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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

1.1 Pengembangan Sistem 

Perancangan Aplikasi Persedian Garam ini menggunakan metode Guidelines for Rapid 

Application Engineering (GRAPPLE). Pelaksanaan prosedur pengembangan sistem pada 

penelitian ini secara rinci dapat dilihat sebagai berikut: 

1.1.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengambilan atau pengumpulan data ini berupa 

metode cara mendapatkan sumber-sumber data yang valid yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pengembangan sistem: 

1.1.1.1 Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan di lokasi 

industri Garam Se-Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara secara sistematis terhadap obyek 

yang diteliti.  

Terdapat beberapa CV. Yang Mengelola usaha garam rakyat di kedung. Berkut 

merupakan daftar data CV yang dirangkum dalam bentuk tabel: 

Tabel 1 Daftar CV. Di Kedung Jepara 

No Nama Alamat 

1 Garam Mutiara Laut Jepara 
Tambak RT 008 RW 003 Kedung Malang, 

Kedung Jepara Jawa tengah 59463 

2 Sentra Garam Jepara 
Jl. Kedung – Bulak baru, Kedung Jepara Jawa 

Tengah 59463  

3 Gudang Garam Rakyat 
Jl. Kedung – jepara, Kauman, Panggung 

Kedung Kabupaten Jepata Jawa Tengah 59463 

4 Putra Garam 
Kedung Malang RT 006 RW 003 II, Kedung 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah 59563 

5 Hertanto Gemilang 
Kedung Malang RT 007 RW 002 II, Kedung, 

Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59463 

6 Garam Kartini 
Tambak, Surodadi, Kedung, Kabupaten Jepara, 

Jawa Tengah 59463 
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1.1.1.2 Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang valid dan aktual peneliti melakukan wawancara. 

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab 

pada salah satu CV di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 

1.1.1.3 Studi Literatur 

Pengumpulan data dengan cara mengambil data referensi di pustaka, membaca, 

mencatat dan mengolah untuk mengkaji topik penelitian yang penulis buat, dengan begitu 

data yang dikumpulkan dapat membantu dalam penulisan ini. 

Terkait beberapa studi literatur dengan pembahasan yang penulis angkat sebagai 

bahan referensi atau dasar dalam pengembangan penelitian, antara lain adalah:  

Tabel 2 Studi Literatur 

No Nama Tahun Judul 

1 Ramadani, Afan 

2017 Implementasi Sistem Informasi Penjualan 

berbasis Web pada Supermarket Anjat di 

Kabupaten Slawi Jawa Tengah 

2 
Mulyanto, Andhyka 

Putra 

2017 Sistem Informasi Location Based Service 

Sentra UKM Bidang Percetakan Kota 

Semarang Berbasis Android 

3 Fahmi, Agil 

2017 Optimasi Pengendalian Inventory Stock 

Menggunakan Metode Klasifikasi ABC Pada 

Swalayan Intan Permai 
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1.1.2 Analisis Dan Desain 

1.1.2.1 Analisis Kebutuhan Masalah 

Petani garam yang berada di kecamatan Kedung mengalami masalah dalam proses 

pengelolaan persediaan garam yaitu dalam melakukan pendataan persediaan garam masih 

dengan cara manual. Dengan cara tersebut pasti akan memakan banyak waktu dan tenaga. 

Setiap perusahaan baik jasa, dagang, industri maupun perorangan pasti selalu melakukan 

persediaan, baik persediaan bahan baku maupun produk jadi. Dengan adanya persediaan 

maka perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya sebaliknya apabila 

perusahaan tidak adanya persediaan maka akan dihadapkan pada resiko yang 

menyebabkan tidak dapat memenuhi kebutuhan pelangganya dan berakibat kehilangan 

kesempatan dalam memperoleh keuntungan yang seharusnya. Hal ini banyak 

menyebabkan para pelaku usaha baik perusahaan, jasa, dagang, industri maupun 

perorangan kesulitan untuk memberikan atau mempublikasi persediaan dikarenakan 

kurangnya penerapan teknologi dalam pengembangan bisnis. Tentunya masyarakat luas 

maupun pelaku industri yang juga ingin mendapatkan informasi mengenai persediaan 

garam yang berada di wilayah Kecamatan Kedung Jepara sehingga informasi yang didapat 

bisa dijadikan sebagai pengambil keputusan yang tepat. 

Dalam pengelolaan persediaan garam di kecamatan Kedung masih menggunakan 

pembukuan persediaan manual. Hal itu di rasa kurang efektif dan efisien dari segi waktu, 

tenaga dan biaya. Dampak dari masalah tersebut adalah ketika terdapat tulisan yang tidak 

jelas, tidak ada backup data, sehingga rentan terjadi kehilangan data. Selain itu pihak 

pengelola persediaan garam di Kedung akan kesulitan mencari data dalam rentan waktu 3 

tahun terakhir. 

Untuk mengatasi masalah persediaan garam yang berada di Kecamatan Kedung 

Jepara, peneliti membuat suatu aplikasi persediaan garam berbasis android yang dapat 

membantu melakukan pengelolaan persediaan atau stok garam sampai dengan informasi 

lokasi geografis penyedia persediaan garam yang berada di Kecamatan Kedung Jepara dan 

profil detail pelaku industri penyedia persediaan garam. 
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1.1.2.2 Analisis Data 

Setelah melakukan observasi dan wawancara kemudian dilakukan analisa untuk 

mengetahui fitur-fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi seperti fitur tambah data, edit data, 

hapus data, dan melihat data peta. Peneliti juga melakukan analisa mengenai data-data 

yang di butuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti data pemilik penyedia garam, alamat, 

nomer telepon dan data stok persediaan. Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam 

database sistem yang selanjutnya diolah menggunakan bahasa pemrograman untuk 

ditampilkan dalam aplikasi. 

1.1.2.3 Analisis Kebutuhan Alat 

Peralatan yang digunakan dalam mengembangkan Aplikasi Persediaan Garam di 

Kedung ini antara lain: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam membantu 

pengembangan aplikasi persediaan garam ini berupa laptop dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

- Processor  : Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @2.3Ghz 

- Mouse dan Printer  

- Memory  : 8.00 GB RAM 

- Hard Disk  : 464.4 GB 

- Smartphone : Testing dan Demo Aplikasi 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan antara lain: 

- Operating System  : Windows 10 Enterprise 64-bit 

- Framework PHP : CodeIgniter 

- Server Aplikasi  : Heroku Cloud 

- Build Aplikasi : Android Studio 

- Sublime Text : Text Editor Aplikasi 

- Sequirel Pro : Managemen Database 

- Chrome : Testing Dan Demo Aplikasi Virtual 
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1.1.2.4 Analisis Pengguna 

Analisis pengguna dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat beserta 

karakteristiknya sehingga dapat diketahui tingkat pengalaman dan pemahan pengguna 

terhadap komputer. 

Tabel 3 Karakterisitik Pengguna 

No Pengguna  

 

Tanggung Jawab Hak Akses Pengalaman 

1 User Buyer 

(Umum) 

Melihat Data Penyedia 

Garam dan stok, 

Melengkapi Data profile, 

Menghubungi Penyedia 

Garam 

Mengbah, 

Melihat Data 

Minimal mampu 

mengoperasikan 

computer, 

Bisa menggunakan 

aplikasi 

 

2 User Seller 

(Penyedia 

Garam) 

Melengkapi Data profile 

kengkap dan lokasi peta, 

update stok 

Mengbah, 

Melihat Data 

3 Admin Mengolah Data User 

buyer dan seller 

Mengbah, 

Melihat, 

Menambah 

dan 

Menghapus 

Data. 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik user yang ada 

telah memenuhi kreteria untuk dapat menggunakan program aplikasi yang akan dibangun. 
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1.1.2.5 Desain Sistem 

1.1.2.5.1 Deskripsi Apliksi 

 Aplikasi persedian garam merupakan aplikasi berbasis android yang 

mengunakan Google Map sebagai pemetaan lokasi geografis penyedia garam semua CV 

Se-Kecematan Kedung Kabupaten Jepara. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan Java, Sedangkan untuk pengembangan antarmuka aplikasi 

mengunakan Framework CSS Bootstrap. Didalam pengembangan sistem aplikasi, Heroku 

dijadikan sebagai Server yang cocok untuk melakukan Application development. Heroku 

merupakan Server Cloud yang cocok untuk pelajar yang ingin mengembangkan aplikasi 

berskala kecil maupun menengah. 

 Didalam aplikasi penyediaan garam terdapat tiga hak akses yang terdiri dari 

admin, buyer dan seller. Aplikasi persediaan garam memliiki peranan penting terhadap 

industri garam di Jepara khususnya di Kecematan Kedung. Melalui aplikasi ini pembeli 

atau buyer dapat melihat daftar penyedia garam semua CV Se-Kecematan Kedung 

Kabupaten Jepara dengan pemetaan lokasi geografis Google Map. Selain itu perancangan 

aplikasi ini memiliki tujuan agar penilti dapat melakukan perancangan sistem aplikasi 

dengan baik. 
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1.1.2.5.2 Perancangan Aplikasi 

1. Use Case Diagram 

Dalam pembuatan pengembangan sistem aplikasi penulis melakukan analisis dan 

perancangan sebagai berikut: 

1.1 Diagram Use Case 

 

Gambar 1 Diagram Use Case: Asumsi Sudah Login 

 

Dalam diagram use case diatas memiliki tujuan untuk menjelaskan apa yang 

ada didalam secara keseluruhan, Setiap aktor mempresentasikan hubungan-

hubungan antar proses pada sistem yang berjalan. 

  



 
 

 
 

8 

1.2 Definisi Aktor 

No Aktor Deskripsi 

1 Admin Aktor yang memiliki hak akses untuk mengelola semua fitur 

yang berada pada sistem aplikasi. 

2 Seller Aktor yang hanya memiliki beberapa hak akses terbatas 

terhadap fitur yang berada pada sistem aplikasi yaitu melihat 

daftar penyedia garam. 

3 Buyer Aktor yang hanya memiliki akses terbatas terhadap fitur yang 

berada didalam sistem yaitu mengelolal data profile perusahaan 

beserta data persediaan garam. 

 

1.3 Definisi Use Case 

No Use Case Deskripsi 

1 Melihat lokasi penyedia 

garam. 

Ketika User buyer sudah masuk kedalam 

sisem aplikasi, User buyer memiliki akses 

untuk melihat daftar lokasi semua CV 

penyedia garam Se-Kecamatan Kedung 

Jepara. 

2 Direct Message 

Whatsapp 

Menghubungi penyedia garam melalui 

Whatsapp Message. 

3 Detail Informasi User buyer Melihat Detail Informasi lengkap 

penyedia garam. seperti nama, nomor 

whatsapp, alamat, stok garam, lokasi 

geografis dll. 

4 Logout Keluar dari sistem aplikasi. 

5 Melengkapi data profile User Seller ataupun User Buyer dapat 

melengkapi data informasi profile lengkap 

seperti nama, alamat, nomor whatsapp dll. 

6 Mengubah data profile User Seller ataupun User Buyer Dapat 

mengubah informasi data profile. 

 

  



 
 

 
 

9 

2. Activity Diagran 

Activity Diagram menggambarkan aktifitas di dalam sistem yang dirancang. 

Bagaimana proses-proses terjadi dan keputusan apa yang mungkin terjadi dan 

bagaimana aktifitas tersebut berakhir. 

2.1 Activity Diagram Melihat Lokasi Penyedia Garam 

 

Gambar 2 Activity Diagram: Melihat lokasi penyedia garam 

 

Activity Diagram Melihat lokasi penyedia garam dimulai dari kondisi user 

buyer melakukan login menggunakan akun yang sudah didaftarkan pada sistem, 

kemudian sistem akan melakukan pengecekan atau Authorization apakah akun yang 

dimasukkan ada pada sistem benar atau tidak. Ketika kondisi Ya, Maka sistem akan 

memproses dan menampilkan halaman daftar lokasi penyedia garam. 
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2.2 Activity Diagram Melihat Detail Informasi Penyedia Garam 

 Gambar 3 Activity Diagram: Melihat detail informasi penyedia garam 

 

Diagram diatas dimulai dari memilih menu detail informasi, Kemudian sistem 

akan pemroses dan menampilan halaman detail informasi. Detail informasi tersebut 

meliputi nama, alamat lengkap, nomor yang bias dihubungi, titik koordinat lokasi 

geografis, jumlah persediaan. 
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2.3 Activity Diagram Direct Message WhatsApp 

 Gambar 4 Activity Diagram: Direct Message WhatsApp 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi memilih menu detail informasi, Kemudian 

sistem akan pemroses dan menampilan halaman detail informasi. Setelah semua 

informasi ditampilan lalu memilih menu Message dan sistem akan memproses 

pengalihatan atau direct dari sistem aplikasi pada aplikasi pihak ketiga, Dalam 

kasus sistem aplikasi ini aplikasi pihak ketiga yaitu WhatsApp. 
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2.4 Activity Diagram Melengkapi Data Profile Penyedia Garam 

Gambar 5 Activity Diagram: Melengkapi Data Profile Penyedia Garam 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi user seller melakukan login menggunakan 

akun yang sudah didaftarkan pada sistem, kemudian sistem akan melakukan 

pengecekan atau Authorization apakah akun yang dimasukkan ada pada sistem 

benar atau tidak. Ketika kondisi Ya, Maka sistem akan memproses dan 

menampilkan halaman dashboard seller. Setelah halaman dashboard ditampilkan 

user seller memilih menu edit profile, kemudian sistem akan memproses halam 

tampilan form edit profile dan user seller mulai melakukan pengisian data informasi 

lengkap penyedia garam. Ketika data sudah terisi semua dan disimpan maka sistem 
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akan memproses dan menyimpan dan memberikan pesan bahwa data usah 

dilengkapi atau terupdate. 

2.5 Activity Diagram Mengubah Data Profile Penyedia Garam 

Gambar 6 Activity Diagram: Mengubah Data Profile Penyedia Garam 

 

Diagram diatas dimulai dari user seller memilih menu edit profile, kemudian 

sistem akan memproses halam tampilan form edit profile dan user seller mulai 

melakukan pengisian data informasi lengkap penyedia garam. Ketika data sudah 

terisi semua dan disimpan maka sistem akan memproses dan menyimpan dan 

memberikan pesan bahwa data usah dilengkapi atau terupdate. 
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2.6 Activity Diagram Logout User 

Gambar 7 Activity Diagram: Logout semua user 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi user berada didalam sistem, lalu user cukup 

memilih menu atau menekan tombol logout yang telah disediakan didalam tampilan 

dashboard user. Setelah itu sistem akan menghapus session user pada aplikasi dan 

secara otomatis akan diarahkan kembali pada halaman login. 
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2.7 Activity Diagram Tambah Data User 

Gambar 8 Activity Diagram: Tambah Data User 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi admin yang berada didalam sistem memilih 

menu tambah data, kemudian sistem memproses dan menampilkan form tambah 

data user. Setelah Admin mengisi data user yang telah disediakan, Dengan menekan 

tombol simpan maka sistem akan memproses dan memvalidasi apakah data yang 

dimasukkan sudah sesuai atau belum. Ketika kondisi proses dan validasi benar 

maka data akan disimpan ke dalam dataase dan menampilkan pesan bahwa data 

berhasil ditambahkan. 
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2.8 Activity Diagram Hapus Data User 

Gambar 9 Activity Diagram: Hapus Data User 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi admin yang berada didalam sistem memilih 

menu kelola data user kemudian sistem akan memproses dan menampilkan halaman 

kelola daftar user. Setelah itu admin memilih salah satu data yang ingin dihapus 

dengan menekan tombol hapus. Kemudian sistem akan memproses dan validasi, 

apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Ketika kondisi Ya maka, 

Data yang berada pada database akan dihapus dan menampilkan pesan notifikasi 

bahwa data telah berhasil dihapus. 
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2.9 Activity Diagram Mengubah Data User 

Gambar 10 Activity Diagram: Mengubah Data User 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi admin yang berada didalam sistem memilih 

menu kelola data user kemudian sistem akan memproses dan menampilkan halaman 

kelola daftar user. Setelah itu admin memilih salah satu data yang ingin di ubah atau 

diperbarui dengan menekan tombol edit. Kemudian sistem akan memproses dan 

validasi, apakah data yang dimasukkan sudah benar atau belum. Ketika kondisi Ya 

maka, Data yang berada pada database akan diperbarui dengan data yang baru dan 

menampilkan pesan notifikasi bahwa data telah berhasil diupdate. 
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2.10 Activity Diagram Meihat Data User 

Gambar 11 Activity Diagram: Melihat Data User 

 

Diagram diatas dimulai dari kondisi admin yang berada didalam sistem 

memilih menu kelola data user kemudian sistem akan memproses dan memuat 

lalu manmpilkan halaman daftar data user. 
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3. Sequence Diagram 

3.1 Sequence Diagram Meihat Lokasi Penyedia Garam 

Gambar 12 Sequence Diagram: Melihat Daftar Lokasi Penyedia Garam 

 

Pada diagram diatas menjelaskan ketika user buyer masuk ke sistem aplikas 

dengan mengisi username dan password kemudian dengan menekan tombol login 

maka akan melakukan pemanggilan fungsi login pada controller login, Lalu 

controller login akan melakukan validasi data dengan melakukan pengecekan pada 

database ketika validasi selesai maka hasil tersebut apakah login berhasil atau tidak. 
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Ketika berhasil maka user buyer langsung dialihkan pada tampilan utama setelah 

login yaitu halaman peta lokasi geografis penyedia garam. 

3.2 Sequence Diagram Melihat Detail Informasi Penyedia Garam 

 

Gambar 13 Sequence Diagram: Melihat Detail Informasi 

 

Pada diagram diatas menjelaskan kondisi user buyer ketika melakukan aksi 

menekan objek marker peta dan muncul pop up mini dan disana terdapat tombol 

detail informasi. Ketika tombol detail informasi diklik maka sistem akan melakukan 

permintaan pemuatan halaman detail informasi sesuai dengan id marker yang diklik 
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tersebut. Di dalam halaman detail informasi terdapat beberapa informasi meliputi, 

nama lengkap, alamat, no handphone, persediaan dll.  

3.3 Sequence Diagram Direct Message WhatsApp 

 

Gambar 14 Sequence Diagram: Direct Message WhatsApp 

 

Pada SequenceI Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user buyer 

melakukan transaksi atau menghungi sala satu pihak penyedia garam. Kondisi 

pertama yang dilakukan adalah dengan menekan tombol detail informasi ketika 

sudah menekan objek marker peta. Kemdian sistem akan melakukan pemuatan 

halaman detail dan disana terdapat tombol message. Ketika tombol message di klik 

maka sistem akan aplikasi langsung memproses dan mengalihkan dan membuka 

aplikasi WhatsApp sesuai dengan nomor handphone yang tersimpan di data user 

penyedia garam. 
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3.4 Sequence Diagram Melengkapi Data Profile Penyedia Garam 

 

Gambar 15 Sequence Diagram: Melengkapi Data Profile Penyedia Garam 

 

Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user seller 

melakukan aksi melengkapi data. User seller melakukan login dengan mengisi 

username dan password pada form yang telah disediakan kemdian dengan klik 

tombol login maka sistem memanggil fungsi pada controller user untuk 

memprosees data, Kemudian data login akan divalidasi apakah data yang 

dimasukkan cocok dengan yang ada pada database atau tidak. Jika benar maka 

status akses akan dialihkan menuju tampilan dashboard seller. Setelah langkah 

tersebut kemudian user seller menekan tombol edit profile lalu diproses dan 
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dialihkan ke halaman from edit profile dan user seller sudah bias memulai 

melengkapi data tersebut. Dengan menekan tombol klik update sistem akan 

memproses dan validasi data apakah data yang dimasukkan sudah sesuai dan benar. 

Jika tidak ada error maka data yang berada di database akan diperbarui dan 

mengirirmkan pesan bahwa data berhasil diupdates 

3.5 Sequence Diagram Mengubah Data profile Penyedia Garam 

s 

 

Gambar 16 Sequence Diagram: Mengubah Data Profile Penyedia Garam 
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Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user seller 

melakukan aksi untuk memperbarui atau update data profile seller. Kondisi pertama 

berawal ketika user seller sudah login atau memasuki sistem aplikasi dengan 

memuat halaman dashboard seller. Setelah itu  user seller klik tombol edit profile, 

Kemudian dialihkan menuju halaman form edit profile. Langkah selanjutnya adalah 

user seller melakukan pengisian data di form uang sudah disediakan untuk merubah 

data lalu klik tombol update untuk memperbarui dan controller user akan 

memproses dan melakukan validasi ke database. Jika berhasil maka data yang 

berada di database akan berubah dan controller user kan mengirimkan pesan ke 

notifikasi bahwa data berhasil di updats. 
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3.6 Sequence Diagram Logout User 

 

s 

Gambar 17 Sequence Diagram: Logout User 

 

Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user ingin 

melakukan aksi keluar dari sistem dengan cara memilih tombol logout kemudian 

sistem akan memproses permintaan lewat controller user dengan melakukan 

penghapusan session login lalu ketika proses logout berhasil maka secara otomatis 

akan keluar dan dialihkan menuju tampilan login seperti semua untuk melakukan 

aksi login lagi. 
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3.7 Sequence Diagram Tambah Data Users 

Gambar 18 Sequence Diagram: Tambah Data User 

 

Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi admin ketika melakukan 

aksi tambah data user dengan cara memilih tombol tambah data kemudian sistem 

memproses dan mengalihkan ke halaman form tambah data. Kemudian user admin 
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akan melakukan pengisian data user lalu menekan tombol tambah lalu data akan 

diproses oleh controller user dan melakukan validasi data dengan database. Jika 

hasil validasi sudah selesai maka akan diketahui apakah data berhasil ditambahkan 

atau tidak. Jika kondisi berhasil makan sistem akan mengalihkan ke tampilan admin 

dengan membawa pesan notifikasi bahwa data yang dimasukkan berhasil 

ditambahkan. Sebaliknya, jika data validasi gagal berarti terdapat kesalahan dalam 

melakukan pengisian data dan memberi pesan notifikasi bahwa data gagal 

ditambahkan.  
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3.8 Sequence Diagram Mengubah Data User 

Gambar 19 Sequence Diagram: Mengubah Data User 
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Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi admin ketika melakukan 

aksi ubah data user dengan cara memilih tombol kelola data user kemudian akan 

dialihkan pada halaman data user. Kemudian admin akan memilih data user yang 

ingin diubah lalu dialihkan menuju halaman formulir edit data user. Setelah itu 

admin merubah data sesuai dengan yang diinginkan kemudian disubmit sistem akan 

mengeksekusi melalui controller user yaitu fungsi update data, kemudian divalidasi. 

Jika hasil validasi sudah selesai maka akan diketahui apakah data berhasil diubah 

atau tidak. Jika kondisi berhasil makan sistem akan mengalihkan ke tampilan admin 

dengan membawa pesan notifikasi bahwa data yang dimasukkan berhasil diubah. 

Sebaliknya, jika data validasi gagal berarti terdapat kesalahan dalam melakukan 

perubahan data dan memberi pesan notifikasi bahwa data gagal diubah. 
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3.9 Sequence Diagram Hapus Data User 

Gambar 20 Sequence Diagram: Hapus Data User 

 

Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user admin ingin 

melakukan penghapusan data user dengan cara memilih tombol menu kelola data 

user kemudian sistem akan memproses dan mengalihkan menuju halaman kelola 

data user. Setelah itu user admin memilih data mana yang ingin dihapus dengan 

menekan tombol hapus. Ketika tombol hapus diklik maka maka akan melakukan 

pemanggilan fungsi delete_user() yang berada di controller user dan melakukan 

validasi data pada database. Tahap terakhir yaitu melihat hasil dari validasi data 

tersebut apakah data berhasil dihapus atau tidak. 
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3.10 Sequence Diagram Melihat Data User 

Gambar 21 Sequence Diagram: Hapus Data User 

 

Pada Sequence Diagram diatas menjelaskan kondisi ketika user admin ingin 

melakukan penghapusan data user dengan cara memilih tombol menu kelola data 

user kemudian sistem akan memproses dan mengalihkan menuju halaman kelola 

data user. Setelah itu user admin memilih data mana yang ingin dihapus dengan 

menekan tombol hapus. Ketika tombol hapus diklik maka maka akan melakukan 

pemanggilan fungsi delete_user() yang berada di controller user dan melakukan 

validasi data pada database. Tahap terakhir yaitu melihat hasil dari validasi data 

tersebut apakah data berhasil dihapus atau tidak. 
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4. Perancangan Database 

4.1 Class Diagram 

Untuk menjalankan Aplikasi Persediaan garam ini harus terintegrasi dengan 

database. Penulis menggunakan class diagram dan perancangan database 

menggunakan MySQL dengan nama databasenya “master_garam”. 

Gambar 22 Class Diagram: GaramApp 

 

Pada Class Diagram diatas menggambarkan class diagram struktur kelas, 

paket dan hubungan relasi antara satu dengan yang lain, melalui class diagram 

dapat menggambarkan hubungan antar tabel, yang sedang dibuat dan bagaimana 

caranya agar mereka saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam 

class diagram aplikasi persedian garam, dibagi menjadi tiga komponen utama 

yaitu nama, atribut, dan operasi.  
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4.2 Kamus Data 

Berikut adalah nama-nama tabel dan field-field yang terdapat dalam Aplikasi 

Persediaan Garam. 

4.2.1 Tabel User 

Tabel user digunakan untuk membatasi hak akses masuk sistem aplikasi. 

Field Type Null Key Default Extra 

user_id varchar(100) NO PRI NULL  

email varchar(100) NO  NULL  

username varchar(100) NO  NULL  

password text NO  NULL  

level int(11) NO  NULL  

information varchar(100) NO  NULL  

profile_id varchar(100) NO  NULL  

 

4.2.2 Tabel Profile 

Tabel Profile digunakan untuk menyimpan data informasi lengkap tentang 

pemilik penyedia garam. 

Field Type Null Key Default Extra 

profile_id varchar(100) NO PRI NULL  

full_name varchar(100) YES  NULL  

address text YES  NULL  

telepon varchar(100) YES  NULL  

lng float(9,6) YES  NULL  

lat float(9,7) YES  NULL  

 

4.2.3 Tabel Stok Garan 

Tabel Stok Garam digunakan untuk menyimpan data informasi stok garam. 

Field Type Null Key Default Extra 

stok_id int(11) NO PRI NULL 
Auto 

Increment 

profile_id varchar(100) NO  NULL  

user_id varchar(100) NO  NULL  

stok decimal(10,0) NO  NULL  



 
 

 
 

34 

 

5. Perancangan Antarmuka 

Perancangan interface atau antarmuka dilakukan sebelum melakukan implementasi 

agar hasil yang didapat lebih maksimal. Rancangan interface atau antar muka terdiri 

dari beberapa halaman. 

Berikut merupakan perancangan antarmuka pada Aplikasi Persediaan Garam: 

5.1 Rancangan Halaman Login 

 

Gambar 23 Halaman Login Mobile 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface login 

dimana terdapat elemen gambar logo dibagian atas dan dibagian tengah terdapat 

form pengisian username dan password kemudian Dibagian bawah terdapat tombol 

login. 
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5.2 Rancangan Halaman Register 

 

Gambar 24 Halaman Register Mobile 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface register 

atau pendaftaran akun, dimana terdapat dua formulir pendaftaran dalam satu 

halaman yaitu formulir buyer dan seller. 

5.3 Rancangan Halaman Utama 

 

Gambar 25 Halaman Register Mobile 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface register 

atau pendaftaran akun, dimana terdapat dua formulir pendaftaran dalam satu 

halaman yaitu formulir buyer dan seller. 
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5.4 Rancangan Halaman Account 

 

Gambar 26 Halaman Account 

 

Pada gambar diatas merupakan perbedaan rancangan tampilan untuk 

interface account buyer da seller, perbedaan hanya terdapat pada data profile 

lengkap. 

 

5.5 Rancangan Halaman Listview Seller (Penyedia Garam) 

 

Gambar 27 Halaman List View Seller (Peyedia Garam) 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface list 

view seller dimana terdapat daftar data para seller (penyedia garam). 
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5.6 Rancangan Halaman Detail Seller (Penyedia Garam) 

 

Gambar 28 Halaman Detail Seller (Peyedia Garam) 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface list 

view seller dimana terdapat daftar data para seller (penyedia garam). 

5.7 Rancangan Halaman Login Admin 

Gambar 29 Halaman Login Admin 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface login 

admin dimana terdapat elemen gambar login dibagain atas dan ditengah ada form 

untuk login kemudian tombol submit berada diposisi paling bawah. 
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5.8 Rancangan Halaman Utama Admin 

 

Gambar 30 Halaman Utama Admin 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman utama admin dimana terdapat elemen beberapa menu dibagain atas dan 

dibagian isi konten terapat elemen pesan notifikasi, deskripsi singkat dan foto. 

5.9 Rancangan Halaman Melihat User Buyer 

Gambar 31 Halaman Melihat User Buyer 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman melihat data user buyer dimana terdapat tombol tambah dan elemen 

tabel yang berisikan data yang diambil dari database. Kemudian sebelah kanan 

data terdapat aksi untuk melakukan perubahan maupun hapus data. 
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5.10 Rancangan Halaman Detail User Buyer 

Gambar 32 Halaman Detail User Buyer 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman detail data user buyer dimana terdapat dua data yaitu data user account 

dan profile didalam elemen persegi yang dibagi menjadi dua bagian kiri untuk 

user account kemudian profile dibagian kanan. 

5.11 Rancangan Halaman Tambah Dan Edit User Buyer 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 33 Halaman Tambah Dan Edit User Buyer 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman tambah dan edit user buyer. Formulir pengisian untuk tambah maupun 

edit dibagi menjadi dua elemen persegi disebelah kanan dan kiri dengan tombol 

aksi berada dibagain bawah. 
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5.12 Rancangan Halaman User Seller (Penyedia Garam)  

Gambar 34 Halaman User Seller 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman untuk melihat data user seller dimana rancangan tampilan mirip 

dengan melihat data user buyer, perbedaannya hanya terdapat pada data yang 

ditampilkan saja. 

5.13 Rancangan Halaman Tambah, Edit dan Detail Seller 

Gambar 35 Halaman Tambah, Edit Dan Detail Seller 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface 

halaman untuk tambah, edit dan detail data user seller. Untuk tampilan tambah 

dan edit data layout terbentuk dari formulir yang dibungkus dalam tabel 

sedangkan untuk tampilan detail data seller layout terbentuk dari elemen tabel 

yang berisikan teks data user. 
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1.1.3 Pengkodean System 

Pada tahap ini penulis pembangun sistem aplikasi sesuai dengan perancangan 

sistem yang telah penulis lakukan sebelumnya. Penulis membangun sistem sesuai dengan 

desain sistem dan perancangan antarmuka yang sudah penulis buat kedalam bentuk kode 

pemrograman. 

1.1.3.1.1 Source Code Fungsi Login 

Berikut merupakan potongan fungsi kode program aplikasi yang digunakan 

untuk menjalankan akses login. 

Gambar 36 Source Code Fungsi Login 
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1.1.3.1.2 Source Code Fungsi Register 

Berikut merupakan potongan fungsi kode program aplikasi yang digunakan 

untuk menjalankan mendaftar akun pada sistem aplikasi. 

Gambar 37 Source Code Fungsi Register 
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1.1.3.1.3 Source Code Fungsi Seller Delete 

Berikut merupakan potongan fungsi kode program aplikasi yang digunakan 

untuk menghapus data akun seller atau penyedia garam, parameter yang digunakan untuk 

menghapus akun adalah user id. Ketika data parameter user id yang diterima valid maka 

fungsi akan menjalankan kondisi jika berhasil, Maka data stok garam dan profile akan 

dihapus. Jika gagal, Maka akan di return pada tampilan melihat data seller dan membawa 

pesan notifikasi gagal. 

Gambar 38 Source Code Fungsi Seller Delete 

  



 
 

 
 

44 

1.1.4 Pengujian System 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat. Tahap 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat menerima input dengan 

baik atau tidak, serta untuk mengatahui apakah output yang dihasilkan sudah sesuai atau 

belum. Untuk menguji kesesuaian sistem aplikasi, penulis menggunakan metode blackbox 

testing.  

Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah program telah menerima 

input, proses, dan output sesuai yang diinginkan. 

Tabel 4 Hasil Pengujian System 

No Modul Skenario Pengujian Test Case 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Register Mengosongkan 

semua isin data 

register lalu klik 

tombol register 

Email: - 

Username: - 

Password: - 

Ulangi 

Password: - 

Sistem akan 

memberikan 

warning untuk 

melakukan 

pengisian data. 

Valid 

2 Register Hanya mengisi data 

email dan 

mengosongkan form 

lainnya 

Email: 

user@gmail.co

m 

Username: - 

Password: - 

Ulangi 

Password: - 

Sistem akan 

memberikan 

warning untuk 

melakukan 

pengisian data 

password dll. 

Valid 

3 Register Hanya mengisi data 

password dan ulangi 

password dengan 

data yang berbeda 

Email: 

user@gmail.co

m 

Username: user 

Password: user 

Ulangi 

Password: aser 

Sistem akan 

memberikan 

pesan error 

bahwa 

“password 

tidak sama” 

Valid 
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No Modul 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

4 Login Mengosongkan 

semua isin data 

login lalu klik 

tombol login 

Username: - 

Password: - 

Sistem akan 

memberikan 

warning untuk 

melakukan 

pengisian data. 

Valid 

5 Login Hanya mengisi 

data username dan 

mengosongkan 

form password. 

Username: 

user 

Password: - 

Sistem akan 

memberikan 

warning untuk 

melakukan 

pengisian 

password 

Valid 

6 Login Mengisi data 

dengan kondisi 

salah atau benar 

dan satu lagi salah 

Username: 

user (benar) 

Password: 

aser (salah) 

Sistem akan 

memberikan 

pesan error 

bahwa 

“Username atau 

password anda 

salah” 

Valid 

7 Login Mengisi data 

login user dengan 

benar 

Username: 

user (benar) 

Password: 

user (benar) 

Sistem akan 

menerima akses 

login dan 

mengarahkan 

pada tampilan 

utama aplikasi 

Valid 
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No Modul 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

8 Map Memuat 

halaman peta 

setelah berhasil 

login sistem 

aplikasi 

Username: 

user 

Password: 

user 

Halaman peta 

berhasil 

dimuat dan 

menampilkan 

titik lokasi 

penyedia 

garam di 

kedung jepara 

Valid 

9 Map Menampilkan 

info marker 

penyedia 

garam 

Klik objek 

marker peta 

penyedia 

garam/seller 

Info marker 

berhasilkan 

ditampilkan 

dengan 

keterangan 

nama dan 

alamat serta 

tombol detail 

Valid 

10 Detail Penyedia 

Garam 

Menampilkan 

detail penyedia 

garam/seller 

melalui klik 

objek marker 

peta 

Klik objek 

marker peta 

penyedia 

garam/seller, 

lalu klik detail 

Halaman 

detail berhasil 

dimuat dan 

ditampilkan 

yang berisikan 

informasi 

lengkap 

penyedia 

garam 

Valid 

11 List View Menampilkan 

list view 

penyedia 

garam/seller 

melalui klik 

menu listview 

Klik menu list 

view pada 

bagian bawah 

pada menu 

utama aplikasi  

Halaman 

listview 

berhasil 

ditampilkan 

Valid 
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No Modul 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

12 Logout User 

melakukan 

logout pada 

aplikasi 

Klik menu 

logout 

Sistem akan 

merespon dan 

memberikan 

pesan bahwa 

“Anda 

berhasil 

Logout”  

Valid 

13 Update Profile Melakukan 

update profile 

pada account 

user 

Klik menu 

account 

kemudian klik 

update profile. 

Lalu lengkapi 

data profile 

Data akan 

tersimpan 

pada database 

dan profile 

berhasil 

dilengkapi 

atau terupdate 

Valid 

14 Direcct 

WhatsApp 

Menghubungi 

penyedia 

garam/seller 

menggunakan 

tombol direct 

WA yang 

berada di detail 

penyedia 

garam/seller 

Klik menu list 

view 

kemudian klik 

detail lalu klik 

direct 

WA/Message 

WA 

Sistem akan 

merenspon 

dan 

mengalihkan 

user secara 

otomatis pada 

Aplikasi 

WhatsApp 

Valid 
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1.1.5 Evaluasi atau Kelayakan System 

1.1.5.1 Evaluasi System 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode black box testing 

yang menguji fitur-fitur halaman aplikasi persediaan garam didapat hasil pengujian bahwa 

aplikasi dapat berjalan sesuai keinginan. Jadi disimpulkan bahwa aplikasi persediaan 

garam sudah valid dan berjalan sesuai harapan. 

1.1.5.2 Validasi Kelayakan System 

1.1.5.2.1 Validasi Ahli Materi 

  Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi persediaan garam. 

Tabel 5 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Skor 

1 Kejelasn  isi materi 3 

2 Materi mudah dimengerti 3 

3 Kesesuaian Bahasa yang digunakan 3 

4 Kesesuaian Bahasa dengan sasaran pengguna 3 

Skor Total 12 

 

1.1.5.2.2 Validasi Ahli Media 

  Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi persediaan garam. 

Tabel 6 Hasil Penelaian Ahli Media 

No Indikator Skor 

1 Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi 3 

2 Kecepatan dalam melakukan memproses perintah 3 

3 Kesesuaian teks dan tata letak gambar 3 

4 Kesesuaian Warna, background dan tampilan tombol yang 

digunakan 
3 

5 Teks dapat terbaca dengan baik, Kesesuaian pemilihan jeni huruf 

dan ukuran huruf 
3 

Skor Total 15 
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Tabel 7 Klasifikasi Presentase 

No Presentasi Kriteria 

1 75% - 100% Sanagat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 8 Hasil Validasi Ahli 

No Ahli Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1 Materi 4 12 11 91.6% 
Sangat 

Layak 

Informasi 

di perjelas 

2 Media 5 15 13 86.6% 
Sangat 

Layak 

Tampilan 

Tambah 

Familiar 
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1.1.5.2.3 Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi Bank Sampah juga dilakukan dengan menyebar angket. 

responden yang berisi 6 pertanyaan dengan jumlah responden 20 orang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.  

Tabel 9 Skor Penilaian Angket Responden 

No Pernyataan Nilai 

1 Aplikasi Persediaan Garam memberikan Informasi Lengkap 5 

2 Aplikasi Persediaan Garam memiliki fitur yang mudah dipahami 5 

3 Aplikasi Persediaan Garam memiliki mudah digunakan 5 

4 Aplikasi Persediaan Garam memiliki tampilan yang menarik 5 

5 Penggunaan font dan ukuran font pada aplikasi terlihat jelas 5 

6 Bahasa dan Kalimat mudah dipahami 5 

Jumlah 30 

 

Tabel 10 Klasifikasi Presentase 

No Presentasi Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 11 Hasil Angket Responden 

No 
Jumlah 

esponden 
Instrumen 

Skor 

Ideal  

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1 20 6 600 470 78.3% 
Sangat 

Layak 
- 
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1.1.6 Implementasi 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan dilakukan 

sesuai dengan perancangan database dan interface yang telah penulis buat sebelumnya 

Berikut adalah implementasi sistem Aplikasi Persediaan Garam: 

1.1.6.1 Implementasi Antarmuka 

1.1.6.1.1 Halaman Login 

Gambar 39 Halaman Login Aplikasi 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan yang digunakan untuk masuk ke 

sistem aplikasi menggunakan username dan password. 

Gambar 40 Code UI Login 
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1.1.6.1.2 Halaman Register 

 

 

 

Gambar 41 Halaman Register Aplikasi 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan yang digunakan untuk mendaftar 

akun yang akan digunakan untuk masuk pada sistem aplikasi menggunakan username 

dan password yang telah di daftarkan. 

Gambar 42 Code UI Register 
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1.1.6.1.3 Halaman Utama Aplikasi 

Gambar 43 Halaman Utama Aplikasi 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan utama user seller dan buyer ketika 

berhasil login pada sistem aplikasi. 

Gambar 44 Code UI Halaman Utama 
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1.1.6.1.4 Halaman Account 

Gambar 45 Halaman Account  

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan account untuk user seller dan buyer 

dimana perbedaan hanya terdapat dapat data user seller yang ditampilkan lebih lengkap. 

Gambar 46 Code UI Halaman Account 
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1.1.6.1.5 Halaman List View Seller (Penyedia Garam)  

Gambar 47 Halaman List View Seller Aplikasi 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface list view seller 

dimana terdapat daftar data para seller (penyedia garam). 

Gambar 48 Code UI Halaman Listview Seller 
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1.1.6.1.6 Halaman Detail Seller (Penyedia Garam) 

Gambar 49 Halaman Detail Seller Aplikasi 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface list view 

seller dimana terdapat daftar data para seller (penyedia garam). 

 

Gambar 50 Code UI Halaman Seller Detail 
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1.1.6.1.7  Halaman Login Admin 

Gambar 51 Halaman Login Admin 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface login admin dimana 

terdapat elemen gambar login dibagain atas dan ditengah ada form untuk login kemudian 

tombol submit berada diposisi paling bawah. 

Gambar 52 Code UI Login Admin 
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1.1.6.1.8 Halaman Utama Admin 

Gambar 53 Halaman Utama Admin 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface halaman utama admin 

dimana terdapat elemen beberapa menu dibagain atas dan dibagian isi konten terapat 

elemen pesan notifikasi, deskripsi singkat dan foto. 

Gambar 54 Code UI Halaman Utama Admin 
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1.1.6.1.9 Halaman Melihat User Buyer 

 

Gambar 55 Halaman Melihat User Buyer 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface halaman melihat data 

user buyer dimana terdapat tombol tambah dan elemen tabel yang berisikan data yang 

diambil dari database. Kemudian sebelah kanan data terdapat aksi untuk melakukan 

perubahan maupun hapus data. 

Gambar 56 Code UI Melihat User Buyer 
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1.1.6.1.10 Halaman Detail User Buyer 

Gambar 57 Halaman Detail User Buyer 

 

Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface halaman 

detail data user buyer dimana terdapat dua data yaitu data user account dan profile 

didalam elemen persegi yang dibagi menjadi dua bagian kiri untuk user account 

kemudian profile dibagian kanan. 

 

Gambar 58 Code UI Buyer Detail 
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1.1.6.1.11 Halaman Tambah Dan Edit User Buyer 

 

 Gambar 59 Halaman Tambah Dan Edit User Buyer 

 

  Pada gambar diatas merupakan rancangan tampilan untuk interface halaman 

tambah dan edit user buyer. Formulir pengisian untuk tambah maupun edit dibagi 

menjadi dua elemen persegi disebelah kanan dan kiri dengan tombol aksi berada 

dibagain bawah. 
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Gambar 60 Code UI Buyer Add Dan Edit 

1.1.6.1.12 Halaman Melihat User Seller 

  

Gambar 61 Halaman User Seller 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface halaman untuk 

melihat data user seller dimana rancangan tampilan mirip dengan melihat data user 

buyer, perbedaannya hanya terdapat pada data yang ditampilkan saja. 

Gambar 62 Code UI Melihat User Seller 
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1.1.6.1.13 Halaman Tambah, Edit Dan Detail Seller 

Gambar 63 Halaman Tambah, Edit Dan Detail Seller 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan untuk interface halaman untuk tambah, 

edit dan detail data user seller dimana bentuk tata letak komponen desain sama dengan 

posisi elemen user account berada di sebelah kiri dibawahnya terdapat elemen untuk 

profile dan di sebelah bagian kanan terdapat elemen untuk map dan titik koordinasi 

lokasi. Untuk tampilan tambah dan edit data layout terbentuk dari formulir yang 

dibungkus dalam tabel sedangkan untuk tampilan detail data seller layout terbentuk dari 

elemen tabel yang berisikan teks data user. 

Gambar 64 Code UI Tambah, Edit Dan Detail Seller 
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1.1.6.2 Implementasi Database 

1. Tabel User 

Gambar 65 Tabel user pada database 

2. Tabel Profile 

Gambar 66 Tabel Profile pada dataabase 

3. Tabel Stok Garam 

Gambar 67 Tabel Stok Garam pada database 
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1.1.7 Output 

Output dari penelitian ini berupa Aplikasi Persediaan Garam berbasis Android di 

Kedung Jepara. Aplikasi Perediaan Garam ini memliki kekurangan dan kelebihan 

sebagai berikut: 

- Kelebihan Aplikasi 

1. Mempermudah dalam menemukan informasi pengelolaan persediaan garam 

semua CV di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. 

2. Dapat Menemukan lokasi geografis pengelola persediaan garam semua CV di 

Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara 

3. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun karena data server aplikasi go-online. 

- Kekurangan Aplikasi 

1. Aplikasi belum dibekali dengan keamanan yang kuat 

2. Aplikasi yang dibuat belum memiliki fitur chatting melalui aplikasi. 

3. Aplikasi yang dibuat belum memiliki fitur transaksi didalam aplikasi. 
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1.2 Metode Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem aplikasi yang telah dibuat. Tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah program aplikasi dapat menerima input dengan baik 

atau tidak, serta untuk mengatahui apakah output yang dihasilkan sudah sesuai atau belum. 

1.2.1 BlackBox Testing 

Pada pengujian metode ini dilakukan hanya berfokus pada pengamatan hasil 

eksekusi melalui data uji yang telah dilakukan. dilakukan hanya berfokus pada 

fungsionalitas sistem yang berjalan tanpa mengamati proses yang berada didalamnya. 

Hasil dari pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 Hasil Metode Pengujian 

No Modul 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Form 

Register 

Mendaftar akun 

dengan mengisi 

semua kolom 

form register 

Mengisi semua 

kolom register 

 

Sistem data 

pendaftar dan 

memberikan 

notifikasi bahwa 

register berhasil 

Valid 

2 Form 

Login 

User yang sudah 

memiliki akun 

akan masuk ke 

sistem aplikasi 

melalui form 

login 

Memasukkan 

username dan 

password 

Jika berhasil 

login akan 

masuk halaman 

utama sesuai hak 

akses user  

Valid 

3 Info 

Marker 

Peta 

Pada bagian 

tampilan peta 

lokasi, klik 

marker berwarna 

merah 

Klik Marker 

Peta 

 

Informasi 

singkat akan 

muncul diatas 

marker peta 

yang dilik 

Valid 
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No Modul 
Skenario 

Pengujian 
Test Case 

Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

4 Detail 

Informasi 

penyedia 

garam 

Pada bagian 

tampilan peta 

lokasi, klik 

marker berwarna 

merah kemudian 

muncul popup 

klik button detail 

- Klik Marker 

- Klik Button 

Detail 

 

Muncul 

Halaman Detail 

Informasi 

Lengkap 

penyedia garam 

Valid 

5 Update 

Profile 

Pada menu 

aplikasi klik 

menu account 

kemudian klik 

update profile 

untuk 

memunculkan 

form 

- Klik Menu 

Account 

- Klik Menu 

Update Profile 

Muncul 

Halaman form 

update profile  

Valid 

6 From 

Update 

Profile 

Mengisi data-

data perubahan 

pada kolom 

form profile 

Merubah data 

pada form 

profile 

Informasi Data 

Profile Berhasil 

diupdate 

Valid 

 

  


