistem akan melakukan 

request data pembayaran dan menampilkan data pembayaran. 

 

3.1.4.3.2 Sequence Diagram Guest 

1. Sequence Diagram Register 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..59 Sequence 

Diagram Register 
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Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih menu register. Sistem akan menampilkan form register, admin 

melakukan input data user, kemudian data tersebut akan diproses dan 

disimpan oleh sistem ke database user. 

2. Sequence Diagram Lihat Katalog Produk 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..60 Sequence 

Diagram Lihat Katalog Produk 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan guest 

memilih katalog produk. Sistem akan melakukan request data barang 

sesuai katalog produk yang guest pilih, dan sistem menampilkan katalog 

produk. 

 

3.1.4.3.3 Sequence Diagram User 

1. Sequence Diagram Edit Profile 
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Gambar Error! No text of specified style in document..61 Sequence 

Diagram Edit Profile 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih menu account anda. Sistem menampilkan form update data 

user yang telah berisi data user. User mengubah data user, dan sistem 

akan memproses dan menyimpannya ke database user. 

2. Sequence Diagram Lihat Katalog Produk 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..62 Sequence 

Diagram Lihat Katalog Produk  

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih katalog produk. Sistem akan melakukan request data barang 
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sesuai katalog produk yang user pilih, dan sistem menampilkan katalog 

produk. 

3. Sequence Diagram Pemesanan Online 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..63 Sequence 

Diagram Pemesanan Online 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih katalog produk. Sistem akan melakukan request data, sistem 

menampilkan data barang, user memilih fungsi add to cart, sistem 

melakukan request data barang, dan sistem menampilkan detail barang. 

Pada proses selanjutnya user memilih fungsi add to cart, barang akan 

masuk kedalam keranjang belanja. User memilih fungsi checkout, sistem 

melakukan set data pesanan dan menyimpannya kedalam database 

pesanan. 
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4. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..64 Sequence 

Diagram Konfirmasi Pembayaran 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih menu histori. Sistem akan melakukan request data pesanan, 

sistem menampilkan histori pembelian. User memilih menu pembayaran, 

sistem melakukan request data pembayaran, dan sistem menampilkan 

form pembayaran. Pada proses terakhir user melakukan konfirmasi 

pembayaran, user memilih fungsi simpan, sistem melakukan set data 

pembayaran, dan menyimpannya kedalam database pembayaran. 

5. Sequence Diagram Panduan Penggunaan 
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Gambar Error! No text of specified style in document..65 Sequence 

Diagram Panduan Penggunaan 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih menu panduan penggunaan. Sistem akan menampilkan 

panduan penggunaan. 

6. Sequence Diagram Histori Pembelian 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..66 Sequence 

Diagram Histori Pembelian 

Pada proses awal sistem menampilkan halaman beranda dan user 

memilih menu history pembelian. Sistem akan melakukan request data 

pembayaran dan menampilkan history pembayaran. 

3.1.4.4 Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur objek pada sebuah sistem. Class 

diagram menunjukkan class object yang menyusun sebuah sistem dan hubungan 
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antara class object tersebut. Class menggambarkan keadaan pada suatu sistem dan 

layanan untuk memanipulasi keadaan metode atau fungsi. Pada setiap class diagram 

yang ada dapat menjadi sebuah form saat pembuatan program. Class diagram yang 

dirancang untuk sistem E-Swalayan adalah sebagai berikut : 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..67 Class Diagram E-

Swalayan 

3.2 Perancangan Sistem Database 

Perancangan sistem database merupakan rancangan learning management 

system berbasis website yang mengintegrasikan kumpulan data yang saling 

terhubung satu sama lain. Database ini didapatkan dari pemetaan class entity yang 

telah digambarkan pada class diagram sebelumnya. Pemetaan data terhubung satu 

sama lain dalam sistem dijabarkan ke dalam bentuk tabel. Berikut adalah rincian 

dari entitas-entitas yang terdapat pada setiap tabel dalam database 
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A. Tabel Barang 

Pada tabel barang berisikan data-data barang yang terdapat pada 

tabel barang. 

 

 

Table Error! No text of specified style in document..2 Tabel Barang 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id barang int Id dari tabel barang. Primary Key dari 

tabel barang. 

Id kategori int Id dari tabel kategori barang. Foreign 

Key pada tabel barang. 

Sku barang int  

Jumlah int  

Nama barang varchar  

Diskon int  

Harga barang int  

Harga Beli double  

Gambar varchar  

Berat int  

Tanggal 

kadaluarsa 

date  
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Diskripsi barang text  

Tanggal 

ditambahkan 

datetime  

Tanggal dirubah datetime  
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B. Tabel Bank 

      Pada tabel bank berisikan data-data rekening tujuan setiap bank 

yang terdapat pada E-Swalayan. 

Table Error! No text of specified style in document..3 Tabel Barang 
Diskon 

Nama Tipe Data  Keterangan 

Id bank int Id dari tabel bank. 

Primary Key dari tabel 

bank. 

Nama bank varchar  

Atas nama varchar  

No rek varchar  

C. Tabel Kategori 

   Pada tabel kategori berisikan data kategori untuk setiap barang yang 

nantinya digunakan untuk membedakan barang satu dengan yang lain. 

Table Error! No text of specified style in document..4 Tabel Kategori 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id kategori Int Id dari kategori. 

Primary Key dari tabel 

kategori 

Kategori varchar  

Jenis varchar  
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D. Tabel Pesanan 

  Pada tabel pesanan berisikan data pesanan yang nantinya akan 

digunakan oleh user saat melakukan pemesanan. 

Table Error! No text of specified style in document..5 Tabel Pesanan 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id pesanan Int Id dari tabel pesanan. 

Primary Key dari 

tabel pesanan. 

Id user int Id dari tabel user. 

Foreign Key pada 

tabel pesanan. 

Full name Varchar  

Email Varchar  

Address Varchar  

Phone Varchar  

zip Varchar  

Status bayar Varchar  

Status kirim varchar  

Tanggal pesan timestamp  

Tanggal ditambahkan timestamp  



 

73 
 

Nama Tipe Data Keterangan 

Tanggal dirubah timestamp  

Jenis pembayaran enum  

Total bayar double  

Catatan text  

Ongkon kirim double  

Jenis lokasi enum  

Potongan double  

Promo text  

 

E. Tabel Detail Pesanan 

  Pada tabel detail pesanan berisi data yang akan digunakan untuk 

menampilkan data detail pesanan yang telah dipesan oleh user.  

Table Error! No text of specified style in document..6 Tabel Detail 
Pesanan 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id detail pesanan Int Id dari detail pesanan. 

Primary Key dari 

tabel detail pesanan. 

Id pemesanan Int Id dari pemesanan. 

Foreign Key pada 

tabel detail pesanan. 
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Nama Tipe Data Keterangan 

Id barang Int Id dari barang. 

Foreign Key pada 

tabel detail pesanan. 

Nama barang Varchar  

Harga Int  

Diskon Int  

Jumlah beli Int  

Sub total Int  

 

F. Tabel Pembayaran 

  Pada tabel pembayaran berisi data yang akan digunakan untuk 

proses  transaksi pembayaran. 

Table Error! No text of specified style in document..7 Tabel Pembayaran 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id pembayaran Int Id dari tabel 

pembayaran. Primary 

Key dari tabel 

pembayaran. 

Id pemesanan Int Id dari tabel 

pemesanan. Foreign 

Key pada tabel 

pembayaran. 
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Nama Tipe Data Keterangan 

Id bank Int Id dari tabel bank. 

Primary Key pada 

tabel pembayaran. 

Jml transfer Int  

Tanggal  date  

Atas nama Varchar   

Status Varchar  

 

G. Tabel User 

  Pada tabel member berisi data mengenai identitas user dan admin, 

yang akan digunakan untuk login. 

Table Error! No text of specified style in document..8 Tabel User 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id  Int Id dari user. Primary 

Key pada tabel user. 

Email  Varchar  

Password  Varchar  

Full name Varchar  

Address  Varchar  

Phone  Varchar  
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Nama Tipe Data Keterangan 

Zip  int  

Level  tinyint  

Status  tinyint  

Last login datetime  

Created  datetime  

Modified  datetime  

 

H. Tabel Ongkir. 

  Pada tabel ongkir berisi data mengenai biaya dan lokasi yang 

nantinya akan digunakan untuk penambahan saat proses transaksi 

pembelian. 

Table Error! No text of specified style in document..9 Tabel Ongkir 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id_ongkir int Id dari ongkir. 

Primary Key dari tabel 

ongkir. 

Biaya int  

Lokasi enum  

 

I. Tabel Promo 
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  Pada tabel promo berisi data mengenai promo yang ada pada sistem 

e-swalayan. 

Table Error! No text of specified style in document..10 Tabel Promo 

Nama Tipe Data Keterangan 

Id_Promo int Id dari ongkir. 

Primary Key dari 

tabel promo. 

Nama promo var  

Batas harga double  

Potongan harga double  

Status enum  

Tgl_mulai date  

Tgl_selesei date  

 

 

 

3.3 Perancangan Antarmuka Sistem 

3.3.1 Rancangan Halaman User 

1. Rancangan Halaman Beranda User 



 

78 
 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..68 Halaman 
Beranda User 

 Pada gambar 3.68 merupakan halaman beranda user. Pada halaman 

ini user dapat melihat sekilas mengenai barang yang ada pada e-

swalayan. 

2. Rancangan Halaman Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..69 Halaman 

Barang 

 Pada gambar 3.69 merupakan halaman daftar barang. Pada halaman 

ini user dapat melihat daftar barang sesuai yang user inginkan.  
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3. Rancangan Halaman Detail Barang 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..70 Halaman Detail 

Barang 

Pada gambar 3.70 merupakan halaman detail barang. Pada halaman 

ini user dapat melihat detail barang yang akan dibeli oleh user. Pada 

halaman ini user juga dapat menambahkan barang ke keranjang belanja 

user. 

4. Rancangan Halaman Keranjang 
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Gambar Error! No text of specified style in document..71 Halaman 

Keranjang 

  Pada gambar 3.71 merupakan halaman keranjang untuk user. Pada 

halaman ini user dapat melihat barang yang telah masuk ke dalam 

keranjang belanja. Pada halaman ini user juga dapat merubah jumlah 

barang yang akan dibeli dan melakukan proses checkout. 

5. Rancangan Halaman Checkout 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..72 Halaman 

Checkout 
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Pada gambar 3.72 merupakan halaman checkout. Pada halaman ini 

user dapat mengisi form pengiriman, melihat order summary, dan 

memilih metode pembayaran yang diinginkan user. 

6. Rancangan Halaman Histori Pembelian 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..73 Halaman 

Histori Pembelian 

Pada gambar 3.73 merupakan halaman histori pembelian. Pada 

halaman ini user dapat melihat history pembelian yang telah user 

lakukan. Pada halaman histori pembelian user juga dapat melakukan 

konfirmasi pembayaran apabila user memilih metode pembayaran 

dengan cara transfer. 

7. Rancangan Halaman Edit data 
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Gambar Error! No text of specified style in document..74 Halaman Edit 

Data  

Pada gambar 3.74 merupakan halaman edit user. Pada halaman ini 

user dapat merubah data pribadi. 

3.3.2 Rancangan Halaman Admin 

1. Rancangan Halaman Lihat Data 

 

 Gambar Error! No text of specified style in document..75 Halaman Lihat 

Data 

Pada gambar 3.75 merupakan halaman lihat data untuk admin. Pada 

halaman ini admin dapat melihat data sesuai dengan menu yang admin 

pilih. Pada halaman ini juga terdapat fungsi add,update, dan delete. 
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2. Rancangan Halaman Add Data 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..76 Halaman User 

Add Data 

Pada gambar 3.76 merupakan halaman user add data. Pada halaman 

ini berisi form tambah data yang digunakan user untuk melakukan 

proses tambah data. 

3. Rancangan Halaman Edit Data 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..77 Halaman Edit 

Data 
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Pada gambar 3.77 merupakan halaman edit data. Pada halaman ini 

berisi form edit data yang digunakan user untuk melakukan proses 

perubahan data. 

 


