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Abstrak
Kendala yang dialami oleh PT Arista Semesta Alam saat ini berkaitan dengan proses bisnis yang masih
konvensional sehingga mengakibatkan kerugian pada perusahaan dari sisi waktu dan tenaga pegawai.
Selain itu juga berpengaruh pada pertumbuhan konsumen yang rendah, dikhawatirkan hal ini dapat
mengganggu kelangsungan usaha di masa mendatang. Proses bisnis konvensional ini meliputi proses
pemesanan, pengiriman barang, dan evaluasi pengiriman. Sistem Manajemen Pesanan Dan Pengiriman
Barang merupakan solusi yang tepat karena sistem ini memfasilitasi perusahaan untuk melakukan
perubahan proses bisnis ke arah digital sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga pegawai. Sistem
ini berbasis website sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas dan diharapkan dapat membantu
mengenalkan produk pada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan konsumen. Sistem
manajemen pesanan dan pengiriman barang dikembangkan dengan metode waterfall yang terdiri dari
tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Tahap analisis kebutuhan
menghasilkan kebutuhan yang diperlukan sistem. Tahap perancangan berisi perancangan sequence
diagram, perancangan class diagram, perancangan database, perancangan algoritma, dan perancangan
antarmuka. Pengimplementasian sistem menggunakan framework Slim 3 sebagai pendukung bagian
back-end dan framework AngularJS sebagai pendukung bagian front-end. Pengujian fungsional
dilakukan dengan pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian validasi yang menghasilkan status
passed dan status 100% valid. Pengujian non-fungsional dilakukan dengan pendekatan pengujian
compatibility yang menghasilkan kompatibilitas sistem pada lima jenis browser yang berbeda.
Kata kunci: sistem manajemen pesanan, sistem manajemen pengiriman, website, waterfall.

Abstract
The constraints experienced by PT Arista Semesta Alam are currently related to business processes that
are still conventional, resulting in losses to the company in terms of time and staff. In addition, it also
affects the low growth of consumers, it is feared that this could disrupt business continuity in the future.
This conventional business process includes the ordering process, delivery of goods, and delivery
evaluation. The Order and Delivery Management System is the right solution because this system
facilitates companies to make changes to business processes towards digital so that they can save time
and employee energy. This system is based on a website so that it can be accessed by the wider
community and is expected to help introduce products to the public so that it can increase consumer
growth. The order management system and delivery of goods was developed using the waterfall method
which consists of the stages of needs analysis, design, implementation, and testing. The requirements
analysis stage obtains the required system requirements. The design phase contains the design of the
sequence diagram, the design of the class diagram, the design of the database, the design of the
algorithm, and the design of the interface. The implementation of the system uses the Slim 3 framework
as a back-end supporter and the AngularJS framework as a front-end supporter. Functional testing is
carried out by unit testing, integration testing, and validation testing which results in passed status and
100% valid status. Non-functional testing is carried out with a compatibility testing approach which
results in system compatibility in five different browser types.
Keywords: order management system, delivery management system, website, waterfall.
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1. PENDAHULUAN
PT Arista Semesta Alam merupakan salah
satu distributor obat-obat pertanian dan
produsen benih padi di Indonesia yang telah
berusia 10 tahun dan memiliki jumlah karyawan
kurang lebih 100 orang. Saat ini PT Arista telah
melayani permintaan konsumen di Jawa Timur
dan Jawa Tengah serta memiliki 20 unit
kendaraan operasional untuk melakukan
pengiriman barang. Strategi pemasaran dan
proses bisnis yang masih konvensional
menyebabkan permasalahan pada PT Arista
berupa kerugian waktu dan tenaga pada pegawai
serta dokumen pemesanan konsumen dan
dokumen evaluasi pengiriman yang tidak
terorganisir dengan baik.
Perkembangan teknologi saat ini membuka
peluang bagi perusahaan untuk melakukan
perubahan proses bisnis ke arah digital sehingga
dapat memberikan manfaat bagi perusahaan
untuk meringankan kinerja pegawai sekaligus
membantu perusahaan meningkatkan pangsa
pasar. Web merupakan salah satu layanan
internet yang diakses oleh banyak orang
dimanapun
dan
kapanpun,
sehingga
pemanfaatan web dalam memperkenalkan
produk kepada calon konsumen merupakan
strategi pemasaran yang efektif dan dapat
membantu perusahaan untuk memperluas
pangsa pasar. Selain itu perusahaan perlu
melakukan perubahan proses bisnis agar dapat
meningkatkan kualitas pelayanan konsumen,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan
pertumbuhan konsumen.
Saat ini proses bisnis yang masih dilakukan
secara konvensional pada PT Arista meliputi
proses pemesanan, pengelolaan stok barang,
pengelolaan jadwal pengiriman barang, dan
pencatatan evaluasi pengiriman. Rangkaian
proses yang dilakukan secara manual ini
menimbulkan beberapa permasalahan, antara
lain yaitu tidak efektif karena pegawai perlu
menjelaskan deskripsi barang pada konsumen
setiap ada produk baru, pencatatan data pesanan
konsumen pada kertas mengakibatkan tidak
adanya data cadangan lain, transaksi kurang
transparan, dan penentuan jadwal pengiriman
barang kurang efisien karena memakan waktu
untuk melakukan perhitungan pada setiap
pesanan konsumen yang akan dikirim. Apabila
perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasar,
maka rangkaian proses diatas harus lebih efisien
karena peningkatan pangsa pasar sebanding
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dengan peningkatan permintaan konsumen yang
berpengaruh juga pada peningkatan beban kerja
pegawai.
Berdasarkan penjelasan diatas, diperlukan
suatu solusi untuk mengatasi permasalahan yang
ada pada PT Arista khususnya terkait
pemanfaatan teknologi dalam mengenalkan
produk kepada calon konsumen serta
peningkatan mutu layanan proses pemesanan
dan pengiriman barang supaya lebih efisien.
Website merupakan media internet yang diakses
oleh banyak orang dimanapun dan kapanpun.
Pembuatan sistem berbasis website dapat
memberikan peluang bagi perusahaan untuk
memperkenalkan barang yang ditawarkan dan
diharapkan dapat meringankan kinerja pegawai
terutama pada proses pemesanan, pemasaran,
dan evaluasi pengiriman.
Pengembangan sistem berbasis web ini
dilakukan dengan metode pemrograman
berorientasi objek yang dikembangkan dengan
model waterfall. Kemudian diimplementasikan
dengan framework Slim versi 3 pada bagian
backend dan Angular JS pada bagian frontend.
Sistem ini dilengkapi dengan pemberian hak
akses pegawai yang berbeda sesuai kewenangan.
Lalu dilengkapi dengan fitur pengelolaan jadwal
pengiriman
barang,
perubahan
status
pengiriman, dan evaluasi pengiriman sehingga
rangkaian proses pengiriman barang lebih
efisien serta meningkatkan kepercayaan
konsumen pada perusahaan. Dengan begitu
sistem dapat digunakan sebagai perantara untuk
mengembangkan bisnis, pangsa pasar, dan
meningkatkan mutu layanan perusahaan untuk
menjaga kepuasan konsumen.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Sebelumnya
Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Amzali (2014) terkait analisis pengendalian
internal atas sediaan pada UD Langgeng Jaya
Surabaya memperoleh hasil bahwa perangkapan
fungsi pegawai terutama pada bagian gudang
dan pengiriman dapat memicu terjadinya
pencurian sediaan, sehingga perlu dilakukan
pemisahan fungsi dan pembatasan akses
pegawai terhadap sediaan.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Wongso
&
Wyanaputra
(2016)
menghasilkan
pemahaman bahwa kesulitan konsumen dalam
mendapatkan informasi tentang barang yang
dijual merupakan faktor penyebab kesulitan
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dalam melakukan pemesanan barang. Sehingga
dibuatlah sistem informasi pemesanan berbasis
web dengan harapan agar konsumen mudah
memperoleh informasi barang yang diinginkan
dan dapat melakukan pemesanan secara
langsung sehingga meminimalisir terjadinya
miss komunikasi. Hal ini tentunya juga
meringankan kinerja pegawai karena cukup
melakukan update data barang pada sistem
secara berkala tanpa harus menjelaskan barang
yang dijual pada setiap konsumen secara
konvensional.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Kosasi
(2014) menghasilkan pemahaman bahwa
penerapan sistem informasi yang melayani
pemesanan barang secara online membuka
peluang baru bagi perusahaan untuk memperluas
pangsa pasar karena pemesanan dapat dilakukan
di manapun dan kapanpun sehingga biaya
operasional lebih rendah, informasi persediaan
lebih akurat, dan transaksi lebih transparan, hal
ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan
konsumen terhadap perusahaan.
Proses bisnis PT Arista Semesta Alam yang
masih konvensional mengakibatkan kerugian
dari sisi waktu dan tenaga pegawai perusahaan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Wongso & Wyanaputra (2016) permasalahan
serupa dapat terselesaikan dengan pembuatan
sistem informasi pemesanan berbasis web.
Dengan adanya sistem ini pegawai tidak perlu
menjelaskan
deskripsi
barang
maupun
ketersediaannya kepada konsumen, melainkan
cukup melakukan update data pada sistem secara
berkala. Selain itu menurut Kosasi (2014) sistem
informasi yang melayani pemesanan barang
dapat membantu perusahaan dalam memperluas
pangsa pasar. Transaksi yang transparan juga
dapat meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap perusahaan. Adapun penelitian yang
dilakukan oleh Amzali (2014) memberikan
pemahaman kepada penulis bahwa perlu
diberikan pemisahan fungsi pegawai bagian
gudang dan pengiriman untuk menghindari
pencurian barang sediaan. Maka dari itu
diberikan hak akses yang berbeda pada pegawai
yang mengakses sistem manajemen pesanan dan
pengiriman barang berdasarkan jabatannya.
2.2 Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi manajemen menurut Susanto
(2007) merupakan sub sistem yang terkumpul
menjadi satu dan saling terhubung untuk bekerja
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sama dalam mencapai tujuan tertentu, tujuan ini
dapat berupa pengolahan data menjadi informasi
yang berguna sebagai landasan informasi bagi
manajemen
dalam
proses
pengambilan
keputusan.
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan
diatas, dapat diketahui bahwa sistem informasi
manajemen merupakan sekelompok elemen
yang saling terintegrasi dan bekerja sama untuk
mengolah data menjadi informasi penting yang
berguna dalam penentuan keputusan pada suatu
organisasi, sehingga kehadiran sistem informasi
manajemen pada suatu organisasi dinilai cukup
penting dalam menjalankan proses bisnisnya.
2.3 Waterfall Model
Menurut Shalahuddin & Rosa (2016) model
waterfall merupakan model pengembangan
perangkat lunak sekuensial linier atau biasa
disebut sebagai alur hidup klasik. Model ini
merupakan model SDLC yang paling sederhana
dan
cocok
untuk
digunakan
dalam
pengembangan perangkat lunak dengan
spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Tahap
demi tahap yang dilalui pada model ini harus
menunggu tahap sebelumnya selesai dan
dilakukan secara berurutan. Alur dari model
waterfall ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi model waterfall
Sumber: (Shalahuddin & Rosa, 2016)
Menurut Shalahuddin & Rosa (2016) nilai
positif dari penggunaan metode waterfall dalam
pengembangan perangkat lunak yaitu:
1. Tahap pengembangan sistem jelas dan
terstruktur.
2. Setiap tahap pengembangan menghasilkan
suatu dokumentasi.
3. Tidak ada tumpang tindih dalam
pelaksanaan tahap pengembangan karena
suatu tahap dijalankan setelah tahap
sebelumnya selesai.
2.4 Use Case Diagram
Use case diagram menggambarkan interaksi
antara satu atau lebih aktor terhadap sistem yang
akan dibangun. Tujuan dari pembuatan Use case
diagram adalah untuk mengetahui fungsi apa
saja yang ada pada suatu sistem dan siapa saja
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yang terlibat didalamnya (Shalahuddin & Rosa,
2016).
Contoh implementasi use case diagram pada
Sistem Administrasi Bank ditunjukkan pada
Gambar 2. Terdapat dua aktor primer yaitu aktor
pengguna dan teller. Lalu terdapat aktor
sekunder yaitu sistem antar bank. Aktor teller
merupakan aktor turunan dari aktor pengguna.
Aktor teller memiliki hak akses yang lebih luas
terhadap fungsionalitas sistem jika dibandingkan
dengan aktor pengguna.
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2.7 PHP
PHP merupakan bahasa pemrograman server
side-scripting yang mengeksekusi sintaks
melalui server kemudian mengirimkan hasil
eksekusi dengan format HTML pada browser
(Arief, 2011). PHP dapat ditanamkan pada
HTML sehingga PHP dan HTML dapat dibuat
bersamaan dalam file yang sama untuk
menghasilkan halaman web yang dinamis. PHP
bersifat open source dan dapat digunakan oleh
berbagai sistem operasi.
3. METODOLOGI PENELITIAN
Bagian ini berisi langkah penelitian serta
tahapan yang digunakan dalam pengembangan
sistem manajemen pesanan dan pengiriman
barang pada perusahaan perdagangan PT Arista
Semesta Alam. Diagram alir tahapan tersebut
dijelaskan pada Gambar 3.

Gambar 2. Use case diagram sederhana dari
Sistem Administrasi Bank (parsial)
Sumber: (Kurniawan, 2018)
2.5 Javascript
Javascript merupakan bahasa scripting yang
digunakan sebagai fungsionalitas dalam
membuat suatu web (Hidayatullah & Kawistara,
2017). Penggunaan Javascript ini dapat
memberikan efek visual pada dokumen HTML
dengan fitur animasi, sehingga tampilan menjadi
interaktif dan dinamis. Selain itu penggunaan
Javascript pada suatu halaman web membuat
halaman ini tidak perlu berkomunikasi dengan
server saat memberikan feedback kepada user.
Javascript bersifat client-side dan juga
mendukung penggunaan metode berorientasi
objek.
2.6 AngularJS
AngularJS merupakan suatu front-end
frameworks generasi baru yang dapat membantu
meningkatkan
produktifitas
dalam
pengembangan
aplikasi
web
serta
mempermudah
perawatannya
di
masa
mendatang (Haviv, 2014). Penelitian ini
menggunakan AngularJS versi pertama sehingga
tidak perlu diintegrasikan dengan Node.js.
Pemanfaatan AngularJS pada sistem manajemen
pesanan dan pengiriman barang ini yaitu untuk
menampilkan data kepada user dengan
menggunakan Javascript.
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Gambar 3. Metode penelitian
4. REKAYASA KEBUTUHAN
Tahap rekayasa kebutuhan dilakukan untuk
mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan
oleh sistem manajemen pesanan dan pengiriman
barang PT Arista Semesta Alam. Pada alur
model waterfall yang terdapat pada Gambar 1
tahap ini berada pada tahap pertama yaitu tahap
analisis. Proses yang dilakukan pada tahap ini
yaitu:
4.1 Elisitasi Kebutuhan
Proses elisitasi kebutuhan dilakukan dengan
cara melakukan interview bersama stakeholder
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untuk mengetahui proses bisnis yang diterapkan
perusahaan beserta kendala yang dihadapi.
Selain itu penulis juga menanyakan detail dari
setiap proses kepada pihak-pihak yang
bersangkutan meliputi admin kantor, kepala
gudang, dan manajer operasional sehingga
diperoleh kebutuhan apa saja yang diperlukan
oleh sistem. Pada proses ini penulis juga
mengumpulkan dokumen pendukung yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam pengembangan
sistem.
4.2 Pemodelan Proses Bisnis
Proses bisnis yang diperoleh pada proses
elisitasi kebutuhan selanjutnya dimodelkan
dengan BPMN. Pemodelan proses bisnis ini
dibedakan berdasarkan proses pemesanan
barang, proses pengelolaan jadwal pengiriman,
proses evaluasi pengiriman, dan proses
pemasaran.
4.3 Gambaran Umum Sistem
Selanjutnya dijelaskan gambaran umum
sistem manajemen pesanan dan pengiriman
barang yang akan dikembangkan. Sistem
Manajemen Pesanan dan Pengiriman Barang
merupakan sistem yang dikembangkan untuk
mempermudah proses pemesanan, pengelolaan
jadwal pengiriman, dan proses evaluasi
pengiriman pada perusahaan PT Arista Semesta
Alam. Dengan adanya sistem ini calon
konsumen lebih mudah mengakses produkproduk yang ditawarkan sehingga dapat
membantu meningkatkan
pangsa
pasar
perusahaan. Selain itu juga dapat mempermudah
pengelolaan jadwal pengiriman dan penelusuran
data evaluasi pengiriman. Sehingga dapat
membantu meringankan beban kerja pegawai.
4.4 Identifkasi Aktor
Identifikasi aktor berisi aktor-aktor yang akan
berinteraksi dengan sistem serta penjelasan
secara garis besar terkait apa saja yang bisa
dilakukan aktor tersebut. Identifikasi aktor pada
sistem ini ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Identifikasi aktor
No

Nama Aktor

1

Konsumen

Deskripsi
Konsumen berperan
untuk melakukan
transaksi berupa
pemesanan produk pada
PT Arista Semesta Alam.
Konsumen perlu
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melakukan registrasi pada
sistem sebelum
melakukan pemesanan.
Setelah melakukan
pemesanan, konsumen
dapat melihat status dari
pesanan tersebut.

2

Admin Kantor

Admin kantor berfungsi
sebagai perantara
perusahaan dengan
konsumen terkait
penetapan harga produk
dan proses pemesanan.
Admin kantor juga
berperan sebagai
koordinator tim penjualan
yang terdiri dari admin
kantor, sopir, dan asisten
sopir.

3

Kepala
Gudang

Kepala gudang berperan
mengelola pesanan untuk
dikirimkan secara
bersamaan dan
melakukan proses
evaluasi pengiriman

4

Manajer
Operasional

Manajer operasional
berperan sebagai
pengawas terhadap
kegiatan operasional
perusahan dan
mengevaluasi hasil
evaluasi pengiriman yang
telah dilakukan

4.5 Spesifikasi Kebutuhan
Kebutuhan yang diperoleh pada proses
elisitasi selanjutnya dispesifikasikan menjadi
kebutuhan fungsional dan non-fungsional
sebagai acuan kebutuhan sistem yang akan
dikembangkan. Kemudian diberikan kode pada
setiap kebutuhan tersebut untuk mempermudah
identifikasi kebutuhan sistem.
4.6 Pemodelan Kebutuhan
Pemodelan kebutuhan digunakan untuk
memperjelas fungsionalitas sistem yang akan
dikembangkan. Dikarenakan sistem ini
dibangun dengan pendekatan berorientasi objek,
maka
pemodelan
kebutuhan
dilakukan
menggunakan metode Object Oriented Analysis
(OOA), dimana pemodelannya digambarkan
dalam bentuk use case diagram kemudian
dijabarkan dalam bentuk use case scenario.
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pemodelan dengan use case diagram yang
ditunjukkan oleh Gambar 4.
Use case diagram pada Gambar 4
menunjukkan terdapat lima aktor primer, dimana
empat aktor diantaranya yaitu konsumen, admin
kantor, kepala gudang, dan manajer operasional
merupakan aktor turunan dari aktor pengguna.
Aktor turunan ini memiliki akses yang lebih luas
terhadap fungsionalitas sistem. Aktor dapat
tervalidasi sebagai konsumen, admin kantor,
kepala gudang, atau manajer operasional melalui
proses login.
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kebutuhan yang telah didefinisikan. Proses yang
dilakukan pada tahap perancangan ini yaitu:
5.1 Perancangan Arsitektur
Dikarenakan sistem ini dibangun dengan
pendekatan
berorientasi
objek,
maka
perancangan arsitektur dilakukan menggunakan
metode Object Oriented Design (OOD) yang
menggunakan sequence diagram serta class
diagram untuk melakukan pemodelan. Sequence
diagram ini berasosiasi dengan use case
sehingga didalamnya terdapat tahapan yang
seharusnya terjadi untuk menghasilkan sesuatu
di dalam use case dan terdiri dari 4 komponen
utama yaitu actor, boundary, control, dan entity.
Selanjutnya penulis mengelompokkan objek
menjadi sebuah class lalu memodelkan setiap
class yang saling berhubungan dalam bentuk
class diagram yang berfungsi untuk
mengklasifikasikan kelas pada struktur sistem
yang akan dibangun.
5.2 Perancangan Komponen
Pada proses ini penulis melakukan
perancangan algoritma sistem. Algoritma berisi
alur logika dari program yang akan dibuat
dengan mengacu pada sequence diagram yang
telah digambarkan sebelumnya. Perancangan
algoritma ini dapat digambarkan dalam bentuk
pseudocode atau flowchart.
5.3 Perancangan Data
Pada proses perancangan data ini penulis
membuat
rancangan
database
dengan
Conseptual Data Model (CDM) dan
direpresentasikan
dalam
bentuk
Entity
Relationship Diagram (ERD) yang ditunjukkan
pada Gambar 5. ERD ini terdiri dari entitas,
atribut, dan relasi antar entitas dengan derajat
kardinalitas yang berbeda-beda.

Gambar 4. Use case diagram
5. PERANCANGAN
Tahap perancangan atau tahap desain
merupakan tahap kedua pada alur model
waterfall yang terdapat pada Gambar 1. Tahap
ini dilakukan setelah melakukan tahap rekayasa
kebutuhan dan berfungsi untuk melakukan
perancangan perangkat lunak berdasarkan
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
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waterfall yang terdapat pada Gambar 1. Tahap
ini dilakukan setelah melakukan tahap
perancangan
dan
berfungsi
untuk
mengimplementasikan rancangan yang telah
dibuat sebelumnya. Proses yang dilakukan pada
tahap implementasi ini yaitu:
6.1 Implementasi Arsitektur
Proses implementasi arsitektur menghasilkan
sistem dengan arsitektur MVC yang terdiri dari
model, view, dan controller. Model berperan
untuk pengelolaan data dari database. View
berperan untuk mengatur tampilan pengguna dan
output pada layar. Output ini dapat berupa data,
gambar, maupun video. Model dan view tidak
bisa berinteraksi secara langsung, melainkan
memerlukan penghubung yaitu controller yang
mengatur pertukaran data dan menjalankan
fungsi untuk dijalankan pada model.

Gambar 5. Perancangan database
5.4 Perancangan Antarmuka
Perancangan antarmuka atau interface
dirancang berdasarkan hasil analisis kebutuhan
untuk menghasilkan tata letak komponen yang
akan digunakan sebagai dasar pembuatan
antarmuka pengguna dari sistem manajemen
pesanan dan pengiriman barang berbasis web.
Adapun salah satu contoh perancangan
antarmuka halaman pesanan konsumen
ditampilkan pada Gambar 6.

6.2 Implementasi Komponen
Rancangan algoritma yang telah dibuat
sebelumnya diimplementasikan menjadi suatu
sistem menggunakan bahasa pemrograman.
Adapun bahasa pemrograman yang penulis
pakai yaitu Hypertext Markup Language
(HTML), Cascading Style Sheets (CSS),
Javascript, dan Hypertext Processor (PHP).
Untuk framework pada bagian back-end penulis
menggunakan Slim, sedangkan framework
bagian frontend menggunakan AngularJS.
6.3 Implementasi Data
Rancangan database yang telah dibuat
sebelumnya diimplementasikan menjadi suatu
database dan digambarkan menggunakan
Physical Data Model (PDM) yang diperoleh dari
DBMS sistem. Untuk keperluan database ini
penulis menggunakan MySQL.
6.4 Implementasi Antarmuka
Rancangan antarmuka yang telah dilakukan
sebelumnya
diimplementasikan
sehingga
dihasilkan antarmuka sistem yang sesuai dengan
rancangan sebelumnya. Contoh implementasi
antarmuka halaman data pesanan konsumen
ditunjukkan oleh Gambar 7.

Gambar 6. Perancangan antarmuka
6. IMPLEMENTASI
Tahap implementasi atau tahap pengodean
merupakan tahap ketiga pada alur model
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya
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sebelumnya. Pengujian ini menggunakan
metode black box testing yang mengacu pada
kebutuhan fungsional perangkat lunak. Adapun
proses pengujiannya dengan memasukkan suatu
nilai masukan kemudian melihat hasil akhir dari
suatu kasus uji lalu membandingkannya dengan
hasil yang diharapkan.

Gambar 7. Implementasi antarmuka
7. PENGUJIAN
Pengujian fungsional yang dilakukan pada
penelitian ini menggunakan metode white box
testing dan metode black box testing dengan
level pengujian berupa pengujian unit, pengujian
integrasi, dan pengujian validasi. Adapun
pengujian non-fungsional dilakukan dengan
pendekatan pengujian compatibility.
6.1 Pengujian Unit
Pengujian unit dilakukan dengan menguji unit
terkecil dari sistem yang telah dibuat. Adapun
tahap melakukan pengujian unit yaitu
menentukan algoritma suatu fungsi yang akan
diuji, membuat flow graph berdasarkan
algoritma yang telah dibuat, menentukan
cyclomatic complexity dan independent path,
lalu membuat test case sesuai independent path
yang diperoleh. Contoh flow graph pengujian
unit pada penelitian ini ditunjukkan pada
Gambar 8.

Gambar 8. Flow graph pengujian unit
6.2 Pengujian Integrasi
Pengujian integrasi merupakan pengujian
tingkat selanjutnya dimana pengujian dilakukan
pada unit terkecil dari suatu sistem yang
diintegrasikan dengan unit lainnya.
6.3 Pengujian Validasi
Pengujian
validasi
dilakukan
untuk
mengetahui apakah sistem yang dibangun telah
memenuhi kebutuhan yang didefinisikan
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

6.4 Pengujian Compatibility
Pengujian compatibility dilakukan untuk
mengetahui apakah sistem manajemen pesanan
dan pengiriman barang dapat berjalan dengan
baik pada browser yang berbeda. Pengujian
compatibility pada penelitian kali ini
menggunakan bantuan aplikasi SortSite dengan
hasil yang ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 9. Hasil pengujian compatibility
8. KESIMPULAN
8.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah
didefinisikan, maka dapat ditarik kesimpulan
yaitu Proses analisis kebutuhan dalam
pengembangan Sistem Manajemen Pesanan Dan
Pengiriman
Barang
Pada
Perusahaan
Perdagangan PT Arista Semesta Alam
menghasilkan kebutuhan fungsional sebanyak 8
kebutuhan fungsional bagi konsumen, 9
kebutuhan fungsional bagi admin kantor, 27
kebutuhan fungsional bagi kepala gudang, dan
17 kebutuhan fungsional bagi manajer
operasional.
Proses perancangan Sistem Manajemen
Pesanan Dan Pengiriman Barang Pada
Perusahaan Perdagangan PT Arista Semesta
Alam menghasilkan perancangan sequence
diagram,
perancangan
class
diagram,
perancangan database, perancangan algoritma,
dan perancangan antarmuka pengguna.
Proses implementasi Sistem Manajemen
Pesanan Dan Pengiriman Barang Pada
Perusahaan Perdagangan PT Arista Semesta
Alam menghasilkan sistem manajemen pesanan
dan pengiriman barang berbasis web. Pada tahap
implementasi dihasilkan spesifikasi sistem,
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implementasi database, implementasi kode
program, dan implementasi antarmuka.
Proses pengujian kebutuhan fungsional
dilakukan dengan pengujian unit, pengujian
integrasi, dan pengujian validasi yang
menghasilkan status passed dan valid. Pengujian
kebutuhan non-fungsional dilakukan dengan
menguji kompatibilitas sistem dengan bantuan
aplikasi SortSite yang mendapatkan hasil bahwa
sistem dapat berjalan dengan baik pada browser
Google Chrome versi 88 keatas, Opera versi 73
keatas, Microsoft Edge versi 88 keatas, mobile
browser iOS versi 14 keatas, dan Android versi
88 keatas. Berdasarkan hasil pengujian tersebut
maka dapat diketahui bahwa sistem telah
berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional
yang telah didefinisikan serta memiliki
kompatibilitas yang cukup baik.
8.2 Saran
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini
untuk pengembangan sistem lebih lanjut yaitu
penambahan notifikasi. Notifikasi ini dapat
diimplementasikan langsung pada sistem atau
berupa notifikasi email yang menginformasikan
adanya pesanan baru kepada admin kantor.
Sehingga admin kantor dapat mengetahui bahwa
terdapat pesanan baru yang dilakukan oleh
konsumen dan tidak perlu melakukan
pengecekan secara berkala. Hal ini diharapkan
dapat menghemat waktu admin kantor.
Selain itu juga dapat ditambahkan fitur
pembayaran untuk mempermudah kinerja
pegawai sehingga tidak perlu menginputkan
nominal pembayaran konsumen perhari. Fitur
pembayaran ini harus sesuai dengan proses
pembayaran yang berlangsung pada PT Arista
sebelumnya, sehingga tidak mengganggu proses
bisnis perusahaan. Fitur pembayaran juga harus
transparan dan aman sehingga memperoleh
kepercayaan konsumen dalam bertransaksi.
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