
Detail tugas UTS PBO Lanjut 

 

Semua topik dikerjakan dengan menggunakan metode CRC. Ketika demo, tunjukkan terlebih dahulu 

dokumen-dokumen CRC-nya. 

1. Logistic system:  

Buat sistem logistik sebuah perusahaan produksi. Perusahaan ini memiliki beberapa pabrik 

yang memproduksi beberapa barang. Satu barang bisa diproduksi oleh satu atau beberapa 

pabrik. Tiap pabrik memiliki kapasitas terpasangnya sendiri-sendiri. Ada yang berkapasitas 1 

ton/jam, 10 ton/jam, dll. Tiap pabrik memiliki gudang penyimpanan produk yang sifatnya 

sementara. Barang-barang produksi haruslah disimpan pada gudang-gudang perusahaan 

yang berkapasitas jauh lebih besar sebelum didistribusikan. Masing-masing gudang memiliki 

kapasitas yang berbeda-beda. Dari gudang, barang dikirim ke kota-kota yang membutuhkan. 

Proses perpindahan barang dilakukan via jalur darat menggunakan truk yang dimiliki 

perusahaan. Jumlah truk terbatas. Tiap truk memiliki jalur dan jadwalnya sendiri. 

 

Tugas: buat simulasi proses logistik diatas. Tiap pabrik memiliki timer untuk menghasilkan 

barang: tiap kali timer run() pabrik menghasilkan barang sekian ton sesuai kapasitasnya. Set 

truk yang bertugas mengangkut barang. Secara berkala program menampilkan jumlah 

barang dan kapasitas tiap-tiap pabrik & gudang. Jika ada gudang pabrik atau gudang utama 

yang overflow, program menampilkan pesan dan pengguna dapat mengatur ulang obyek-

obyek yang ada, lalu program di jalankan ulang dalam kondisi ter-reset(gudang kosong, truk 

siap sedia). 

 

2. Auction management: 

Buat sistem pelelangan barang via komputer. Peserta lelang haruslah mendaftar terlebih 

dahulu sebelum dapat mengikuti kegiatan lelang. Sebelum kegiatan lelang diadakan, barang-

barang yang akan ditawarkan haruslah dikumpulkan dan didaftarkan dahulu. Barang-barang 

ini didapatkan dari peserta(sebagai pemilik) sendiri ataupun dari petugas pengumpul bahan 

lelang. Tiap barang yang dilelang memiliki periode lelang. Jika lewat periode itu, penawar 

terakhir yang menjadi pemenang. Selama belum lewat periodenya, peserta boleh 

mengajukan penawaran dengan harga yang lebih tinggi minimal 10% dari harga penawaran 

sebelumnya. Durasi total lelang adalah penjumlahan durasi lelang masing-masing barang. 

Harga barang diawal lelang ditentukan oleh pemilik atau petugas pengumpul bahan. Jika 

dalam satu pelelangan sebuah barang tidak terjual, barang tersebut diikutkan kegiatan 

lelang berikutnya. Di akhir pelelangan, ditampilkan laporan lelang: barang apa saja yang 

terjual, siapa pembelinya, berapa harga jualnya; barang apa saja yang tidak terjual; barang 

apa yang terjual paling mahal; siapa pembeli barang terbanyak (jumlah barang); siapa 

pembeli terbanyak mengeluarkan uang (jumlah uang). 

 

Tugas: buat simulasi proses lelang diatas. Durasi lelang 1 barang terserah seberapa lama asal 

diatas 10 detik dan dibawah 1 menit. Aplikasi boleh dibuat berbasis jaringan, boleh dibuat 

stand alone. Jika stand alone, ketika seorang peserta bidding, pengguna haruslah 

memasukkan info peserta siapa yang sedang bid. 



 

3. DVD rental:  

Buat sistem rental DVD. Tiap pelanggan haruslah mendaftar terlebih dahulu sebelum dapat 

menyewa DVD. Tiap DVD haruslah dicatat informasinya agar dapat di search oleh pelanggan 

dengan mudah. Tiap pelanggan maksimal dapat menyewa 5 keping DVD dalam satu waktu. 

Durasi sewa bergantung baru-lamanya DVD: DVD yang baru muncul durasi sewanya 1 hari, 

sedangkan DVD yang sudah berusia lebih dari 1 bulan, durasi sewanya 3 hari. Pemilik rental 

dapat menambah stok/koleksi DVD dengan melakukan pembelian. Pemilik dapat membeli 

lebih dari satu keping DVD untuk satu judul film. Ketika pelanggan hendak menyewa sebuah 

film, aplikasi haruslah memeriksa terlebih dahulu apakah rental masih memiliki stok keping 

DVD yang dimaksud. Jika ada, proses rental dapat berlanjut. Jika tidak ada (berarti semua 

keping DVD film tersebut sedang tersewa semuanya), proses sewa tidak dapat dilanjutkan; 

tampil pesan DVD tidak tersedia dan pelanggan kembali ke menu awal. Ketika proses sewa 

selesai, aplikasi menampilkan detail transaksi sewa: informasi pelanggan, judul film yang 

disewa, biaya sewa, tanggal pengembalian untuk tiap film. Pengembalian DVD haruslah 

dicatat dalam sistem. Jika ada keterlambatan, denda ditetapkan Rp 1000/hari dan aplikasi 

haruslah menampilkan laporannya. 

 

Tugas: buat sistem rental diatas. Simulasikan waktu sedemikian rupa sehingga ketika demo 

bisa dilihat efek keterlambatan pengembalian DVD. 

 

4. Library:  

Buat sistem perpustakaan. Mirip seperti proses pada nomor 3 di atas, anggota haruslah 

mendaftar terlebih dahulu. Tiap buku harus dicatat informasinya agar dapat di search oleh 

anggota dengan mudah. Tiap anggota maksimal dapat meminjam 10 buku umum, 3 buku 

referensi, 2 majalah. Durasi pinjam buku umum 2 minggu. Durasi pinjam buku referensi 1 

minggu. Durasi pinjam majalah 2 hari. Perpustakaan dapat menambah jumlah koleksi 

bukunya. Tiap judul buku dapat membeli lebih dari 1 buku untuk tiap judulnya. Ketika 

anggota hendak meminjam buku, dia mencari dahulu buku tersebut di rak perpustakaan. 

Buku diletakkan di rak berdasarkan aturan tertentu, tidaklah secara sembarangan. Jika 

anggota hendak meminjam buku melebihi kapasitas pinjamnya, aplikasi harus menampilkan 

tanda penolakan. Ketika proses sewa selesai, aplikasi menampilkan detail transaksi pinjam: 

informasi anggota, judul buku, tanggal pengembalian tiap buku. Anggota perpustakaan tidak 

dikenai biaya untuk meminjam buku. Biaya baru ada jika anggota terlambat mengembalikan 

buku: Rp 500/hari. Pengembalian buku haruslah dicatat oleh aplikasi. Jika ada 

keterlambatan, aplikasi menampilkan laporannya. 

 

Tugas: buat sistem perpustakaan diatas. Simulasikan waktu sedemikian rupa sehingga ketika 

demo bisa dilihat efek keterlambatan pengembalian buku. 

 

5. Question bank:  

Buat sistem tanya-jawab. Sistem memiliki kemampuan untuk menyimpan berapapun 

pertanyaan dan jawaban. Format pertanyaan dan jawaban berupa string. Tiap pertanyaan 

dapat masuk ke dalam beberapa group berdasar topik, seperti: ekonomi, kesehatan, budaya, 

bahasa, dll. Sistem juga memiliki fasilitas untuk melakukan testing dimana ditampilkan 



pertanyaan terlebih dahulu, pengguna memberikan jawaban ke sistem. Sesi testing bisa 

bermacam-macam panjangnya: 20 soal, 30 soal, 100 soal, dll. Sebelum sesi testing, 

pengguna memilih hendak menggunakan topik pertanyaan yang mana. Pengguna dapat juga 

memilih tanpa group topik. Pertanyaan yang diajukan aplikasi dipilih secara random dari 

bank soal sesuai pilihan topik pengguna. Diakhir sesi testing, aplikasi menampilkan skor 

pengguna beserta laporan soal mana yang terjawab benar dan soal mana yang terjawab 

salah. 

 

Tugas: buat sistem tanya jawab diatas. 

 

6. Book store inventory system 

Buat sistem inventori toko buku. Tugas ini mirip dengan soal nomor 4, bedanya kalau soal no 

4 peminjaman, soal ini penjualan. Toko buku melakukan proses pembelian buku dari 

distributor/penerbit buku. Supplier buku haruslah dicatat. Pembelian biasanya dilakukan 

dalam satuan lusin/kardus/atau satuan lain yang menunjukkan jumlah banyak. Penjualan 

dilakukan dalam satuan per buah buku. Keuntungan perbuku dibuat di kisaran 20-80% dari 

harga beli. Jika hendak membeli buku, pelanggan mencari terlebih dahulu buku tersebut di 

katalog. Fungsi katalog haruslah disediakan oleh aplikasi ini. Jika pelanggan mencari berdasar 

nama pengarang, aplikasi menampilkan semua buku dari pengarang tersebut yang ada 

dalam stok toko buku. Selain berdasar nama pengarang, aplikasi haruslah bisa melakukan 

pencarian berdasar field-field data buku.  Aplikasi memiliki kemampuan untuk menampilkan 

kondisi stok sekarang: judul buku beserta jumlah dalam stok. Aplikasi juga memiliki 

kemampuan untuk menghitung laba kotor dalam satu periode. 

 

Tugas: buat sistem inventori toko buku diatas. 

 

7. Pharmacist inventory system:  

Buat sistem inventori toko obat/apotek. Toko obat melakukan proses pembelian obat dari 

distributor atau pabrik obat. Supplier obat haruslah dicatat. Pembelian dilakukan dalam 

satuan besar, seperti: liter, kilogram, dll. Penjualan dilakukan dalam satuan kecil, seperti: 

mililiter, gram, dll. Aplikasi haruslah dapat mencatat berapa stok tersisa setiap waktu. Jenis 

obat juga bermacam-macam. Contohnya adalah obat batuk: ada obat batuk cair, obat batuk 

tablet, ada juga obat batuk puyer. Pelanggan dapat melakukan pencarian berdasar nama 

penyakit, nama obat, maupun jenis obat diatas. Tiap item obat memiliki waktu kadaluarsa. 

Jika sudah habis masanya, aplikasi haruslah menghapus stok obat tersebut dari sistem 

secara otomatis. 

 

Tugas: buat sistem inventori toko obat diatas. Buat durasi kadaluarsanya singkat supaya 

ketika demo dapat dilihat efek terlewatinya waktu kadaluarsa. 

 

8. Fashion store inventory system: fashion(diff type, brand, color) 

Buat sistem inventori toko baju. Toko baju melakukan proses pembelian baju dari distributor 

atau pabrik baju. Supplier baju haruslah dicatat. Pembelian dilakukan dalam satuan besar, 

seperti lusin, kodi, dll. Penjualan dilakukan dalam satuan kecil: perbuah baju. Aplikasi 

mencatat berapa stok tersisa setiap waktu. Baju dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori 



pertama adalah jenis baju, misalnya: kaos, kemeja, jas, rok, celana, jaket, dll. Kategori kedua 

adalah merek baju. Tidak semua merek mengeluarkan semua jenis baju. Ada merek yang 

berfokus pada celana jeans saja. Ada juga merek yang berfokus pada kemeja saja. Kategori 

ketiga adalah ukuran. Masing-masing jenis baju memiliki sistem ukuran sendiri. Kemeja 

misalnya menggunakan sistem ukuran 15-24. Ada juga kemeja yang menggunakan ukuran S, 

M, L, XL. Celana menggunakan ukuran misalnya 20 – 40. Kategori keempat adalah warna. 

Ada kalanya pelanggan mencari baju harus dengan warna tertentu. Jika tidak tersedia 

stoknya, pelanggan tersebut tidak jadi membeli. Aplikasi harus dapat mengakomodir 

kategori-kategori diatas. Aplikasi juga harus menyediakan konversi sistem ukuran yang satu 

dengan sistem ukuran yang lainnya, misalkan ukuran M itu setara dengan ukuran 17. 

Pelanggan dapat mencari stok pakaian yang tersedia di toko menggunakan fasilitas searching 

pada aplikasi. 

 

Tugas: buat sistem inventori toko baju diatas. 

 

Jika ada keterangan dari soal diatas yang tidak jelas, tanyakan pada dosen pengampu. 
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