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BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem adalah teori sistem umum yang digunakan sebagai

sebuah landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki

berbagai fungsi di dalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih

efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang /

mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan yang

sama dengan seperangkat input yang lain (biasa jadi lebih sederhana dan

lebih interatif) atau melakukan beberapa perbaikan serupa (Hariyanto,

2009).

Dalam proses analisis sistem terdapat 3 (tiga) tahap analisis yang

digunakan yakni sebagai berikut :

1.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis yang dilakukan terhadap kebutuhan sistem adalah untuk

mengetahui sarana dan fasilitas apa saja yang dapat mendukung dan

dibutuhkan oleh sistem agar dapat memenuhi dan melayani kebutuhan

pengguna sistem.

3.1.2 Analisis Peran Sistem

Peran sistem yang akan dibangun sebagai berikut :

1. Aplikasi web-GIS yang dibangun mampu memberikan informasi

keberadaan pasar yang ada di Kota Kupang.

2. Sistem yang dibangun dapat menginput data maupun informasi

harga komoditi yang ada di tiap pasar.

3. Aplikasi yang ditampilkan berupa lokasi pasar, nama pasar, alamat

pasar,komoditi dan harga komoditi yang ada di Kota Kupang.
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3.1.3 Analisis Peran Pengguna

Ada 2 tipe pengguna (user) dalam sistem ini, yaitu :

1. Pengunjung atau user, dapat melihat peta dan informasi tentang

komoditi serta harga komoditi yang ada disetiap pasar.

2. Admin, dimana yang akan mengolah data seperti menambah,

mengubah, dan menghapus data yang ada dalam sistem.

3.1.4 Sistem Perangkat Pendukung

Untuk menghasilkan output yang baik, maka sistem harus didukung

oleh sistem perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

1. Sistem Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras (hardware) adalah perangkat fisik dari sebuah

komputer. Umumnya terdiri atas 3 jenis perangkat keras yaitu perangkat

masukan, perangkat keluaran dan perangkat pengolah.

2. Sistem  perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak adalah program komputer yang merupakan suatu

susunan instruksi yang harus diberikan kepada unit pengolah agar

komputer dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki.

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam membangun aplikasi

prediksi ini adalah :

1). Aplikasi pemrograman berorintasi objek Java

2). Database MySQL

3.2 Use Case

Use case adalah urutan kejadian-kejadian yang terdapat pada suatu

sistem memberikan penyelesaian proses pada aktor. Use case digunakan

untuk memodelkan dan menyatakan unit fungsi/layanan yang disediakan



25

oleh sistem. Use case berisi sesuatu yang dikerjakan oleh sistem atau

berdasarkan perintah yang dilakukan oleh aktor.

Berikut adalah Use Case dari sistem :

Gambar 3.2 use case GIS pasar tradisional

3.3 Use Case Deskripsi (Use Case Description)

Berikut adalah deskripsi dari masing-masing use case :

3.3.1. Pencarian pasar

Nama use case : Pencarian

Aktor : user

Deskripsi : Proses ini merupakan proses pencarian pasar

Pre-condition :  sistem sudah berada pada form menu utama

Post-condition : sistem menampilkan form menu pencarian pasar
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Tabel 3.1 Deskripsi Use Case pencarian pasar

Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Aktor mengeksekusi menu cari pasar 2. Sistem menampilkan form cari

pasar

3. Admin memasukkan nama pasar

4. Dan mengklik nama pasar 5. Sistem menampilkan peta pasar

3.3.2. Pencarian Data Komoditi Pasar

Nama use case : Pencarian Komoditi pasar

Aktor : User

Deskripsi : proses ini merupakan proses pencarian komoditi

setiap pasar.

Pre-condition :  sistem sudah berada pada menu utama

Post-condition : sistem menampilkan form menu pencarian

komoditi pasar

Tabel 3.2 Deskripsi Pencarian Komoditi Pasar

Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Aktor mengakses menu cari komoditi 2. Sistem menampilkan form

pencarian komoditi pasar

3. Aktor memasukkan nama pasar

4. Dan mengklik nama pasar 5. Sistem akan menampilkan nama

pasar serta komoditi pasar.
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3.3.3 Login

Nama use case : Login

Aktor : Admin

Deskripsi : Use case ini merupakan proses awal yang harus

dilakukan       sebelum masuk ke dalam menu

utama admin untuk melakukan pengolahan data

pada sistem.

Pre-condition :  1) sistem sudah harus berada pada form

login.

2) aktor harus mempunyai username dan

password untuk melakukan proses login.

Post-condition : sistem menampilkan form menu utama admin.

Tabel 3.3 Deskripsi Use Case Login

Aksi Aktor Reaksi Sistem

1. Admin memanggil halaman

login

2. Sistem menampilkan form

Login

3. Admin mengisi username dan

password

4. Menekan tombol login 5. Sistem menampilkan form

menu utama admin
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3.3.4 Pengolahan Data Pasar

a. Memasukkan Data Pengolahan Pasar

Nama use case : Memasukkan Data Pasar

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses memasukkan data

pasar yang baru ke dalam basis data

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : Data informasi pasar telah tersimpan dalam

sistem.

Tabel 3.4 Deskripsi Memasukkan Data Pengolahan Pasar

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih menu data master 2. Menampilkan menu data

master

3. Memilih sub menu Tambah

pasar

4. Menampilkan form

tambah pasar

5. Admin memilih tambahkan

data pasar

6. Menekan tombol “Tambah” 7. Menyimpan data pasar

dan menampilkan pesan

“Data berhasil disimpan”

b. Menghapus Data Pasar

Nama use case : Hapus

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana ada

kemungkinan data tidak diperlukan, maka data

tersebut  perlu dihapus dari dalam basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login.

Post- condition : Data informasi pasar telah terhapus.



29

Tabel 3.5 Deskripsi Menghapus Data Pasar

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan

dihapus

2. Menekan tombol “Hapus” 3. Sistem melakukan proses

hapus data pasar dan

menampilkan pesan

“Data berhasil dihapus”

.

c. Mengedit Data Pasar

Nama use case : Edit

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana dalam

mengisi data

terdapat kekeliruan, maka data tersebut perlu di

edit pada basis

data.                         .

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login.

Post- condition : Data pasar berhasil  di ubah.

Tabel 3.6 Deskripsi Mengedit Data Pasar

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan

diedit

2. Menekan tombol “Edit” 3. Sistem melakukan proses

edit data pasar dan

menampilkan pesan

“Data pasar berhasil di

ubah”
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d.Menampilkan Detail Pasar

Nama use case : Detail Data Pasar

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini akan menampilkan detail data pasar

yang telah di

isi pada basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : menampilkan detail  data pasar.

3.3.5. Mengolah Data Pedagang

a. Memasukan Data Pedagang

Nama use case : Masukkan Data Pedagang

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses masukan

data pedagang

ke dalam basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : Data berhasil di simpan.

Tabel 3.7 Deskripsi Memasukkan Data Pedagang

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih menu data master 2. Menampilkan menu

data master

3. Memilih sub menu Tambah

pedagang

4. Menampilkan form

tambah pedagang

5. Admin memilih tambahkan

data pedagang

6. Menekan tombol

“Tambahkan”

7. Menyimpan data

pedagang dan

menampilkan pesan

“data pedagang berhasil

di simpan”.
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b.  Menghapus Data Pedagang

Nama use case : Hapus Data Pedagang

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana ada

kemungkinan data yang tidak diperlukan

maka data

tersebut perlu di hapus dari dalam basis

data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : Data berhasil di simpan.

Tabel 3.8 Deskripsi Menghapus Data Pedagang

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan

dihapus

2. Menekan tombol

“Hapus”

3. Sistem melakukan proses

hapus data pedagang dan

menampilkan pesan

“Data pedagang berhasil

dihapus”

c.Mengedit Data Pedagang

Nama use case : Edit

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana dalam

mengisi data

terdapat kekeliruan, maka data tersebut perlu diedit

pada basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login.

Post- condition : Data pedagang berhasil  di ubah.
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Tabel 3.9 Deskripsi Mengedit Data Pedagang

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan

diedit

2. Menekan tombol “Edit” 3. Sistem melakukan proses

edit data pedagang dan

menampilkan pesan

“Data berhasil di ubah” .

3.3.6. Mengolah Data Komoditi

a. Masukan Data Komoditi

Nama use case : Masukkan Data Komoditi

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses awal

memasukkan data

komoditi yang baru ke  dalam basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : Data berhasil di simpan.
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Tabel 3.10 Deskripsi Memasukkan Data komoditi

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih menu data master 2. Menampilkan menu

data master

3. Memilih sub menu Tambah

komoditi

4. Menampilkan form

tambah komoditi

5. Admin memilih tambahkan

data komoditi

6. Menekan tombol

“Tambahkan”

7. Menyimpan data

komoditi dan

menampilkan pesan

“data berhasil di

simpan”.

b. Menghapus Data Komoditi

Nama use case : Hapus Data Komoditi

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana ada

kemungkinan data yang   tidak diperlukan maka

data

tersebut perlu di hapus dari dalam basis data.

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login

Post- condition : Data berhasil di simpan.
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Tabel 3.11 Deskripsi Menghapus Data Komoditi

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan

dihapus

2. Menekan tombol

“Hapus”

3. Sistem melakukan proses

hapus data pasar dan

menampilkan pesan

“Data berhasil dihapus”

c. Mengedit Data Komoditi

Nama use case : Edit

Aktor : Admin

Deskripsi : use case ini merupakan proses dimana dalam

mengisi data

terdapat kekeliruan, maka data tersebut perlu di

edit pada basis

data.                         .

Pre- condition : Aktor harus sudah melakukan proses login.

Post- condition : Data komoditi berhasil  di ubah.
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Tabel 3.12 Deskripsi Mengedit Data Komoditi

Aksi aktor Reaksi sistem

1. Memilih data yang akan di

edit

2. Menekan tombol edit 3. Menampilkan form data

yang akan di edit

4. Admin memilih edit data

komoditi

5. Menekan tombol “Ganti” 6. Menyimpan data

komoditi dan

menampilkan pesan

“data berhasil di

simpan”.
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3.4 Diagram Aktivitas (Activity Diagram)

Diagram aktivitas menggambarkan alir aktivitas dari suatu proses

bisnis atau secara tahap demi tahap dari suatu sistem yakni menjelaskan

bagaimana masing-masing alir aktivitas dimulai, kondisi yang mungkin

terjadi hingga berakhirnya aktivitas tersebut. Adapun diagram aktifitasnya

sebagai berikut:

3.4.1. Diagram aktivitas pencarian pasar

Tabel 3.13

Diagram aktivitas pencarian pasar

Pengunjung Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Pilih pencarian pasar

Masukan pasar yg dicari

Menampilkan detaili pasar

Menampilkan pasar
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3.4.2. Diagram Aktivitas pencarian Komoditi Pasar

Tabel 3.14

Diagram aktivitas pencarian komoditi pasar

Pengunjung Sistem

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Pilih pencarian komoditi

Masukan komoditi yg dicari

Menampilkan detailkpmoditi pasar

Menampilkan komoditi tiap pasar
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3.4.3. Diagram Aktivitas Memasukkan Data Pasar

Tabel 3.15
Diagram aktivitas masukkan data pasar

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Pilih sub menu tamba data
pasar

Menampilkan form tamba data
pasar

Mengisi form data pasar

Simpan data pasar Proses penyimpanan data

Data disimpan
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3.4.4. Diagram Aktivitas Menghapus Data Pasar

Tabel 3.16

Diagram Aktivitas Hapus Data Pasar

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data master

Menampilkan form data pasar

Memilih data yg akan dihapus

Hapus data pasar Proses penghapusan data

Data disimpan
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3.4.5. Diagram Aktivitas Mengedit Data Pasar

Tabel 3.17

Diagram Aktivitas Edit Data Pasar

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data master

Menampilkan form data pasar

Memilih data yg akan di edit

Edit data pasar Proses pengeditan data

Data disimpan
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3.4.6. Diagram Aktivitas Detail Pasar

Tabel 3.18

Diagram aktivitas detail pasar

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data master

Menampilkan form data pasar

Memilih detail pasar yg akn dilihat

Menampilkan detail pasar
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3.4.7. Diagram Aktivitas Memasukan Data Pedagang

Tabel 3. 19

Diagram Aktivitas memasukan data pedagang

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data pedagang

Menampilkan form data pedagang

Mengisi form data pedagang

Simpan data Proses penyimpanan data

Data disimpan
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3.4.8. Diagram Aktivitas Hapus Data Pedagang

Tabel 3.20
Diagram aktivitas hapus data pedagang

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data master

Menampilkan form data pedagang

Memilih data yg akan dihapus

Hapus data pedagang Proses penghapusan data

Data disimpan
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3.4.9. Diagram Aktivitas Mengedit Data Pedagang

Tabel 3.21

Diagram Aktivitas Mengedit data pedagang

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data pedagang

Menampilkan form data pedagang

Memilih data yg akan diedit

Edit data pedagang Proses pengeditan data

Data disimpan
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3.4.10 Diagram Aktivitas Memasukan Data Komoditi

Tabel 3.22

Diagram aktivitas memasukan data komoditi

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu tamba data komoditi

Menampilkan form data komoditi

Mengisi form data komoditi

Simpan data komoditi Proses penyimpanan data

Data disimpan
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3.4.11. Diagram Aktivitas Menghapus Data Komoditi

Tabel 3.23

Diagram Aktivitas Menghapus Data Komoditi

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data master

Menampilkan form data komoditi

Memilih data yg akan dihapus

Hapus data komoditi Proses penghapusan data

Data disimpan
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3.4.12. Diagram Aktivitas Mengedit Data Komoditi

Tabel 3.24
Diagram aktivitas mengedit data komoditi

Admin Sistem

Tidak

Ya

Membuka aplikasi Menampilkan menu utama

Login

Valid?

Menampilkan menu utama admin

Memilih data master

Menampilkan data master

Pilih sub menu data komoditi

Menampilkan form data komoditi

Memilih data yg akan diedit

Edit data komoditi Proses pengeditan data

Data disimpan
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3.5 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram dibuat untuk menunjukan obyek-obyek

(himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan dalam sebuah database

(Turban et al, 2005). Model entity relationship diagram menyediakan suatu

konsep yang dapat mendeskripsikan kebutuhan pengguna dalam sebuah

model yang lebih detail, sehingga dapat diimplementasikan ke dalam sistem

manajemen database.

Dalam E-R diagram menggunakan entity dan atribut. Entity adalah

obyek yang mempunyai eksistensi dan terdefinisi dengan baik. Gambar 3.3

berikut memperlihatkan gambar model E-R diagram :

pasar mempunyai pedagang

memiliki

komoditi

Id_pasar*
Nama_psr Retribusi

alamat

Tahun_berdiri

Jenis_pasar

Foto_pasar

Id_pedagang*

Status_pedagang

Tempat_dagang

Id_komoditi*

Jenis_komoditi

Harga_komoditi

.sewa_lapak

N1

Id_pasar**

Gambar 3.2 Entity Relationsip Diagram

3.6 Perancangan Database

Sistem database adalah suatu informasi yang mengintegrasikan

kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan

membuatnya tersedia untuk beberapa aplikasi di dalam suatu instansi.

Database itu sendiri merupakan salah satu komponen yang sangat penting

dalam suatu tabel informasi, karena berfungsi sebagai dasar dalam

menyediakan informasi, karena berfungsi sebagai dasar dalam menyediakan
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informasi bagi pemakai (user). Perancangan database terdiri atas dua bagian

yaitu relasi antar tabel dan perancangan tabel. Berikut penjelasan relasi antar

tabel dan perancangan tabel :

3.6.1 Relasi Antar Tabel

Tujuan Logical Design adalah untuk mempresentasikan data secara

akurat dari level tinggi (conceptual model) ke logical model yang menjadi

dasar bagi penerapan sistem informasi  yang sesungguhnya. Untuk

memudahkan pengelolaan data, maka data akan disimpan dalam tabel-tabel

basis data. Satu tabel akan menyimpan data dari sebuah entitas.

Maka dari itu dibuatkan sebuah diagram relasi antar tabel untuk

menggambarkan hubungan tabel-tabel tersebut berdasarkan ERD. Gambar

3.3 berikut memperlihatkan gambar relasi antar tabel :

Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel
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3.6.2 Diagram Kelas (Class Diagram)

Diagram kelas merupakan tahap untuk merancang keputusan-

keputusan dan rincian-rincian implementasi. Berikut adalah gambar diagram

kelas dari sistem yang dibangun:

Gambar 3.4 Diagram Kelas

3.6.3 Perancangan Atar Tabel

Dalam merancang database pada suatu perancangan sistem informasi

geografis ini dibutuhkan perancangan tabel sebagai berikut:

1. Tabel Pasar

Tabel pasar merupakan tabel yang digunakan untuk menginput data

pasar. Dimana tabel ini terdiri dari id_pasar, nama_pasar, alamat, retribusi,

tahun_berdiri, jenis_pasar, foto_pasar. Tabel 3.25 dibawah ini

memperlihatkan tabel pasar.
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Tabel 3.25

Tabel Pasar

Field Type data Size Key Keterangan

Id_pasar Int 50 * Id_pasar

sebagai

primary key

Nama_pasar String 100

Alamat String 100

Tahun_berdiri String 100

Jenis_pasar String 100

Foto_pasar String 100

2. Tabel Pedagang

Tabel pedagang merupakan tabel yang digunakan untuk menginput

data pedagang. Dimana tabel ini terdiri dari id_pedagang, nama_pasar,

status_pedagang, tempat_dagang, dan id_pasar sebagai foreign key. Tabel

3.26 dibawah ini memperlihatkan tabel pedagang.

Tabel 3.26

Tabel Pedagang

Field Type Data Size Key Keterangan

Id_pedagang Int 50 * Id_pedagamg

sebagai

primary key

Status_pedagang String 100

Tempat_datang String 100

Id_pasar Int 50 ** Id_pasar

sebagai

foreign key



52

3.Tabel Komoditi

Tabel komoditi merupakan tabel yang digunakan untuk menginput

data komoditi pasar. Dimana tabel ini terdiri dari id_komoditi,

nama_komoditi dan harga. Tabel 3.27 dibawah ini memperlihatkan tabel

komoditi.

Tabel 3.27

Tabel Komoditi

Field Type Data Size Key Keterangan

Id_komoditi Int 50 * Id_komoditi

sebagai

primary key

Nama_komoditi String 100

Harga String 100

4.Tabel User

Tabel user merupakan tabel admin. Di mana tabel ini terdiri dari id,

nama, dan password.

Tabel 3.28

Tabel Admin

Field Type Data Size Key Keterangan

Id Int 10 * id sebagai primary

key

Nama String 30

Password Int 30
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3.7 Perancangan Antarmuka (Interface)

a. Tampilan Menu Utama

Menu ini sebagai menu awal ketika aplikasi dijalankan dan berisi

beberapa sub menu yaitu sub menu cari pasar, sub menu komoditi pasar dan

login admin. Tampilan menu utama terlihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Tampilan Menu Utama  Pengunjung

b. Tampilan Halaman Login

Menu ini digunakan untuk memasukan nama pengguna dan kata sandi

agar pengguna dapat masuk dalam sistem sebagai admin. Apabila nama atau

kata sandi yang dimasukan oleh pengguna benar, maka pengguna akan

masuk ke tampilan menu utama dari sistem. Adapun tampilan antarmuka

halaman login yang terlihat pada gambar 3.6

Gambar 3.6 Tampilan Menu Admin
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agar pengguna dapat masuk dalam sistem sebagai admin. Apabila nama atau

kata sandi yang dimasukan oleh pengguna benar, maka pengguna akan

masuk ke tampilan menu utama dari sistem. Adapun tampilan antarmuka

halaman login yang terlihat pada gambar 3.6

Gambar 3.6 Tampilan Menu Admin
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c. Tampilan Menu Utama Admin

Tampilan menu utama admin merupakan menu yang pertama kali

muncul ketika user berhasil login sebagai admin. Menu utama admin

berisikan menu antara lain menu data pasar, menu pedagang,  menu

komoditi dan beranda. Adapun tampilan antarmuka menu utama admin

yang terlihat pada gambar 3.7

Gambar 3.7 Tampilan Menu Utama Admin

d. Tampilan Menu Data Pasar

Menu ini merupakan tampilan untuk menginput data pasar.

Gambar 3.8 Tampilan Menu Data Pasar
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e. Tampilan sub Menu Edit Komoditi Pasar

Tampilan ini digunakan untuk mengedit harga pasar yang

kemungkinan kerjadi pada saat penginputan data harga barang. Adapun

tampilan sub menu edit komoditi yang terlihat pada gambar 3.9

Gambar 3.9 tampilan sub menu edit komoditi

f. Tampilan Sub Menu Edit Data Pasar

Tampilan ini digunakan untuk mengedit kembali data pasar yang

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menginput data. Adapun tampilan

sub menu edit yang terlihat pada gambar 3.10

Gambar 3.10 Tampilan Sub Menu Edit Data Pasar
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g. Tampilan Sub Menu Detail  Pasar

Menu ini akan menampilkan lebih detail tentang data pasar yang  telah

di inputkan. Adapun tampilan sub menu detail pasar yang terlihat pada

gambar 3.11.

Gambar 3. 11 Menu Detail Pasar

h. Tampilan Menu Pedagang

Tampilan menu pedagang merupakan tampilan untuk menginput data

pedagang berupa status pedagang, tempat dagang dan nama pasar. Adapun

tampilan antarmuka pada menu pedagang dapat dilihat pada gambar 3.12.

Gambar 3.12 Tampilan Menu Pedagang
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i. Tampilan Menu Edit Data Pedagang

Tampilan ini digunakan untuk mengedit kembali data pedagang yang

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menginput data. Adapun tampilan

sub menu edit yang terlihat pada gambar 3.13.

Gambar 3.13 Tampilan Menu Edit Pedagang

j. Tampilan Menu Komoditi

Tampilan menu komoditi merupakan tampilan untuk menginput data

komoditi yang ada di setiap pasar. Adapun  tampilan antarmuka menu

komoditi yang terlihat pada gambar 3.14.

Gambar 3.14Tampilan Menu Komoditi
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j. Tampilan Menu Edit Data Komoditi

Tampilan ini digunakan untuk mengedit kembali data pedagang yang

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menginput data. Adapun tampilan

sub menu edit yang terlihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Tampilan Menu Edit Data Komoditi

58

j. Tampilan Menu Edit Data Komoditi

Tampilan ini digunakan untuk mengedit kembali data pedagang yang

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menginput data. Adapun tampilan

sub menu edit yang terlihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Tampilan Menu Edit Data Komoditi

58

j. Tampilan Menu Edit Data Komoditi

Tampilan ini digunakan untuk mengedit kembali data pedagang yang

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam menginput data. Adapun tampilan

sub menu edit yang terlihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Tampilan Menu Edit Data Komoditi


