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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perancangan Aplikasi 

Perancangan Aplikasi marketplace furniture ini menggunakan metode RAD 

(Rapid Application Development) dengan tahapan sebagai berikut yaitu 

Requirement Planning, User Design, Build System, dan Implementation. 

Pelaksanaan keseluruhan prosedur pengembang penelitian ini dapat dilihat sebagai 

berikut: 

4.1.1 Requirement Planning (Perancangan Kebutuhan) 

 Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam pembuatan 

aplikasi yang meliputi, analisa kebutuhan masalah, dan analisis alat yang digunakan 

dalam membuat aplikasi. 

4.1.1.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan tempat permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian yang peneliti pilih adalah Bassma Production di Karang Randu 

Pecangaan Jepara dan Pengrajin rebana Al Muslim di Desa Raguklampitan 

Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. 

1) Gambaran Umum Usaha 

Bassma Production adalah suatu usaha masyarakat kecil menengah 

yang beralamatkan di Desa Karang Randu Rt. 05 Rw. O4, Kecamatan 

Pecangaan, Kabupaten Jepara. Pengrajin Rebana Al Muslim merupakan 

suatu usaha berlokasi di Desa Raguklampitan Rt. 12 Rw. 03, Kecamatan 

Batealit, Kabupaten Jepara. Sedangkan Pengrajin Mubarokan Toyyiban 

merupakan suatu usaha berlokasi di desa torso Rt.8 Rw. 3, Kecamatan 

Pecangaan, Kabupaten Jepara.
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  Bassma Production, Pengrajin Rebana Al Muslim, dan Mobarolan 

Toyyiban merupakan usaha yang bergerak di bidang alat seni music rebana, 

dimana kegiatan mereka meliputi memproduksi dan menjual alat-alat seni 

musik serta menerima pesanan produk rebana dan juga melakukan promosi 

produk, diantara alat-alat music tersebut meliputi rebana dan lain-lain. 

2) Kepemilikan Usaha 

Kepemilikan usaha adalah orang yang memiliki usaha atau orang tersebut 

mendirikan usaha. Pada usaha Bassma Production pemiliknya yaitu Bapak 

Ulum, untuk usaha Rebana Al Muslim pemiliknya yaitu Bapak Sabil, dan 

sedangkan usaha Mubarokan Toyyiban pemiliknya Ibu Mukhayanah. 

3) Tujuan Usaha 

Tujuan dari usaha Bassma Production, Pengrajin Rebana Al Muslim, dan 

Mubarokan Toyyiban yaitu menjual dan menerima pesanan barang alat seni 

music rebana yang di produksi oleh usaha Bassman Production, Pengrajin 

Rebana Al Muslim maupun Mubarokan Toyyiban. 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Masalah 

1) Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Bassma Production, Pengrajin Rebana Al Muslim, dan Mubarokan Toyyiban 

merupakan suatu usaha yang bergerak dibidang alat senik music rebana, dimana 

kegiatan yang dilakukan pada usaha  alat seni musik rebana tersebut meliputi 

memproduksi dan menjual produk alat seni rebana, serta menerima pesanan produk 

mebel, selain itu usaha alat senik music rebana juga melakukan promosi produk, 

dalam melakukan promosi usaha alat seni musik tersebut promosi secara langsung 

dimana kegiatan ini dilakukan face to face, hal tersebut mengakibatkan pemesanan 

tidak berjalan lancar karena terbatasnya cara untuk mempromosikan produknya. 

Maka untuk bisa mempromosikan informasi produk secara meluas memerlukan 

suatu aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk informasi promosi produk tersebut. 
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 Dengan adanya aplikasi marketplace tersebut, pengrajin dapat memberikan 

informasi suatu produk yang sedang di jual, dan pemesan akan mendapatkan 

informasi tentang produk yang di jual , sehingga tidak terdapt kesalahan informasi 

dan dapat di lihat oleh peminat. 

2) Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

 Berdasarkan analisa dari sistem yang berjalan diatas, didapat kelemehan dari 

sistem yang berjalan yaitu sebagai berikut : Pemberian informasi untuk promosi 

produk ke masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan 

karena masih face to face. 

3) Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi dari pemecahan masalah yang peneliti lakukan dalam 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh usaha pengrajin rebana tersebut 

adalah dengan membuat suatu aplikasi marketplace marawis berbasis android 

yang terdapat fitur menampilkan informasi untuk promosi produk serta terdapat 

fitul pemesanan dengan ngelink ke Whatshapp. Aplikasi yang dibuat diharapkan 

bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan mempermudah pemesanan 

kepada pembeli alat seni music rebana. 

4) Analisis Sistem Usulan 

Dengan adanya aplikasi marketplace rebana ini, pengrajin dapat memberikan 

informasi produk yang akan dijual, sedang untuk pemesanan aplikasi ini dapat 

memperlihatkan fitur pesan yang mengelink kan ke whatshapp. 
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Tabel 4.1 Perbandingan sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan 

No Sistem Berjalan Sistem Usulan 

Hasil Yang Ingin 

Dicapai 

1. 

Pengrajin hanya 

memberikan 

informasi secara 

face to face 

untuk 

mempromosikan 

produknya 

Pemberian 

informasi untuk 

mempromosikan 

produk kepada 

masyarakat 

melalui aplikasi  

Mempromosikan 

produk dan 

pemesanan produk 

melalui aplikasi 

marketplace berbasis 

android 

 

4.1.1.3. Analisis Data 

 Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik Bassma 

Production, Pengrajin Rebana Al Muslim, dan Mubarokan Toyyiban kemudian 

dilakukan analisa untuk mengetahui kebutuhan fitur-fitur dari aplikasi. Peneliti 

melakukan analisa mengenai data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi 

seperti data produk, data profile, dan alamat rumah . Data tersebut  kemudian diolah 

menggunakan bahasa pemrograman untuk ditampilkan dalam aplikasi selanjutnya 

dimasukkan kedalam database sistem. 

4.1.1.4. Analisis Kebutuhan Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam membuat aplikasi marketplace rebana berbasis 

android ini antara lain : 

1. Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam membantu 

pembuatan aplikasi marketplace rebana ini yaitu : 

a. Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut : 

- Processor   : Intel(R) Core(TM) i3-3310M CPU @2.4Ghz 

- Memory   : 6.00 GB RAM 
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- Hard Disk  : 500 GB 

b. Smartphone dengan spesifikasi sebagai berikut : 

- CPU   : Quad-core Max 1.40 GHz 

- RAM   : 3.00 GB 

c. Kabel data untuk smartphone 

2. Perangkat lunak 

a. Perangkat lunak yang digunakan laptop 

- Operating System Windows 8,1 Enterprize N 64-bit 

- Android Studio 3.4 

- Java Development Kit 1.8.0_111 

b. Perangkat lunak yang digunakan smartphone 

- Operating System Android 7.1.2 

 

4.1.1.5. Analisis Pengguna 

 Analisis pengguna dimaksudkan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat 

beserta karakteristiknya sehingga dapat diketahui tingkat pengalaman dan 

pemahaman pengguna terhadap android. 

Untuk mengoprasikan smartphone dengan sistem operasi android tidak 

membutuhkan keahlian khusus karena sistem operasi android mempunyai tampilan 

grafis user interface yang berarti tampilan tersebut berupa grafis atau berupa 

gambar. Pada Bassma Production, Pengrajin Rebana Al Muslim, dan Mubarokan 

Toyyiban, dari kedua usaha tersebut memang dari awal sudah menggunakan 

android sebagai media promosi, sedangkan untuk pemesan cukup dapat 

mengoperasikan smartphone untuk dapat menjalankan aplikasi. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Pengguna 

Pengguna Tanggu Jawab Hak Akses Syarat 

Pengrajin Mengelolah data 

user, data 

kategori,  data 

produk, data 

percakapan, data 

pemesanan 

Menambah, melihat, 

mengubah data user,  

dan dapat menambah, 

melihat, mengubah, 

menghapus, data 

kategori, produk, dan  

juga dapat menambah, 

melihat data 

percakapan, serta dapat 

melihat pemesanan 

Minimal mampu 

mengoperasikan 

smartphone 

android 

Pemesan Mengelolah data 

user, data 

percakapan, data 

tingkatan proses 

produksi  

Menambah, melihat, 

mengubah data user dan 

dapat menambah, 

melihat data 

percakapan, serta dapat 

memesan melalui fitur 

pesan 

Minimal mampu 

mengoperasikan 

smartphone 

android 

 

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik user yang 

ada telah memenuhi kreteria untuk dapat menggunakan program aplikasi yang akan 

dibangun. 

 

4.1.2. User Design (desain Pengguna) 

4.1.2.1. Deskripsi Sistem Aplikasi 

 Aplikasi ini bertujuan agar pemesan dapat mengetahui informasi tingkatan 

proses produksi dari produk yang dipesan. 
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Untuk dapat menjelaskan aplikasi marketplace rebana ini secara mudah dan 

sederhana, maka pada tahap ini peneliti membuat perancangan sistem dengan 

menggunakan diagram UML (Unfied Modelling Language) yang digambarkan 

melalui perancangan diagram seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram, serta melakukan perancangan database, dan perancangan 

tampilan. 

 

4.1.2.2. Perancangan Berorientasi Objek 

1) Use Case Diagram 

 Use Case Diagram merupakan diagram yang menunjukkan hubungan atau 

interaksi antara sistem aplikasi dan actor. Pada aplikasi ini terdapat 3 aktor yang 

berinteraksi dengan sistem yaitu pengrajin sebagai admin, pemesan, dan 

superadmin. 

 Diagram Use case dapat dilihat pada gambar 4.1 dan penjelasan dari proses Use 

Case dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut : 

Gambar 4.1 Use Case Aplikasi Marketplace Rebana 
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Tabel 4.3 Deskripsi Use Case 

No Aktor Proses Use Case Keterangan 

1 Super Admin Sign In 

Super admin dapat 

melakukan sign in atau 

masuk ke dalam sistem 

2 Super Admin Kelola Data Admin 

Super admin dapat 

melakukan mengapus 

admin dan merekap 

pengrajin atau took yang 

ingin masuk ke aplikasi 

ini. 

3 
Admin 

(Pengrajin) 
Sign In 

Admin dapat melakukan 

sign in atau masuk ke 

dalam sistem 

4 
Admin 

(Pengrajin) 
Kelola data toko 

Admin dapat melakukan  

menambah, mengedit, 

mengatur lokasi tokonya 

3 Konsumen Melihat toko 

Konsumen dapat melihat 

dan memesan produk 

yang di jual oleh 

konsumen 

 

2) Activity Diagram Sign Up 

 Activity diagram merupakan diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah activity diagram 

atau diagram aktivitas dari aplikasi marketplace rebana. 

1. Activity Diagram Register 

Actifity diagram sign up ini menjelaskan tentang pembuatan akun sebagai 

sistem kemanan aplikasi, akun dibuat oleh admin (pengrajin) kemudian 

divalidasi oleh sistem selanjutnya disimpan didatabase. 
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Gambar 4.2 Activity Diagram Sign Up 

2. Activity Diagram Tambah Produk 

Activity diagram tambah produk ini menjelaskan tentang aliran proses 

pengrajin untuk menambah produknya ke aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Tambah Produk 
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3. Activity Diagram Tambah Toko 

Activity diagram tambah toko ini menjelaskan tentang aliran proses pengrajin 

untuk menambah tokonya ke aplikasi. 

Gambar 4.4 Activity Diagram Tambah Toko 

4. Activity Diagram Hapus Produk 

Activity diagram hapus produk ini menjelaskan tentang aliran proses pengrajin 

untuk menghapus produknya di sistem. 
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Gambar 4.5 Activity Diagram Hapus Produk 

5. Activity Diagram Edit Produk 

Activity diagram edit produk ini menjelaskan tentang aliran proses pengrajin 

untuk edit produknya di sistem. 

 

Gambar 4.6 Acctivity Diagram Edit Produk 
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6. Acctivity Diagram Super Admin Rekap Toko 

Activity diagram untuk super admin ini menjelaskan tentang aliran proses 

super admin untuk rekap toko di sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Acctivity Diagram Rekap Toko 

7. Acctivity Diagram Hapus Admin 

Activity diagram untuk super admin ini menjelaskan tentang aliran proses 

super admin untuk hapus admin di sistem. 

Gambar 4.8 Acctivity Diagram hapus admin 
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8. Activity Diagram User Hubungi Penjual 

Activity diagram untuk User ini menjelaskan tentang aliran proses User  untuk 

hubungi penjual di sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram User 

3) Squence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian 

langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk 

menghasilkan keluaran tertentu, sequence diagram disusun berdasarkan urutan 

waktu. Berikut adalah sequence Super admin, admin/pengrajin dan pemesan 

dari aplikasi marketplace rebana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

1. Sequence Diagram Register 

Sequence diagram ini mengambarkan proses register yang dilakukan oleh 

user yaitu pengrajin. 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Register 
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2. Sequence Diagram Super Admin Hapus Admin 

Sequence diagram ini menjelaskan tentang proses jika super admin ingin 

menghapus akun admin (pengrajin). 

Gambar 4.11 Sequence Diagram  Super Admin Hapus Admin 
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3. Sequence Diagram Super Admin Rekap Toko 

Sequence diagram ini menggambarkan proses super admin merekap 

semua toko yang sudah di inputkan oleh admin (pengrajin). 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Super Admin Rekap Toko 

4. Sequence Diagram Admin Tambah Produk 

 Sequence Diagram ini menerangkan proses admin (Pengrajin) menambah 

produknya di menu tokonya. 
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Gambar 4.13 Sequence Diagram Admin Tambah Toko 

5. Sequence Diagram Edit Produk 

 Sequence Diagram ini menerangkan proses mengedit data produk di menu 

toko yang dilakukan oleh admin (pengrajin). 
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Gambar 4. 14 Sequence Diagram  Edit Produk 

6. Sequence Diagram Konsumen Menghubungi Pengrajin 

 Sequence Diagram ini menjelaskan proses konsumen memesan produk dari 

pengrajin. 

ambar 4.15 Sequence Diagram  Konsumen Menghubungi Pengrajin 
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4.1.2.3. Perancangan Database 

Untuk membangun aplikasi marketplace rebana ini harus terintegrasi 

dengan database. Peneliti menggunakan Mysql sebagai database untuk membangun 

aplikasi marketplace rebana dengan nama databse Rebana, Mysql tersebut diakses 

dengan Xampp untuk menghidupkan MySQL dan Apache. Selanjutnya 

menggunakan web browser untuk membuka localhost dalam membuat basis data 

pada PhpMyAdmin. Adapun isi tabel/struktur database sebagai berikut: 

1) Struktur Database 

Gambar 4.16 Struktur Database 

2) Tabel Kategori 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kategori yang sudah terdaftar 

Gambar 4.17 Tabel Kategori 
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3) Tabel Produk 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan produk yang sudah di input oleh 

admin (Pengrajin) 

Gambar 4.18 Tabel Produk 

4) Tabel Toko 

Tabel ini digunakan untuk penyimpanan data yang sudah terdaftar di 

aplikasi rebana jepara. 

Gambar 4.19 Tabel Toko 

 

4.1.2.4. Perancangan Interface (Antarmuka) 

 Perancangan interface atau antarmuka dilakukan sebelum melakukan 

implementasi agar hasil yang didapat lebih maksimal. Rancangan interface atau 

antar muka terdiri dari, halaman sign up, halaman sign in, halaman tambah product, 

halaman edit product, halaman beranda menampilkan product, halaman admin 

profil, dan halaman detail product.  
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1. Rancangan Halaman Sign Up 

Halaman Sign Up merupakan halaman yang mempunyai fungsi untuk 

mendaftar Admin (Pengrajin) dengan memasukkan nama, nama toko, email, 

password, phone, dan alamat. 

 

 

Gambar 4.20 Rancangan Halaman Sign Up 
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2. Rancangan Halaman LogIn 

    Halaman LogIn ini digunakan untuk masuk ke halaman aplikasi. 

 

 

Gambar 4.21 Halaman LogIn 
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3. Rancangan Halaman Beranda 

Halaman beranda sebagai konsumen ini menampilkan semua toko pengrajin 

yang ada    di aplikasi. 

 

 

Gambar 4.22 Halaman Beranda  
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4. Rancangan Halaman Detail Product 

Halaman detail product merupakan halaman untuk user, halaman ini mempunyai 

menu pembelian produk yang nantinya akan mengelinkkan ke Whatshapp. 

 

Gambar 4.23 Halaman Detail Product 
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5. Perancangan Halaman Edit Product 

Halaman edit product adalah halaman yang menampilkan menut edit product 

untuk admin (Pengrajin). 

 

Gambar 4.24 Halaman Edit Profile 
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6. Perancangan Halaman Profile 

Halaman profile adalah halaman yang dapat untuk menampilkan data diri dari 

admin serta pada halaman ini terdapat tombol Logut untuk keluar dari aplikasi ini. 

 

Gambar 4.25 Halaman Admin Profile 
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7. Perancangan Halaman Beranda Product 

Halaman beranda ini merupakan halaman untuk menampilkan product yang 

akan di jual kepada konsumen. 

 

Gambar 4.26 Halaman Beranda Product 

 

 



52 
 

 

4.1.3. Build System (Membangun Sistem) 

 Pada tahap ini peneliti pembangun sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang telah peneliti lakukan sebelumnya. Peneliti membangun 

sistem sesuai dengan perancangan database dan perancangan tampilan yang sudah 

peneliti buat. 

 

4.1.3.1. Analisis Sistem SignUp Admin 

 Registrasi yang dimana wajib dilakukan oleh admin (pengrajin) sebelum 

mendaftarkan toko ya di aplikasi rebana jepara ini. Potongan kode untuk 

menampilkan registrasi admin (Pengrajin) sebagai berikut : 

 

Gambar 4.27 Potongan Kode Untuk Menampilkan Halaman Registrasi 
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4.1.3.2. Analisis Sistem Menampilkan Login 

 Halaman Login ini untuk admin (pengrajin) dan super admin yang ingin masuk 

ke aplikasi rebana Jepara. Potongan kode untuk menampilkan Login admin 

(Pengrajin) dan super admin sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.28 Potongan Kode Untuk Menampilkan Login 
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4.1.3.3. Analisis Sistem Menampilkan Profile Admin 

 Potongan kode untuk menampilkan halaman Profile admin (Pengrajin) sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Potongan Kode Untuk Menampilkan Profile Admin 
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4.1.3.4. Analisis Sistem Menampilkan Halaman Super Admin 

Potongan kode untuk menampilkan halaman super admin sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 30 Potongan Kode Untuk Menampilkan Halaman Super Admin 
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4.1.3.5. Analisis Sistem Menampilkan Halaman Edit Produk 

Potongan kode untuk menampilkan halaman edit produk sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Potongan Kode Untuk Halaman Edit Produk 
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4.1.3.6. Analisis Sistem Menampilkan Halaman Detail Produk 

Potongan kode untuk menampilkan halaman detail produk sebagai berikut 

: 

 

Gambar 4.32 Potongan Kode Untuk Menampilkan Halaman Detail 

Produk 
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4.1.3.7. Analisis Sistem Tombol Pemesanan 

Potongan kode untuk menampilkan proses pemesanan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Potongan Kode Untuk Proses Pemesanan 
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4.1.3.8. Analisis Sistem Menampilkan Halaman Google Maps 

Potongan kode untuk menampilkan halaman google maps sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 Potongan Kode Untuk Menampilkan Google Maps 
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4.1.4. Implementation (Implementasi) 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan sesuai dengan perancangan database dan interface yang telah peneliti 

buat sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman React Native. Berikut 

adalah implementasi sistem aplikasi marketplace rebana: 

1. Halaman Sign Up 

Halaman Sign Up merupakan halaman yang mempunyai fungsi untuk 

mendaftar Admin (Pengrajin) dengan memasukkan nama, nama toko, email, 

password, phone, dan alamat. 

 

Gambar 4.35 Halaman Sign Up Admin (Pengrajin) 
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2. Halaman LogIn 

Halaman LogIn ini digunakan untuk masuk ke halaman aplikasi oleh admin 

(Pengrajin) 

 

Gambar 4.36 Halaman LogIn 
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3. Halaman Beranda 

Halaman beranda sebagai konsumen ini menampilkan semua toko pengrajin 

yang ada    di aplikasi. 

  

Gambar 4.37 Halaman Beranda 
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4. Halaman Detail Product 

Halaman detail product merupakan halaman untuk user, halaman ini 

mempunyai menu pembelian produk yang nantinya akan mengelinkkan ke 

Whatshapp. 

 

 

Gambar 4.38 Halaman Detail Product 
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5. Halaman Edit Product 

Halaman edit product adalah halaman yang menampilkan menut edit 

product untuk admin (Pengrajin). 

 

 

Gambar 4.39 Halaman Edit Product 
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6. Halaman Profile 

Halaman profile adalah halaman yang dapat untuk menampilkan data diri 

dari admin serta pada halaman ini terdapat tombol Logut untuk keluar dari 

aplikasi ini. 

 

 

Gambar 4.40 Halaman Profile 

 

 

 

 

 



66 
 

 

7. Halaman Beranda Product 

Halaman beranda ini merupakan halaman untuk menampilkan product 

yang akan di jual kepada konsumen. 

 

 

Gambar 4.41 Halaman Beranda Product 
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4.2. Pengujian Metode 

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, peneliti 

menggunakan metode blackbox testing.  

Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah program bisa 

menerima input, prosess, dan output sesuai yang diinginkan. 

Tabel 4.4 Tabel Pengujian 

No Modul Prasyarat 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

1 Sign up pengrajin 

mempunyai email 

 pengrajin dapat 

membuat akun. 

Valid 

2 Sign In Super Admin atau 

pengrajin (admin) 

sudah punya akun  

Super Admin atau 

pengrajin (admin)  

dapat masuk ke 

sistem 

Valid 

3 Edit data admin 

(Pengrajin) 

Super admin  sudah 

berhasil sign in 

Super admin 

dapat menghapus 

data admin 

(Pengrajin) 

Valid 

4 Product Admin (Pengrajin) 

sudah berhasil sign 

in 

Admin 

(Pengrajin) dapat 

menambah, 

melihat, 

mengubah dan 

menghapus data  

produk 

Valid 
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No Modul Prasyarat 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

5 Profile Pemesan dan 

pengrajin sudah 

berhasil sign in 

Pemesan dan 

pengrajin dapat 

melihat dan 

mengubah data 

profile atau data 

diri 

Valid 

6 Toko Super Admin sudah 

berhasil sign in  

Super Admin 

dapat melihat dan 

mengubah data 

toko pengrajin 

(Admin) 

Valid 

7 Pemesanan 

Produk 

pemesan sudah 

berhasil sign in  

pemesan dapat 

memesan produk 

Valid 

8 Whatshapp Pemesan atau 

pengrajin sudah 

berhasil sign in 

Pemesan atau 

pengrajin dapat 

melihat pesan 

yang dikirim dan 

membalas pesan 

melalui 

Whatshapp 

Valid 

 

4.3. Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1. Evaluasi Sistem Aplikasi 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode black 

box testing yang menguji fitur-fitur halaman aplikasi marketplace Rebana  didapat 

hasil pengujian bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai keinginan. Jadi disimpulkan 

bahwa aplikasi marketplace rebana sudah valid dan berjalan sesuai harapan.’ 

4.3.2. Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1. Validasi Ahli 
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1) Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah untuk mengumpulkan saran 

dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi marketplace 

rebana. 

Tabel 4.5 Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

1.  Apakah fitur sign up dari aplikasi ini dapat berfungsi 

dengan baik. 

3 

2. Apakah fitur login dari aplikasi ini dapat berfungsi 

dengan baik. 

3 

3. Apakah fitur tambah produk dari aplikasi ini dapat 

berfungsi dengan baik. 

3 

4. Apakah fitur untuk melihat produk dari aplikasi ini 

dapat berfungsi dengan baik. 

2 

5. Apakah fitur untuk melakukan perubahan pada 

produk, dari aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik. 

3 

6. Apakah fitur hapus pada produk, dari aplikasi ini dapat 

berfungsi dengan baik. 

3 

7. Apakah aplikasi ini, menyediakan fitur menu untuk 

pembelian yang terhubung dengan Whatshapp 

3 

8. Apakah aplikasi ini dapat melakukan logout admin 

(pengrajin) 

3 

Nilai Total 23 

 

Tabel 4.6 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 
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Tabel 4.7 Hasil Penilaian Ahli Media 

No Ahli Instrument 

Skor 

Tertinggi 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Persentase Kriteria 

1 Media 8 24 23 95,8% 
Sangat 

Layak 

 

4.3.2.2. Hasil Angket Pemilik Toko 

Penilaian aplikasi marketplace rebana untuk pemilik toko juga dilakukan 

dengan menyebar angket yang berisi 4 pertanyaan dengan jumlah pemilik toko 2 

orang, berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan. 

Tabel 4.8 Penilian Angket Pemilik Toko 

No. Pernyataan Nilai 

1. Apakah anda setuju, anda dapat membuat toko 

pengrajin rebana online pada aplikasi marketplace 

ini. 

10 

2. Apakah anda setuju, anda dapat menambahkan 

kategori pada aplikasi marketplace ini. 

8 

3. Apakah anda setuju, anda dapat menambahkan 

produk pada aplikasi marketplace ini. 

9 

4. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi 

Marketplace ini, anda dapat memberikan informasi 

alamat dan pembelian secara online menggunakan 

fitur Whatshapp. 

10 

Total Nilai 37 

 

Tabel 4.9 Klasifikasi Persentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 
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3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Angket Pemilik Toko  

No 

Jumlah 

Pemilik 

Toko 

Instrument 

Skor 

Tertingg

i (n) 

Skor 

Total 

(f) 

Persentase Kriteria 

1 3 4 40 37 92,5% 
Sangat 

Layak 

 

Berdasarkan penilaian oleh pemilik toko secara keseluruhan, Aplikasi 

marketplace rebana mendapat skor 37 pada 4 instrumen atau pertanyaan disetiap 

angket yang dilakukan dengan menyebar 3 angket dan menghasilkan presentase 

sebanyak 92,5% dengan kriteria sangat layak. 

4.3.2.3. Hasil Angket Respondent  

Penilaian aplikasi marketplace rebana juga dilakukan dengan menyebar 

angket responden yang berisi 5 pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang, 

berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan. 

Tabel 4.11 Penilian Angket Responden 

No.  

Pernyataan 

Nilai 

1. Apakah pada aplikasi ini memberikan manfaat 

kepada konsumen 

137 

2. Apakah aplikasi marketplace ini, dapat memberikan 

anda banyak pilihan produk atau toko. 

137 

3. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi 

MarketPlace ini, anda mendapatkan informasi 

tentang suatu produk. 

134 

4. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi 

MarketPlace ini, Anda dapat memesan produk 

138 
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5. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi ini ,anda 

mendapatkan informasi alamat toko pengrajin 

140 

Total Nilai 686 

 

Tabel 4.12 Klasifikasi Persentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.13 0Hasil Penilaian Angket Responden 

No 
Jumlah 

Responden 

Instrum

ent 

Skor 

Tertingg

i (n) 

Skor 

Total 

(f) 

Persent

ase 
Kriteria 

1 30 5 750 686 91,47% Sangat Layak 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, Aplikasi 

marketplace rebana mendapat skor 686 pada 5 instrumen atau pertanyaan disetiap 

angket yang dilakukan dengan menyebar 30 angket dan menghasilkan presentase 

sebanyak 91,47% dengan kriteria sangat layak. 


