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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Requirement Planning 

Tahapan Requirement Planning adalah sebuah tahapan dimana peneliti 

melakukan identifikasi dan analisa terhadap masalah yang dikaji, menentukan 

komponen sistem dan komponen pendukung sistem serta pengumpulan informasi 

yang akan peneliti gunakan selama pembuatan aplikasi. 

Pada tahapan ini peneliti telah melakukan observasi serta mengumpulkan 

informasi mengenai sistem yang selama ini berjalan di Antero Distro Kecapi. 

Berikut ini adalah mekanisme pembukuan hasil penjualan yang ada di Antero 

Distro. 

a. Barang datang dari supplier yang kemudian diterima oleh karyawan dan 

menyimpan nota pembayaran barang. 

b. Karyawan membongkar barang dan membuat catatan tentang barang yang 

diterima seperti jenis barang, jumlah, ukuran, harga dan lain sebagainya. 

c. Karyawan meletakkan beberapa barang di tempat display. 

d. Ketika barang tersebut laku, karyawan akan mencatat barang apa yang telah 

laku terjual. 

e. Pembukuan tersebut kemudian diserahkan kepada pemilik Antero Distro 

tanpa diolah terlebih dahulu sehingga pemilik harus mengolah data tersebut 

sendiri untuk menghasilkan laporan keuangan bulanan. 

Berikut ini adalah contoh data yang peneliti dapatkan. 

Tabel 4. 1 Contoh Catatan Penjualan 

Hari dan Tanggal Item yang terjual Harga  

Selasa, 11 Mei 2021 Kaos Dcode 1 Rp75000 

Kaos Blank series 1 Rp65000 

Kemeja flannel 2 Rp240000 

Kaos Rusty 1 Rp85000 

Kemeja wadezig 2 Rp200000 

Kaos cottonology 1 Rp80000 

Jaket fleece dreambirds 1 Rp180000 
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 Kaos peter says 2 Rp160000 

Kaos crooz 2 Rp150000 

Celana houseofcuff 1 Rp120000 

Celana pendek houseofcuff 1 Rp90000 

Kemeja JB 1 Rp130000 

Keterangan:  Data ini diambil pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 yaitu H-3 sebelum 

hari raya idulfitri, dimana pada hari-hari tersebut distro sangat ramai oleh pengunjung. 

Peneliti hanya mengambil contoh catatan pembukuan 1 hari untuk memberikan 

gambaran mengenai sistem yang berjalan saat ini. 

4.1.1 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan merupakan analisa mengenai kebutuhan yang diperlukan 

peneliti untuk merancang sistem ini. Pada tahapan ini peneliti telah merumuskan 

kebutuhan user maupun kebutuhan sistem serta tools yang peneliti gunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini. Dalam membuat aplikasi ini peneliti menggunakan 

perangkat lunak dan perangkat keras yang akan peneliti jelaskan dibawah ini. 

4.1.2  Kebutuhan Pengguna 

Berikut ini adalah hasil informasi yang telah peneliti kumpulkan selama 

tahapan requirement planning. 

Tabel 4. 2 Perbandingan Sistem yang Berjalan dan Sistem yang Diharapkan 

Sistem yang berjalan saat ini Sistem yang diharapkan 

Karyawan mencatat data barang dari 

supplier dalam bentuk catatan manual 

dan hanya ditulis jenis serta 

jumlahnya. 

Karyawan memasukkan data barang 

yang datang ke dalam aplikasi dengan 

catatan yang lebih lengkap seperti 

jumlah barang, jenis barang, warna, 

ukuran, dan harga satuan. 

Karyawan harus selalu memeriksa 

gudang untuk memastikan stok barang 

apabila ada pelanggan yang bertanya 

mengenai ukuran atau warna yang 

tidak ada di display. 

Karyawan dapat melihat jumlah stok 

dari aplikasi. 

Karyawan membuat catatan sederhana Karyawan hanya harus melakukan 
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mengenai barang apa yang terjual dan 

jumlahnya 

input kode barang dan memasukkan 

jumlah barang yang terjual ke dalam 

sistem, selanjutnya sistem yang akan 

melakukan proses. 

Karyawan harus menghitung harga 

secara manual. 

Barang yang dimasukkan kodenya akan 

muncul hitungan harganya secara 

otomatis. 

Pemilik distro harus mengolah data 

untuk memperoleh laporan keuangan. 

Laporan keuangan dapat dilihat kapan 

saja tanpa harus mengolah data terlebih 

dahulu. Laporan keuangan dapat dilihat 

di aplikasi. 

4.1.3 Kebutuhan Hardware 

1. Alat Pengembangan 

Perangkat keras yang digunakan adalah perangkat keras dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

- Laptop ASUS A43SJ Core i3 

- RAM 6,00 GB 

- Kartu Grafis NVIDIA 2,00 GB 

2. Alat Implementasi 

Merupakan alat yang digunakan sebagai sarana implementasi menjalankan 

aplikasi selama peneliti mengembangkan aplikasi. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan smartphone android dengan versi minimal android 7.0 

(Nougat). 

4.1.4  Kebutuhan Software 

Software yang dibutuhkan selama pembuatan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

- Sistem Operasi Windows 10 Professional 

- IDE Android Studio Versi 3.14 

- Chrome 

- DB Browser (SQLite) 
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4.2  System Design 

Pada tahapan ini peneliti merancang semua aktivitas atau kegiatan yang 

melibatkan identifikasi dan deskripsi perangkat lunak secara keseluruhan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman atas masalah yang diteliti. 

Pada tahapan ini peneliti menggunakan UML (Unified Modelling 

Language) sebagai sarana penggambaran sistem secara keseluruhan. 

Menggunakan dasar perancangan berorientasi objek menggunakan diagram 

seperti Class Diagram, Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram 

serta perancangan interface. 

4.2.1 Perancangan UML 

1. Usecase Diagram 

Usecase Diagram digunakan untuk memberikan penjelasan proses interaksi 

yang berjalan antara actor dan sistem yang terlibat. Dalam usecsae diagram 

pihak yang berhubungan dengan sistem disebut actor. Usecase juga dapat 

meberikan gambaran secara umum mengenai fungsi apa saja yang terdapat 

di dalam sistem serta dapat merepresentasikan hubungan antara actor dan 

sistem. Berikut ini adalah usecase diagram untuk aplikasi ini. 

 

Gambar 4. 1 Usecase Diagram E-Kasir 
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Berdasarkan usecase diatas maka dilihat bahwa pihak yang terlibat dalam 

sistem atau actor adalah admin yang dalam hal ini bisa karyawan atau 

bahkan owner Antero Distro sendiri tergantung siapa yang mengoperasikan 

aplikasi ini. Sebagaimana pelanggan Antero Distro tidak memiliki akses 

untuk aplikasi ini karena memang aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk 

mencatat transaksi bukan pemesanan. 

Dalam usecase diatas dijelaskan bahwa actor yaitu admin dapat melakukan 

beberapa hal yaitu tambah data supplier, tambah data produk, catat transaksi 

dan cetak laporan. Untuk lebih jelasnya berikut tabel fungsi dan deskripsi 

fitur yang ada pada aplikasi. 

Tabel 4. 3 Deskripsi Usecase Diagram 

No Usecase Deskripsi 

1. Login Login merupakan sebuah fitur yang 

memiliki fungsi untuk user dapat masuk ke 

dalam aplikasi bagi user yang telah 

terdaftar. 

2. Tambah Supplier Fitur ini memiliki fungsi untuk 

menambahkan data supplier yang 

menyuplai produk untuk Antero Distro. 

Pada fitur ini user juga dapat melakukan 

create, update, read dan delete. 

3. Tambah Produk Fitur ini merupakan fitur yang memiliki 

fungsi untuk menambahkan data produk 

yang dijual ataupun data produk dari 

supplier. Pada fitur ini user dapat 

melakukan create, read, update, delete. 

4. Tambah Transaksi Fitur ini dalapat disebut juga fitur utama 

karena fungsi E-Kasir memanglah untuk 

kebutuhan transaksi. Pada fitur ini user 

dapat mencatat atau merekam secara 

digital mengenai penjualan, seperti item 
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apa yang dibeli, berapa item serta harga 

item dan jumlah transaksi. 

5. Cetak Laporan Fitur ini merupakan fitur yang 

memungkinkan user untuk mencetak 

laporan penjualan dalam bentuk hard file. 

Pada fitur ini, user memiliki pilihan untuk 

sekedar melihat ataupun mencetak juga. 

2. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memberikan gambaran aktivitas yang 

berjalan di dalam sistem. Activity diagram dibuat berdasarkan modul atau 

fitur yang ada di dalam sistem. Berikut ini adalah activity diagram 

perancangan aplikasi E-Kasir Antero Distro Kecapi 

a. Diagram Activity Login 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Login 
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b. Activity Diagram Tambah Supplier 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Tambah Supplier 

c. Activity Diagram Tambah Barang 

 

Gambar 4. 4 Activity Diagram Tambah Produk 
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d. Activity Diagram Tambah Transaksi 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Tambah Transaksi 

e. Activity Diagram Tampilkan Laporan 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Tampilkan Laporan 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara objek dalam 

suatu aplikasi. Kegunaan sequence diagram adalah untuk mengetahui 

rangkaian pesan atau interaksi yang dikirim antar objek yang terdapat dalam 

sistem. Berikut ini adalah sequence diagram untuk aplikasi ini. 

a. Sequence Diagram Login 

 

Gambar 4. 7 Sequence Diagram Login 

b. Sequence Diagram Tambah Supplier 

 

Gambar 4. 8 Sequence Diagram Tambah Supplier 
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c. Sequence Diagram Tambah Produk 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Tambah Produk 

d. Sequence Diagram Tambah Transaksi 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Tambah Transaksi 

e. Sequence Diagram Tampilkan Laporan 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Tampilkan Laporan 
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4. Class Diagram 

Class diagram merupakan sebuah diagram yang difungsikan sebagai media 

pendefinisian kelas-kelas dalam membangun sebuah sistem. Berikut ini 

adalah class diagram untuk aplikasi ini. 

 

Gambar 4. 12 Class Diagram Aplikasi E-Kasir 

4.2.2 Perancangan Database 

Perancangan database digunakan untuk menyusun struktur data sistem pada 

penelitian ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan database SQLite sebagai 

database system 

Berikut adalah database design aplikasi E-Kasir 

 

Gambar 4. 13 Database E-Kasir 
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Terdapat enam tabel yang ada di dalam database E-Kasir dengan detail 

sebagai berikut : 

1. User 

Tabel User merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

pengguna yang bisa login dalam aplikasi E_Kasir. Terdapat empat field 

dalam tabel ini yaitu id_login, user_name, user_phone dan password. 

 

Gambar 4. 14 Struktur tabel user 

Penjelasan struktur table user adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 Penjelasan struktur tabel user 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. id INTEGER Menampung data id 

2. user_name TEXT Menampung data username 

3. user_phone TEXT Menampung data telepon 

user 

4. user_password  TEXT Menampung data password 

 

2. Shop 

Tabel shop merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data lengkap 

distro. Terdapat enam field yang terdapat dalam tabel shop yaitu shop_id, 

shop_name, shop_contact, shop_email, shop_address dan shop_currency. 

 

Gambar 4. 15 Struktur tabel shop 
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Penjelasan struktur tabel shop adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 5 Penjelasan struktur tabel shop 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. shop_id INTEGER Menampung data id 

2. shop_name TEXT Menampung data nama distro 

3. shop_contact TEXT Menampung data kontak distro 

4. shop_email  TEXT Menampung data email distro 

5. shop_address TEXT Menampung data alamat distro 

6. shop_currency TEXT Menampung data symbol mata 

uang pembayaran 

 

3. Payment _method 

Tabel payment_method merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung 

data jenis pembayaran yang akan digunakan untuk transaksi. Terdapat dua 

field yang terdapat dalam tabel payment_method yaitu payment_method_id 

dan payment_method_name. 

 

Gambar 4. 16 Struktur tabel payment_method 

Penjelasan struktur tabel payment_method adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Penjelasan struktur tabel payment_method 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. payment_method_id INTEGER Menampung data id 

metode pembayaran 

2. payment_method_name TEXT Menampung data nama 

metode pembayaran 
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4. Suppliers 

Tabel suppliers merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

supplier produk. Terdapat enam field yang terdapat dalam tabel supplier 

yaitu supplier_id, supplier_name, supplier_contact_person, supplier_cell, 

supplier_email dan supplier_address. 

 

Gambar 4. 17 Struktur tabel suppliers 

Penjelasan struktur tabel supplier adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 7 Penjelasan struktur tabel suppliers 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. supplier_id INTEGER Menampung data id 

supplier 

2. supplier_name TEXT Menampung data nama 

supplier 

3. supplier_contact_person TEXT Menampung data kontak 

supplier 

4. supplier_cell  TEXT Menampung data telepon 

supplier 

5. supplier_email TEXT Menampung data email 

supplier 

6. Supplier_address TEXT Menampung data alamat 

supplier 

 

5. Product_category 

Tabel product_category merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung 

data kategori produk yang dijual. Terdapat dua field dalam tabel 

product_category yaitu category_id dan category_name. 
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Gambar 4. 18 Struktur tabel product_category 

Penjelasan struktur tabel product_category adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 8 Penjelasan struktur tabel product_category 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. category _id INTEGER Menampung data id 

kategori produk 

2. category _name TEXT Menampung data nama 

kategori produk 

 

6. Product 

Tabel product merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

produk yang dijual. Terdapat delapan field dalam tabel product dengan 

rincian dibawah ini : 

 

Gambar 4. 19 Struktur tabel product 

Penjelasan struktur tabel product adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 9 Penjelasan struktur tabel product 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. product_id INTEGER Menampung data id supplier 

2. product_name TEXT Menampung data nama produk 

3. product_code TEXT Menampung data kode produk 

4. product_category  TEXT Menampung data kategori 

produk 
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5. product_description TEXT Menampung data deskripsi 

produk 

6. product_sell_price TEXT Menampung data harga produk 

7. product_supplier TEXT Menampung data id supplier 

produk 

8. product_image TEXT Menampung data nama 

gambar produk 

 

7. Order_list 

Tabel order_list merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

detail transaksi. Terdapat tujuh field yang terdapat tabel order_details 

dengan rincian dibawah ini : 

 

Gambar 4. 20 Struktur tabel order_list 

Penjelasan struktur tabel order_list adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 10 Penjelasan struktur tabel order_list 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. order_id INTEGER Menampung data id detail 

order 

2. invoice_id TEXT Menampung data id invoice 

3. order_date TEXT Menampung data tanggal 

transaksi 

4. order_time TEXT Menampung data waktu 

transaksi 

5. order_payment_method TEXT Menampung data metode 

pembayaran 
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6. discount TEXT Menampung data diskon 

7. price TEXT Menampung data harga 

sebuah transaksi 

 

8. Order_details 

Tabel order_details merupakan tabel yang berfungsi untuk menampung data 

detail produk dalam sebuah transaksi. Terdapat tujuh field yang terdapat 

tabel order_details dengan rincian dibawah ini : 

 

Gambar 4. 21 Struktur tabel order_details 

Penjelasan struktur tabel order_details adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 11 Penjelasan struktur tabel order_details 

No Nama Field Tipe data Keterangan 

1. order_details_id INTEGER Menampung data id detail 

order 

2. invoice_id TEXT Menampung data id invoice 

3. product_name TEXT Menampung data nama produk 

4. product_qty TEXT Menampung data kuantitas 

produk 

5. product_price TEXT Menampung data harga produk 

6. product_image TEXT Menampung data gambar 

produk 

7. product_order_date TEXT Menampung data tanggal order 

 



54 
 

 
 

4.3  Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah penerapan sistem yang telah dibuat pada tahap 

design system. Berikut ini adalah hasil dari implementasi sistem aplikasi E-Kasir 

Antero Distro Kecapi. Sebelum user masuk ke aplikasi E-Kasir maka pastikan 

aplikasi E-Kasir ini telah diinstall terlebih dahulu pada smartphone pengguna. 

Berikut ini terlebih dahulu adalah tampilan icon aplikasi E-Kasir Antero Distro 

Kecapi. 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Icon Aplikasi E-Kasir Antero Distro 

1. Login Page 

Login page adalah halaman yang pertama kali muncul setelah user menekan 

icon aplikasi. Berikut ini adalah tampilan halaman login page. Berikut ini 

adalah tampilan login page E-Kasir Antero Distro Kecapi.  
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Gambar 4. 23 Tampilan Login Page 

Berikut merupakan kode program untuk menampilkan halaman login : 

 

Gambar 4. 24 Kode program LoginActivity 
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Gambar 4. 25 Kode Program activity_login_xml 

2. Homepage 

Homepage adalah halaman yang kali pertama muncul atau ditampilkan 

ketika user berhasil login ke dalam aplikasi. Dalam halaman ini terdapat 

fitur-fitur utama yang ada di dalam aplikasi. Terdapat 4 fitur utama yang 

ditampilkan pada homepage yaitu fitur supplier, produk, transaksi dan 

semua transaksi atau laporan. Berikut ini adalah tampilan homepage 
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Gambar 4. 26 Tampilan Homepage 

Berikut merupakan kode program untuk menampilkan halaman homepage : 

 

Gambar 4. 27 Kode program java untuk menampilkan homepage 
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Gambar 4. 28 Kode program xml menampilkan homepage 

3. Fitur Supplier 

Fitur supplier adalah fitur yang berisi data supplier. Pada fitur ini user juga 

dapat melakukan create, read, update dan delete untuk mengelola data 

supplier. Berikut ini adalah tampilan untuk fitur supplier 
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Gambar 4. 29 Tampilan Halaman Fitur Supplier 

Berikut merupakan kode program untuk menampilkan fitur supplier : 

 

Gambar 4. 30 Kode program java untuk menampilkan halaman supplier 

Sedangkan apabila hendak menambahkan data supplier maka user harus 

menekan icon plus dan mengisi form dibawah ini 
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Gambar 4. 31 Tampilan Halaman Tambah Supplier 

Berikut merupakan kode program untuk menampilkan halaman tambah 

supplier : 

 

Gambar 4. 32 Kode program java untuk menampilkan halaman tambah supplier 
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4. Fitur Produk 

Fitur ini merupakan fitur yang berisi tentang semua produk yang dijual. 

Pada halaman ini user dapat melihat produk apa saja yang telah dimasukkan 

ke dalam sistem berikut detail tentang barang tersebut. Berikut adalah 

tampilan halaman fitur produk 

 

Gambar 4. 33 Tampilan Halaman Fitur Produk 

Kode program untuk menampilkan halaman produk adalah sebaigai berikut. 

 

Gambar 4. 34 Kode program java untuk menampilkan halaman produk 
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Berikut ini adalah form yang harus diisi oleh user apabila hendak 

menambahkan produk ke dalam sistem 

 

Gambar 4. 35 Tampilan Halaman Tambah Produk 

Kode Program untuk menampilkan halaman tambah produk adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 36 Kode program java untuk menampilkan halaman tambah produk 
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5. Fitur Transaksi 

Fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi ini, dimana pada fitur ini 

memberikan kemudahan kepada user untuk mencatat detail transaksi yang 

dilakukan. Berikut adalah tampilan halaman fitur transaksi 

 

Gambar 4. 37 Tampilan Halaman Fitur Transaksi 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Halaman Pembayaran Transaksi 
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Berikut ini merupakan kode program untuk menampilkan halaman transaksi 

 

Gambar 4. 39 Kode program java untuk menampilkan halaman transaksi 

 

Gambar 4. 40 Tampilan Detail Transaksi 
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Kode program untuk menampilkan detail transaksi adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4. 41 Kode program xml untuk menampilkan halaman detail transaksi 

6. Fitur Laporan Penjualan 

Fitur laporan penjualan ini merupakan fitur untuk menampilkan laporan 

transaksi yang telah dilakukan oleh. Berikut ini adalah tampilan halaman 

fitur laporan penjualan. 

 

Gambar 4. 42 Tampilan Halaman Fitur Laporan 
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Gambar 4. 43 Tampilan Laporan Penjualan 

 

Gambar 4. 44 Tampilan Menu pada Laporan Penjualan 

 

 

 



67 
 

 
 

Kode program untuk menampilkan halaman laporan penjualan adalah 

sebagai berikut 

 

Gambar 4. 45 Kode program java untuk menampilkan halaman laporan penjualan 

 

Gambar 4. 46 Kode program xml untuk menampilkan halaman laporan penjualan 
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4.4 Pengujian Metode 

4.4.1 Pengujian Blackbox 

Pengujian metode aplikasi E-Kasir Antero Distro Kecapi ini menggunakan 

metode pengujian blackbox. Pengujian ini dilakukan terhadap tampilan serta 

perilaku sistem yang terlihat oleh indra mata penguji. Adapun rincian hasil 

pengujian blackbox adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 12 Modul Pengujian Blackbox 

No Modul Input Fungsi Output 

Hasil 

Pengujian 

Valid 
Tidak 

Valid 

1. Login User 

memasukkan 

username dan 

password 

Mengarahkan 

user yang 

sudah 

terdaftar ke 

halaman 

utama atau 

home dalam 

aplikasi 

User dapat 

melihat 

tampilan 

halaman utama 

atau home 

dalam aplikasi  

  

2. Home User yang 

telah memiliki 

akun harus 

login terlebih 

dahulu. 

Menampilkan 

halaman home 

User 

mendapatkan 

tampilan 

halaman utama 

yang berisi 

menu-menu 

utama 

  

4. Lihat dan 

tambah 

Supplier 

User memilih 

menu untuk 

melihat dan 

memasukkan 

data supplier 

pada form 

Melihat data 

supplier dan 

menambahkan 

data supplier 

User dapat 

melihat data 

supplier dan 

berhasil 

menambahkan 

data supplier 
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yang sudah 

disediakan. 

5. Lihat dan 

Upload 

Produk 

User memilih 

menu produk 

untuk melihat 

produk yang 

telah berada 

pada sistem 

dan 

menambahkan 

produk yang 

belum masuk 

ke dalam 

sistem 

Memberikan 

tampilan 

produk kepada 

user dan user 

dapat 

menambahkan 

produk ke 

dalam sistem 

User dapat 

melihat data 

produk dan 

berhasil 

menambahkan 

data produk ke 

dalam sistem 
  

6. Transaksi User memilih 

menu 

transaksi agar 

dapat 

melakukan 

transaksi 

ketika ada 

pelanggan 

yang membeli 

produk 

User dapat 

memasukkan 

dan 

menyimpan 

semua data 

transaksi 

User dapat 

merekam 

transaksi dan 

menyimpan 

data transaksi 

di dalam sistem 
  

7. Laporan  User memilih 

menu laporan 

untuk melihat 

laporan 

transaksi 

Memberikan 

user informasi 

berupa 

laporan 

transaksi yang 

telah 

dilakukan 

User 

mendapatkan 

informasi 

mengenai 

transaksi yang 

telah 

dilaksanakan 
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4.5  Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.5.1 Evaluasi Sistem Aplikasi  

Berdasarakan hasil pengujian aplikasi dengan metode blackbox testing 

untuk semua fitur aplikasi menunjukkan aplikasi dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan bahwa aplikasi E-Kasir Antero Distro ini 

berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perancangan.  

Evaluasi sistem aplikasi E-Kasir Antero Distro ini terdiri dari beberapa 

elemen yaitu: 

1. Pengujian ahli materi yang dalam hal ini dilakukan oleh pihak dari Antero 

Distro Kecapi. 

2. Pengujian ahli media yang dalam hal ini dilakukan oleh Bapak Muhammad 

Husen, S.Kom 

3. Angket dan kuisioner yang disebarkan kepada pihak Antero Distro serta 

masyarakat umum yang peneliti nilai dapat memberikan jawaban objektif 

pada saat mengisi kuisioner. 

4.5.2 Evaluasi Kelayakan Aplikasi 

1. Pengujian Ahli Materi 

Pada tahap ini peneliti mengujikan aplikasi untuk mendapatkan 

penilaian dan evaluasi dari penguji ahli materi. Untuk mendapatkan penilaian 

yang terukur terhadap aplikasi, peneliti telah memberikan angket berisi poin 

penilaian aplikasi. Dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 Hasil Pengyujian Ahli Materi 

No. Indikator VTR VR TV Nilai 

A. Aspek Tampilan 

1. 
Tampilan sudah sesuai dengan tujuan 

atau kebutuhan 
1 

  3 

2. 
Kemudahan alur materi melalui 

penggunaan bahasa 
1 

  3 

B. Aspek Fungsi 

3. 
Semua fungsi dan fitur dalam  aplikasi 

E-Kasir berfungsi dengan baik 

1   3 

C. Aspek Peforma 
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4. 
Kecepatan dan ketepatan menampilkan 

data 

1   3 

5. Kecepatan upload gambar 1   3 

Jumlah 5   15 

Dari tabel pengujian diatas terdapat 5 poin yang mendapatkan respon 

VTR (Valid Tanpa Revisi). 

Perhitungan data validitas dengan rumus : 

 

Tabel kelayakan aplikasi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Indeks Kelayakan Aplikasi 

No Persentase Kriteria 

1 80 % - 100 % Sangat Layak 

2 50% - 79,99% Layak 

3 25 % - 49,99 % Kurang Layak 

4 0 % - 24,99 % Tidak Layak 

Berdasarkan perhitungan data tabel diatas didapatkan indeks senilai 

100%. Indeks tersebut berdasarkan tabel kelayakan masuk di kategori 1 

yaitu “Sangat Layak”. 

2. Pengujian Ahli Media 

Pada pengujian ini peneliti mengujikan aplikasi E-Kasir ini untuk 

mendapatkan penilaian serta evaluasi dari ahli media. Hasil pengujian ahli 

media mendapatkan hasil berikut ini: 

Tabel 4. 15 Hasil Pengujian Ahli Media 

No. Indikator VTR VR TV Nilai 

A. Aspek Tampilan 

1. Teks dapat terbaca dengan baik 1   3 

2. Kesesuaian gambar icon dengan fungsi 1   3 

3. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan 

ukuran huruf 

1   3 
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4. Proporsional layout (tata letak teks dan 

gambar) 

1   3 

5. Kesesuain proporsi warna 1   3 

C. Aspek Pengolahan Program 

6. Kecepatan pemrosesan perintah 1   3 

7. Ketepatan tombol navigasi 1   3 

Jumlah 7   21 

Dari hasil yang terdapat pada tabel diatan ada 8 poin yang 

mendapatkan respon VTR (Valid Tanpa Revisi ). 

Perhitungan hasil tabel tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Dari hasil perhitungan data tersebut maka didapatkan indeks 100%. 

Berdasarkan tabel kelayakan maka angka indeks tersebut masuk dalam 

kategori 1 yaitu “Sangat Layak”. 

3. Pengujian Responden Umum 

Dalam pengujian ini peneliti mengambil sampel data dari 30 orang 

responden yang berasal dari beragam kalangan masyarakat serta karyawan 

Antero Distro. Peneliti menunjukkan aplikasi kepada para responden dan 

mempersilakan responden untuk mencoba menjalankan atau 

mengoperasikan aplikasi tersebut, kemudian setelah itu mengisi angket 

untuk menilai kelayakan aplikasi ini, hasil dari angket tersebut sebagai 

berikut: 

No. Pertanyaan Nilai 

A. Aspek Kebutuhan  

1. 
Apakah aplikasi E-Kasir dapat memberikan 

kemudahan dalam bertransaksi? 123 

2. 
Apakah aplikasi ini dapat memudahkan user dalam 

mencatat transaksi dalam bentuk digital? 
124 
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B. Aspek Penggunaan  

3. 
Apakah anda setuju bahwa aplikasi ini mudah 

digunakan dimana saja dan kapan saja? 
114 

4. 
Apakah fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi 

berfungsi dengan baik? 
117 

C. Aspek Tampilan  

5. 
Apakah tampilan aplikasi ini menarik dan tidak 

membosankan? 
94 

6. 
Apakah penggunaan font, ukuran huruf, warna dan 

gambar dalam aplikasi ini terlihat jelas? 
114 

7 
Apakah penggunaan menu atau fitur aplikasi menu 

mudah digunakan ? 
106 

Jumlah 792 

Dari hasil yang terdapat pada tabel diatas mendapatkan total nilai 792 dari 

kemungkinan  jumlah nilai maksimal 1050. Adapun perhitungan data tabel adalah 

berikut ini : 

 

Dari hasil perhitungan data tersebut maka didapatkan indeks 75,42%. 

Berdasarkan tabel kelayakan maka angka indeks tersebut masuk dalam kategori 2 

yaitu “Layak”. 


