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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Perancangan apliaksi pesan antar berbasis android ini diberi nama 

PrekjuTelulas, karena tempat nama cafe nya adalah Prekju Telulas. Dengan 

menggunakan metode pengembangan RAD (Rapid Aplication Development) 

dengan tahapan requirement planning, design system, implementation, verifikasi 

dan validasi. Bertikut pelaksanaan prosedur pengembangan penelitian : 

4.1.1 Perancangan Kebutuhan (Requirement Planning) 

Pada tahap ini merupakan tahap analisis dari kebutuhan pembuatan apliaksi 

yang meliputi analisis data, analisis sistem, analisis sistem yang berjalan, analisis 

kebutuhan alat dan bahan dalam pembuatan aplikasi. 

4.1.1.1 Analisi data 

Setelah melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara 

dengan pemilik Prekju Telulas. Kemudian dilakukan analisi data yang sudah 

diperoleh, yang nantinya akan berguna untuk membuat fitur-fitur yang ditampilkan 

di apliaksi. Baik itu data fisik maupun data non fisik. Seperti cara memesan di 

PrekjuTelula, pencatatan pesanan, kwitansi pembayaran, harga makanan atau 

minuman, jenis makanan atau minuman, serta gambar/foto makanan atau minuman 

secara detail : 

Gambar 4. 1 Pelanggan memesan melalui sms 
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Gambar 4. 2 pencatatan pesanan 

 

Gambar 4. 3 kwitansi pembayaran pesanan 

4.1.1.2 Analisis Sistem  

Pada tahap ini peneliti mulai menjelaskan hasil data dari observasi dan 

wawancara proses dari pesan antar makanan dan minuman yang sedang berjalan 

saat ini di Prekju Telulas Jepara. Analisa sistem yang berjalan, Serta menganalisa 

kebutuhan alat yang digunakan dalam merancang dan mengembangkan sistem 

aplikasi android ini. 
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4.1.1.3 Analisis Sistem Yang Berjalan 

 Saat ini pelanggan yang memesan makanan dan minuman di prekju telulas 

dapat memesan secara offline dan online. Jika memesan offline pelanggan dapat 

langsung datang ketempat cafe Prekju Telulas Jepara. Sedangkan jika ingin 

memesan secara online hanya dapat memesan melalui Short Message Service 

(SMS) atau telepon. Pelanggan yang memesan akan memakan beberapa waktu 

dikarenakan harus memilih satu persatu pesanan makanan dan minuman. Pelanggan 

juga tidak dapat melihat harga dan informasi tentang menu terbaru. Serta pada 

proses pengantaran pesanan, kurir yang belum mengetahui alamat dengan jelas. 

Sehingga pengantar mengalami sedikit kesulitan dalam melakukan pencarian lokasi 

pelanggan tersebut. Dari beberapa observasi, survei dan wawancara yang dilakukan 

di Prekju Telulas jepara yang dilakukan pelanggan dan pegawai Prekju Telulas 

sebagai berikut : 

1. Pelanggan memesan makanan yang tersedia dengan Short Message 

Service (SMS) atau telepon dengan menyertakan alamat pelanggan. 

2. Pegawai Prekju Telulas akan mencatat pesanan makanan atau minuman 

di kertas atau buku yang tersedia. 

3. Kemudian kurir Prekju Telulas akan mengantarkan pesanan makanan 

atau minuman dan mencari rumah pelanggan. 

4. Setelah kurir sampai ketempat tujuan, kurir akan menyerahkan pesanan 

dan pelanggan akan membayar untuk pesanan tersebut. 

Dari proses pesan antar makanan dan minuman diatas, terdapat hal-hal yang kurang 

efesian diantaranya 

1. Pada pencatatan laporan pemesanan makanan dan minuman masih 

dilakukan secara manual, yaitu dengan menulis dibuku sehingga ketika 

ingin mencari data pesanan terdahulu di butuhkan waktu yang lama. 

2. Kurir prekju telulas yang belum hafal daerah palanggan akan 

membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk sampai di tempat 

pelanggan. 

Berdasarkan analisis diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sistem yang memudahkan pelanggan untuk memesan 

makanan dan minuman di Prekju Telulas secara online, sehingga 
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memudahkan pelanggan dan pegawai prekju telulas untuk memesan dan 

menerima pesanan. 

2. Sistem yang diperlukan juga dapat meghasilkan laporan pemesanan 

sehingga pencatatan pesanan makanan dan minuman tidak dilakukan 

secara manual. 

3. Sistem yang diciptakan memiliki database untuk menyimpan data 

pelanggan dan pesanan yang masuk. 

4. Sistem yang diperlukan juga memiliki peta atau map guna memudahkan 

pencarian lokasi pelanggan. 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan 

Analisis kebutuhan merupakan kebutuhan yang diperlukan peneliti untuk 

merancang sistem ini, peneliti menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras  

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun aplikasi pesan antar ini 

yaitu berupa laptop dan smartphon dengan operasi sistem android dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Laptop dengan spesifikasi : 

 Intel(R) Core(TM) i5-3317U CPU @ 1.70GHz 1.70GHz 

 VGA NVIDIA GeForce GT 635M 

 RAM 6,00 GB (5,89 GB usable) 

 Hard Drive 500 GB 

b. Smartphone dengan spesifikasi : 

 RAM 1 GB 

 Sistem Operasi android Jelly Bean 4.1 

 Penyimpanan Internal 8 GB  

 Yes, with A-GPS 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang sistem pesan antar 

makanan dan minuman ini adalah sebagai berikut : 

 Microsoft Windows 10 Pro 64-bit sebagai sistem operasi. 
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 Android Studio sebagai editor kode aplikasi android yang digunakan 

pada sistem ini. 

 DB Browse for SQLite sebagai penyimpan database didalam 

aplikasi. 

 StarUML untuk membuat diagram-diagram UML. 

 Mozilla Forefox untuk membuka dan mengakses Firebase sebagai 

server dan API didalam sistem aplikasi ini. 

4.1.2 Sistem Desain (Design System) 

Peneliti merancang sistem menggunakan diagram UML (Unifed Modelling 

Language), perancangan berorientasi objik menggunakan diagram seperti Use Case 

Diagram, Activity Diagram, Squence Diagram, serta perancangan interface / 

antarmuka. 

4.1.2.1 Perancangan Berorientasi Objek 

4.1.2.2   Perancangan UML 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran 

proses interaksi antara aktor dan fungsi sistem yang akan dibangun. 

 

Gambar 4. 4 Use Case Diagram Aplikasi Pesan Antar Prekju Telulas 
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Penjelasan lebih detail mengenai Use Case Diagram dari gambar diatas 

akan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :  

Tabel 4. 1 Diskripsi Use Case Diagram aktor calon pelanggan 

Aktor : Calon Pelanggan 

No Use Case Keterangan 

1. Menu Register user Pengguna dapat mendaftarkan diri ke aplikasi 

2. Menu Login user Pengguna dapat login sebagai user 

3. Menu Halaman 

Utama 

Pengguna dapat melihat Tampilan utama dari 

aplikasi 

4. Menu Halaman 

Keranjang 

Pengguna dapat melihat menu keranjang sebelum 

pesanan di dipesan 

5. Menu Halaman 

Pesanan 

Pengguna dapat melihat menu pesanan setelah 

memesan 

6. Menu Data List 

Produk 

Pengguna dapat melihat list produk makanan atau 

minuman yang tersedia 

7. Menu Halaman 

Detail Produk 

Pengguna dapat melihat detail produk makanan 

atau minuman  

 

Tabel 4. 2 Diskripsi Use Case Diagram aktor admin 

Aktor : Admin 

No Use Case Keterangan 

1. Menu Login admin Pengguna dapat login sebagai admin 

2. Menu Halaman 

Utama 

Pengguna dapat melihat Tampilan utama dari 

aplikasi 

3. Menu Halaman 

Laporan 

Pengguna dapat melihat laporan dari pelanggan 

yang memesan 

4. Menu Halaman 

Pesanan 

Pengguna dapat melihat menu pesanan dari 

pelanggan yang memesan 

5. Menu Data List 

Produk 

Pengguna dapat melihat list produk makanan atau 

minuman yang tersedia 
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Tabel 4. 3 Deskripsi Use Case Diagram aktor pemilik Prekju 

Aktor : Pemilik Prekju 

No Use Case Keterangan 

1. Menu peta Pengguna melihat map/peta digital 

2. Menu halaman 

tambah menu baru 

Pengguna dapat melihat dan menambahkan menu 

baru 

3. Menu halaman 

tambah kategori baru 

Pengguna dapat menambahkan kategori baru 

4. Menu data List 

produk 

Pengguna dapat melihat list produk makanan atau 

minuman yang tersedia 

 

2. Activity Diagram  

Activity Diagram digunakan untuk memberikan gambaran aliran kerja atau 

menunjukkan suatu ketergantungan satu sama lain pada setiap aktivitas di 

dalam sistem. 

  

Gambar 4. 5 Activity Diagram Login User 
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Gambar 4. 6 Activity Diagram Registrasi User 

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Login Admin 

 

Gambar 4. 8 Activity Diagram Tambah Menu Baru 
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Gambar 4. 9 Activity Diagram Tambah Kategori Baru 

 

Gambar 4. 10 Activity Diagram Proses Pemesanan 

 

Gambar 4. 11 Activity Diagram Menu Pesanan User 
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Gambar 4. 12 Activity Diagram Menu Pesanan Admin 

 

Gambar 4. 13 Activity Diagram peta atau map untuk admin 

 

Gambar 4. 14 Activity Diagram menu keranjang 
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3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram untuk menggambarkan sekenario atau langkah-langkah 

yang dilakukan oleh use case, dengan menggunakan diagram ini kita 

mengetahui objek-objek yang terlibat di dalam use case. 

 

 

Gambar 4. 15 Squence Diagram Login Untuk User 

 

 

Gambar 4. 17 Squence Diagram Login Untuk Admin 

Gambar 4. 16 Squence Diagram Registrasi Untuk User 
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Gambar 4. 18 Squence Diagram Tambah Menu Baru 

 

Gambar 4. 19 Squence Diagram Tambah Kategori Baru 

 

Gambar 4. 20 Squence Diagram Proses Pemesanan 

 

Gambar 4. 21 Squence Diagram Menu Pesanan User 
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Gambar 4. 22 Squence Diagram Menu Pesanan Admin 

4.1.2.3 Desain Basis Data (Database) 

Basis data merupakan suatu media penyimpanan data agar dapat diakses 

dengan cepat dan mudah. Pada aplikasi ini sistem menggunakan dua database yaitu 

database online dan database offline. Database online berupa firebase sedangkan 

database offline berupa SQLite. Database yang ada pada firebase terdiri dari data 

Category, Food, Request, Token, User yang saling berhubungan. Database yang 

ada pada SQLite terdiri dari OrderDetail.  

1) Database Firebase 

Berikut membuat database firebase untuk ditambahkan ke android studio. 

a) buka firebase dan klik tambahkan proyek 

 

Gambar 4. 23 halaman awal firebase 

Peneliti membuat nama database dengan PrekjuTelulas. 

b) kemudian isikan nama proyek, Id proyek, lokasi analytics, ceklis syarat 

dan ketentuan kemudian klik selanjutnya 
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Gambar 4. 24 menambahkan proyek baru di firebase 

Peneliti mengisi nama proyek dengan prekjutelulasapp, ID proyek 

dengan prekjutelulasapp, lokasi analisis dengan indonesia, kemudian 

centang gunakan setelan default dan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Kemudian klik selanjutnya 

c) jika sudah akan tampil ke halaman ini, berarti database sudah dibuat 

kemudian klik logo andriod untuk memulai mensinkronkan firebase ke 

android studio 

 

Gambar 4. 25 database firebase  berhasil dibuat 

Peneliti menambahkan firebase ke android studio dengan mengeklik 

icon android. 
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d) sinkronisasi firebase ke android studio 

 

Gambar 4. 26 menambah firebase ke aplikasi andoird 

Peneliti mengisi mengisi nama package dan SHA1 sesuai dengan yang 

dibawah 

e) masukkan nama package dan SHA1 ke firebase diatas 

 

Gambar 4. 27 nama package dan SHA1 

Peneliti menambahkan nama package dan SHA1 ke sinkronisasi firebase 

diatas. 
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f) download file konfigurasi dan ikuti setiap langkahnya 

 

Gambar 4. 28 download konfigurasi firebase 

Peneliti mendownload dan kemudian menambahkan google-service.json 

sebagai API firebase ke android studio. 

g) tambahkan firebase SDK 

 

Gambar 4. 29 tambahkan firebase SDK ke android studio 

Peneliti menambahkan firebase SDK sesuai dengan petunjuk diatas. 

 

Gambar 4. 30 tambah SDK di gradle project 
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Gambar 4. 31 tambah SDK di gradle module: app 

h) kemudian klik ikuti langkah selanjutnya atau firebase console dan 

selesai 

 

Gambar 4. 32 penambahan firebase ke andorid studio selesai 

Peneliti berhasil mensinkronisasikan firebase ke android studio. 

Berikut merupakan database yang ada di dalam firebase 

 

Gambar 4. 33 database firebase pada aplikasi  
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1. Tabel Category 

Berikut isi basis data tabel Category yang berisikan nama dan link 

gambar  untuk kategori dari apliaksi.  

 

Gambar 4. 34 Tabel Category di firebase 

a) Id tabel Category 

b) Image berisikan link untuk memuat gambar yang nantinya akan 

ditampilkan di aplikasi 

c) Name berisikan nama dari kategori 

2. Tabel Foods 

Berikut isi basis data tabel Food yang berisikan nama, gambar, harga, 

diskon, deskripsi, dan menuId untuk menu makanan dan minuman pada 

aplikasi.  

 

Gambar 4. 35 Tabel Foods di firebase 

a) Id tabel Foods 

b) description berisikan link untuk memuat gambar yang nantinya 

akan ditampilkan di aplikasiName berisikan nama dari kategori 

c) discount berisikan diskon makanan atau minuman 
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d) image berisikan link untuk memuat gambar yang nantinya akan 

ditampilkan di aplikasi 

e) menuId berfungsi untuk membedakan kategori berdasarkan Id 

f) name digunakan sebagai nama makanan 

g) price digunakan sebagai harga makanan atau minuman 

3. Tabel Request 

Berikut isi basis data tabel Request yang berisikan pesanan dari user 

mulai dari makanan atau minuman, nama user, alamat, nomor telepon, dan 

total harga. Tabel Request akan otomatis membuat tabel jika user membuat 

pesanan 

 

Gambar 4. 36 Tabel Request  di firebase 

a) Id tabel Request 

b) address berisikan alamat atau tempat CO 

c) foods akan otomatis ditambahkan ketika user memesan makanan 

atau minuman di aplikas 

d) name digunakan sebagai nama user 

e) phone digunakan sebagai nomor telepon user 

f) status digunakan sebagai urutan pemesanan 

g) total digunakan sebagai total harga yang harus dibayar 
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4. Tabel Tokens 

Berikut isi basis data tabel Tokens yang berisikan nomor telepon, Id 

token untuk digunakan sebagai notifikasi. serverToken digunakan untuk 

membedakan antara user dan admin. Tabel Token akan otomatis membuat 

tabel jika user atau admin login 

 

Gambar 4. 37 Tabel Token di firebase 

a) Nomor telepon didapat ketika user atau admin login 

b) serverToken digunakan sebagai pembeda antar user dan admin 

c) token berisikan Id digunakan sebagai notifikasi 

5. Tabel User 

Berikut isi basis data tabel User yang berisikan nomor telepon, nama, 

password isStaff. isStaff disini digunakan unutk membedakan antara user 

(false) dan admin (true) 

 

Gambar 4. 38 Tabel User di firebase 

a) Nomor telepon didapat ketika user mendaftar dan admin login 

b) IsStaff digunakan sebagai pembeda antar user dan admin 

c) name digunakan sebagai nama user atau admin 

d) password digunakan sebagai keamana user dan admin 
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2) Database SQLite 

Berikut membuat database SQLite dengan DB Browser for SQLite untuk 

digunakan sebagai penyimpan pesanan di aplikasi pesan antar sebelum dikirim 

ke firebase. Disini peneliti menamakan database dengan prekju.DB kemudian 

nama tabel dengan DetailOrder 

a) Pertama buka DB Browser for SQLite 

 

Gambar 4. 39 aplikasi Db Browser for SQLite 

Peneliti membuka aplikasi DB Browser for SQLite untuk membuat 

database SQL 

b) Kemudian klik new database, isikan field berikut dan ok 

 

Gambar 4. 40 membuat databse baru dan mengisi field database 

Peneliti mengisi field dengan ID (type Integer, PrimaryKey, 

Autoincrement, Unique), ProductId (type text), ProductName (type 

text), Quantity (type text), Price (type text), Discount (type text). 

Kemudian ok. Berikut tabel prekju.DB 
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Tabel 4. 4 Tabel Prekju.DB 

No. Nama Field Type Data Keterangan 

1. Id Integer Null, PK. AU, U 

2. ProductId Text  

3. ProductName Text  

4. Quantity Text  

5. Price Text  

6. Discount Text  

c) Database berhasil dibuat 

 

Gambar 4. 41 database SQLite berhasil dibuat 

 Peneliti berhasil membuat database SQL di DB Browser for SQLite. 

4.1.2.4 Perancangan Antarmuka / Interface 

Perancangan antarmuka/interface merupakan perancangan tampilan dari 

apliaski pesan antar yang akan dibuat dengan tujuan memberikan gambaran 

pengguna dalam mengakses aplikasi sebelum di implementasikan agar mencapai 

hasil yang maskimal. 

1. Rancangan Halaman Awal User 

Halaman awal user merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika 

aplikasi dijalankan ditujukan untuk user. 
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Gambar 4. 42 Rancangan halaman awal user 

2. Halaman Awal Admin 

Halaman awal admin merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika 

aplikasi dijalankan ditujukan untuk admin. 

 

Gambar 4. 43 Rancangan halaman awal admin 

3. Halaman Login Admin dan User 

Halaman login admin dan user merupakan halaman bagi user dan admin 

untuk masuk ke halaman utama dengan menginputkan nomor telepon dan 

password 

 

Gambar 4. 44 Rancangan halaman login admin dan user 
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4. Halaman Register User 

Halaman registrasi user merupakan halaman dimana user mendaftar ke 

apliksasi dengan mengisikan form data user 

 

Gambar 4. 45 Rancangan halaman registrasi use 

5. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang muncul setelah halaman login 

user atau admin. Halaman ini menampilakan menu utama dari aplikasi 

 

Gambar 4. 46 Rancangan halaman utama 

 

6. Halaman List data Produk 

Halaman list data produk merupakan halaman yang berisikan list produk 

dari Prekju Telulas sesuai kategori yang ada. 
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Gambar 4. 47 Rancangan halaman list produk 

7. Halaman Detail Produk 

Halaman detail produk merupakan hamana yang berisikan gambar produk, 

nama produk, harga, serta deskripsi. 

 

Gambar 4. 48 Rancangan halaman detail produk 

8. Halaman Keranjang 

Halaman keranjang merupakan halaman yang menampilakan info data dari 

pesanan. 

 

Gambar 4. 49 Rancangan halaman keranjang 

9. Halaman Pesanan User 

Halaman pesanan User merupakan halaman untuk menampilkan kembali 

data pesanan user. 
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Gambar 4. 50 Rancangan halaman pesanan user 

10. Halaman Peta 

Halaman peta merupakan halaman yang menampilkan lokasi user 

 

Gambar 4. 51 Rancangan halaman peta 

11. Halaman Tambah Kategori Baru 

Halaman tambah kategrori baru merupakan halaman yang menambahkan 

kategori makanan baru dari admin 

 

Gambar 4. 52 Rancangan halaman tambah kategori baru 

 

12. Halaman Tambah Menu Makanan Baru 
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Halaman tambah menu makanan baru merupakan halaman yang 

menambahkan menu makanan baru dari admin 

 

Gambar 4. 53 Rancangan halaman tambah menu baru 

 

13. Halaman Pesanan Admin 

Halaman pesanan admin merupakan halaman yang berisikan pesanan dari 

user, dengan penambahan fitur, edit, hapus, detail, dan lokasi. 

 

Gambar 4. 54 Rancangan halaman pesanan admin 

14. Halaman Detail Pesanan 

Halaman detail pesanan merupakan halaman yang menampilkan detail dari 

pesanan user yang dapat dilihat oleh admin 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 55 Rancangan halaman detail pesanan 
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4.1.3 Build System 

4.1.3.1 Membangun Project di Andorid Studio 

Tahapan ini adalah tahapan utama pada proses pembuatan aplikasi pesan 

antar di Prekju Telulas. Berikut tahapannya : 

1) Membuat project android baru sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat 

 

Gambar 4. 56 Tampilan awal membuat project android baru 

Peneliti mengisi Application name dengan nama project yang dibuat. 

Company domain otomatis dibuat sesuai nama komputer yang 

digunakan. Project location lokasi tempat project disimpan. Kemudian 

klik next. 

2) Minimum SDK diatur sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat 

 

Gambar 4. 57 Tampilan mengatur minimum SDK 

 Peneliti memilih Phone and Tablet dan mengisi dengan memilih API 

17 Android 4.2 Jelly Bean. Kemudian klik next. 
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3) Memilih tampilan aplikasi 

 

Gambar 4. 58 Tampilan memilih layout apliaksi 

Peneliti memilih Empty Activity sebagai layout awal yang digunakan 

kemudian klik next. 

4) Kemudian klik finish 

 

Gambar 4. 59 Tampilan akhir configurasi activity 

Peneliti mengisi Activity Name dengan dengan MainActivity kemudian 

klik finish. 
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5) Tampilan awal layout project android 

 

 

Selanjutnya peneliti melakukan coding dengan perancangan yang 

sudah di desain sebelumnya. 

4.1.3.2 Analisis Sistem Menampilkan List Produk 

Berikut adalah potongan kode untuk menampilkan list produk data aplikasi 

pesan antar Prekju Telulas. 

 

Gambar 4. 61 potongan kode menampilkan data list produk 

Potongan kode diatas untuk menampilkan list produk berdasarkan ID dari 

menuId kemudian dibedakan berdasarkan kategori di FoodId. 

4.1.3.3 Analisis Sistem Menampilkan Google Maps 

Berikut adalah potongan kode untuk menampilkan Google Maps pada 

aplikasi pesan antar Prekju Telulas menggunakan Google Maps API. Yang 

berfungsi untuk mengetahui lokasi pelanggan 

Gambar 4. 60 Tampilan awal project 
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Gambar 4. 62 potongan kode menampilkan Google Maps 

 Potongan kode diatas merupakan kode API Google Maps yang peneliti 

buat.  

4.1.3.4 Implementasi Library 

Berikut adalah library yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

menggunakan android studio 3.0 

 

 

Gambar 4. 63 implementasi library 
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 Maps Library 

 

Firebase Library 

 

User Interface 

Android Library 

 

Notification 

Library 

 

 

SQLite Library 

 

 

Button Library 

 

 

Search Library 

 

 

Google Service 

Library 

 

Unit Library 

 

4.1.4 Implementasi (Implementation) 

Berikut ini merupakan implementasi aplikasi sesuai dengan perancangan 

tampilan yang dibuat sebelumnya. Disini peneliti menggunakan device android 

yaitu Xiomi Redmi 2 sebagai user dan Fujitsu Arrow f02g sebagai admin. 

1. Tampilan Halaman Awal User  

Halaman awal user merupakan halaman awal yang muncul sebelum user 

membuka halaman utama 
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Gambar 4. 64 Tampilan awal user 

Berikut potongan code dari halaman awal user 

 

2. Tampilan Halaman Awal Admin 

Halaman awal user merupakan halaman awal yang muncul sebelum admin 

membuka halaman utama 
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Gambar 4. 65 Tampilan awal admin 

Berikut potongan code xml dari halaman awal admin 

 

3. Tampilan Halaman Register User 

 

Gambar 4. 66 Tampilan registrasi user 

Berikut potongan code dari halaman register user 
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4. Tampilan Halaman Login Admin dan User 

 

Gambar 4. 67 Tampilan Login admin dan user 

Berikut potongan code dari halaman login admin dan user 
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5. Tampilan Halaman Utama User 

 

Gambar 4. 68 Tampilan utama user 

Berikut potongan code dari halaman utama user 

 

6. Tampilan Halaman Utama Admin 

 

Gambar 4. 69 Tampilan utama admin 
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Berikut potongan code dari halaman utama admin 

 

7. Tampilan Halaman List Produk 

 

 

Gambar 4. 70 Tampilan list produk 

Berikut potongan code dari halaman list produk 
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8. Tampilan Halaman Detail Produk 

 

Gambar 4. 71 Tampilan detail produk 

Berikut potongan code dari halaman detail produk 
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9. Tampilan Halaman Keranjang 

 

Gambar 4. 72 Tampilan keranjang 

Berikut potongan code dari halaman keranjang 

 

10. Tampilan Halaman Pesanan User 

 

Gambar 4. 73 Tampilan pesanan user 

Berikut potongan code dari halaman pesanan user 
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11. Tampilan Halaman Peta 

 

Gambar 4. 74 Tampilan peta 

Berikut potongan code dari halaman peta 
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12. Tampilan Halaman Tambah Kategori Baru  

 

Gambar 4. 75 Tampilan tambah kategori baru 

Berikut potongan code dari halaman kategori baru 

 

13. Tampilan Halaman Tambah Makanan Baru  

 

Gambar 4. 76 Tampilan tambah makanan baru 

Berikut potongan code dari halaman tambah makanan baru 
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14. Tampilan Halaman Pesanan Admin 

 

Gambar 4. 77 Tampilan pesanan admin 

Berikut potongan code dari halaman pesanan admin 
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15. Halaman Detail Pesanan Admin 

 

Gambar 4. 78 Tampilan detail pesanan admin 

Berikut potongan code dari halaman detail pesanan admin 
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4.1.4.1 Penerapan pada Prekju Telulas 

1. Login pada aplikasi 

Masuk ke halaman login admin untuk masuk ke aplikasi  

 

Gambar 4. 79 penerapan login admin aplikasi PrekjuTelulasServer 

2. Masukkan nomor telepone dan password 

Isikan sesuai dengan nomor telopn dan password admin 

 

Gambar 4. 80 penerapan masukkan nomor telepon dan password admin 

3. Menerima notifiksai pesanan dari pelanngan 

Admin menerima pesanan dari pelanggan dalam bentuk notifiksai  
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Gambar 4. 81 penerapan menerima notifiksai pesanan 

4. Melihat pesanan 

Admin melihat pesanan dari pelanggan 

 

Gambar 4. 82 penerapan  pesanan admin 
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5. Melihat Detail Pesanan 

Admin melihat detail pesanan dari pelanggan 

 

Gambar 4. 83 penerapan Detail Pesanan 

6. Update Pesanan 

Admin memperbaharui pesanan kepada pelanggan ketika pesanan siap 

untuk diantarkan 

 

Gambar 4. 84 penerapan update pesanan 
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7. melihat loksai user  

admin melihat lokasi pelanggan\ 

 

Gambar 4. 85 penerapan maps/peta  

4.2 Pengujian Metode 

4.2.1 Black Box Testing 

Pengujian metode aplikasi pesan antar Prekju telulas ini menggunakan black 

box testing yang dilakukan pada seluruh tampilan aplikasi yang disajikan ke dalam 

tabel pengujian sesuai fungsi dalam aplikasi. 

Tabel 4. 5 Hasil pengujian Black Box Testing 

No. Skenario 

pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian Kesimpulan 

1. Halaman awal 

user 

Muncul saat icon 

diklik 

Muncul saat icon 

diklik 

Valid 

2. Halaman awal 

admin 

Muncul saat icon 

diklik 

Muncul saat icon 

diklik 

Valid 

3. Fungsi tombol 

masuk 

Menampilkan 

halaman utama 

Menampilkan 

halaman utama 

setelah masuk 

Valid 

4. Fungsi tombol 

daftar 

Menampilkan 

halaman awal 

Menampilkan 

halaman awal 

setelah mendaftar 

Valid 

5. Fungsi tombol 

kategori 

makanan, 

minuman, 

cemilan 

Menampilkan 

list produk 

makanan, 

minuman, 

cemilan 

Menampilkan list 

produk makanan, 

minuman, cemilan 

Valid 

6. Fungsi tombol 

list daftar menu 

Menmapilkan 

detail produk 

yang dipilih 

Menmapilkan 

detail produk yang 

dipilih 

Valid 
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7. Fungsi tombol 

menu pesanan 

Menampilkan 

halaman 

pesanan 

Menampilkan 

halaman pesanan 

Valid 

8. Fungsi tombol 

menu karanjang 

Menampilkan 

halaman 

keranjang 

Menampilkan 

halaman keranjang 

Valid 

9. Fungsi tombol 

tambah kategori 

baru 

Menampilkan 

form tambah 

kategori baru 

Menampilkan form 

tambah kategori 

baru 

Valid 

10. Fungsi tombol 

tambah menu 

makanan baru 

Menampilkan 

form tambah 

menu makanan 

baru 

Menampilkan form 

tambah menu 

makanan baru 

Valid 

11. Fungsi tombol 

pilih gambar 

kategori 

Menampilkan 

form pencarian 

gambar di 

smartphone 

Menampilkan form 

pencarian gambar 

di smartphone 

Valid 

12. Fungsi tombol 

pilih upload 

gambar 

Menampilkan 

form gambar 

diupload 

Menampilkan form 

gambar diupload 

Valid 

13. Fungsi tombol 

pilih gambar 

menu baru 

Menampilkan 

form pencarian 

gambar di 

smartphone 

Menampilkan form 

pencarian gambar 

di smartphone 

Valid 

14. Fungsi tombol 

pencarian 

Menampilkan 

list produk yang 

dicari 

Menampilkan list 

produk yang dicari 

Valid 

15. Fungsi tombol 

tambah ke 

keranjang 

Menampilkan 

teks tambah ke 

keranjang 

Menampilkan teks 

tambah ke 

keranjang 

Valid 

16. Fungsi tombol 

pesan 

Menampilkan 

teks terimakasih 

telah memesan 

Menampilkan teks 

terimakasih telah 

memesan 

Valid 

17. Fungsi tombol 

edit pesanan 

Menampilkan 

form edit 

pesanan 

Menampilkan form 

edit pesanan 

Valid 

18. Fungsi tombol 

hapus pesanan 

Menampilkan 

hapus pesanan 

Menampilkan 

hapus pesanan 

Valid 

19. Fungsi tombol 

detail pesanan 

Menampilkan 

form detail 

pesanan 

Menampilkan form 

detail pesanan 

Valid 

20. Fungsi tombol 

lokasi pesanan 

Menampilkan 

halaman peta 

atau maps 

Menampilkan 

halaman peta atau 

maps 

Valid 

21. Fungsi tombol 

keluar 

Menampilkan 

halaman awal 

Menampilkan 

halaman awal 

Valid 
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4.2.2 Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian imi dilakukan dengan menggunakan dua device yang berbeda 

untuk mengetahui kompatibilitas aplikasi di device lain. 

Pengujian menggunakan smartphone Sharp Aquos sh302 

Penulis menguji aplikasi ini menggunakan device Sharp Aquos sh302, 

spesifikasi dari device sebagai berikut :  

 Sistem Operasi : Android Jelly Bean 

 Jaringan  : GSM/HSPA/LTE 

 GPS   : Yes, with A-GPS 

 Ukuran Layar : 5.2 inchi, 1080x1920 pixels 

 CPU/RAM  : Krait 400, 2200MHz, Cores: 4 / 2GB 

Ketika dijalankan di device Sharp Aquos sh302, apliaksi berjalan dengan 

lancar, tetapi tampilan sedikit lebih besar. Semua fitur yang ada berjalan dengan 

baik. 

1) Pengujian menggunakan smartphone Xiaomi Redmi 2 

Penulis menguji aplikasi ini menggunakan device Xiaomi Redmi 2, 

spesifikasi dari device sebagai berikut :  

 Sistem Operasi : Android Lollipop 

 Jaringan  : GSM/HSPA/LTE 

 GPS   : Yes, with A-GPS 

 Ukuran Layar : 4.7 inchi, 720x1280 pixels 

 CPU/RAM  : Quad-core Max 1,2GHz / 2GB 

Ketika dijalankan di device Xiaomi Redmi 2, apliaksi berjalan dengan lancar. 

Tampilan aplikasi sesuai perancangan. Semua fitur yang ada berjalan dengan baik,  

4.3 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarakan hasil pengujian fitur-fitur halaman di aplikasi pesan antar 

Prekju Telulas dengan menggunakan Black Box Testing dari semua pengujian tiap-

tiap tabel hasil pengujian berjalan sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari 

pengujian sistem pada aplikasi pesan antar Prekju Telulas dengan metode Black 

Box Testing adalah sistem berjalan sesuai harapan dan valid 
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4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli 

1) Ahli Materi 

Validasi dilakukan oleh ahli materi Naimatul Fuadah untuk mengumpulkan 

saran dan pendapat untuk melakukan revisi aplikasi pesan antar Prekju Telulas 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 6 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikator Nilai 

1. Kejelasan penyampaian informasi produk 3 

2. Kesesuaian list produk, harga serta deskripsi 3 

3. Kesesuaian fitur map/peta 3 

4. Dapat memesan produk 3 

5. Kesesuaian fitur notifikasi ketika mendapat pesanan 3 

Jumlah 15 

Nilai maksimum dari tabel ahli materi adalah jumlah ahli materi (1) dikali 

jumlah butir pertanyaan (5) dikali jumlah nilai maksimum skor angket responden 

(3) berjumlah 15 

Tabel 4. 7 Hasil Perhitungan Ahli Materi 

Jumlah Soal Pengujian 5 

Jumlah Nilai Maksimum 15 

Jumlah Nilai Pengujian 15 

Presentasi Kelayakan (15/15)x100= 100% 

Kriteria Sagat Layak 

2) Ahli Media 

Validasi yang dilakukakn ahli Media oleh Heru Saputro, M.kom untuk 

mengumpulkan saran dan pendapat untuk melakukan revisi aplikasi pesan antar 

Prekju Telulas sebagai berikut : 

 

Tabel 4. 8 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 
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1. Aplikasi terbuka setelah icon diklik 3 

2. Menampilkan halaman kategori setelah login 3 

3. Menampilkan list produk ketika menekan salah satu 

kategori 

3 

4. Menampilkan deskrisi produk ketika menekan salah satu 

list produk 

3 

5. Menampilkan halaman pesanan ketika menekan pesanan 3 

6. Menampilkan halaman keranjang ketika menekan 

keranjang 

3 

7. Menampilkan detail pesanan ketika menekan tombol 

detail di halaman pesanan 

2 

8. Menampilkan lokasi/map ketika menekan tombol lokasi 

di halaman pesanan 

2 

9. Menampilkan notifikasi ketika mendapat pesanan 2 

Jumlah 24 

Nilai maksimum dari tabel ahli media adalah jumlah ahli media (1) dikali 

jumlah butir pertanyaan (9) dikali jumlah nilai maksimum skor angket responden 

(3) berjumlah 27 

Tabel 4. 9 Hasil Perhitungan Ahli Media 

Jumlah Soal Pengujian 9 

Jumlah Nilai Maksimum 27 

Jumlah Nilai Pengujian 24 

Presentasi Kelayakan (24/27)x100= 88,8 % 

Kriteria Sangat Layak 

Tabel 4. 10 Tabel Validasi Ahli 

No Ahli Instru

men 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase 

(%) 

(P) 

kriteria Keterangan 

Ahli 

1. Materi 5 15 15 100 % Sagat 

Kayak 

-  
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2. Media 9 27 24 88,8 % Sangat 

Layak 

- Ditambah 

keamanan 

saat 

registrasi 

- Notifikasi 

disederhana

kan 

- Ditambah 

ciri-ciri 

pelanggan 

saat 

memesan 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian alikasi pesan antar Preku Telulas juga dilakukan dengan menyebar 

angket yang berisi 8 pertanyaan kombinasi kepada 20 responden, berikut hasil 

rekapitulasi nilai sesuai bitur pertanyaan :  

Tabel 4. 11 Skor Penilaian Oleh Responden Masyarakat 

No. Pernyataan Nilai 

1. Apakah anda setuju apabila pesan antar makanan dan minuman 

di Prekju Telulas Jepara dijadikan aplikasi berbasis android. 

99 

2. Apakah aplikasi pesan antar ini menambah pengetahuan dan 

pemahaman saya tentang menu yang ada dicafe Prekju Telulas. 

90 

3. Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi Prekju 

Mobile ini mudah dipahami. 

85 

4. Penggunaan font, ukuran huruf, warna dan gambar dalam 

aplikasi Prekju Mobile terlihat jelas. 

89 

5. Aplikasi pesan antar ini mudah untuk dipelajari 88 

6. Aplikasi pesan antar ini menarik atau tidak membosankan. 91 

7. Aplikasi pesan antar ini mendorong rasa ingin tahu terhadap 

menu yang ada dicafe Prekju Telulas Jepara 

96 
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8. Aplikasi pesan antar ini dapat digunakan dimana saja dan kapan 

saja. 

93 

Jumlah 733 

Nilai maksimum dari tabel angket responden adalah jumlah responden 

(20) dikali jumlah butir pertanyaan (8) dikali jumlah nilai maksimum skor angket 

responden (5) berjumlah 800 

Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan Responden 

Jumlah Soal Pengujian 8 

Jumlah Nilai Maksimum 800 

Jumlah Nilai Pengujian 733 

Presentasi Kelayakan (733/800)x100= 91,6 % 

Kriteria Sangat Layak 

Tabel 4. 13 Hasil Penilaian Angket responden 

No Jumlah 

responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Responden 

(f) 

Persentase  

(%) (P) 

kriteria 

1. 20 orang 8 800 733 91,6 % Sangat 

Layak 

Dari penilan keseluruhan oleh responden, aplikasi pesan antar Prekju 

Telulas ini mendapatkan skor total 733 pada 8 pertanyaan setiap angket, selanjutnya 

dilakukan penyebaran sebanyak 20 angket yng menghasilkan kesimpulan  Sangat 

Layak dengan presentase 91,6 % 

 

 


