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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 (Perencanaan 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 Putra Barokah Furniture yang berada

di Desa Bulungan Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara dan Mebel Gubah yang

berada di Desa Rau Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

1) Gambaran Umum Usaha
Putra Barokah Furniture adalah suatu usaha masyarakat kecil menengah yang

beralamatkan di Desa Bulungan Rt07 Rw04, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten

Jepara. Sedangkan Mebel Gubah merupakan suatu usaha berlokasi di daerah Rau

Rt01 Rw02, kecamatan Kedung, kabupaten Jepara.

Putra Barokah Furniture dan Mebel Gubah merupakan suatu usaha yang

bergerak dibidang mebel, dimana kegiatan mereka meliputi memproduksi dan

menjual barang-barang mebel serta menerima pesanan produk mebel dan juga

melakukan promosi produk, diantara barang-barang mebel tersebut meliputi meja,

kursi, tempat tidur ,buffet, almari dan lain-lain.



28

2) Kepemilikan Usaha
Kepemilikan usaha adalah orang yang memiliki usaha atau orang tersebut

mendirikan usaha. Pada usaha Putra Barokah Furniture pemiliknya yaitu Ibu

Fatihatul Husna, sedangkan untuk usaha Mebel Gubah pemiliknya yaitu Imam

Maulana.

3) Tujuan Usaha
Tujuan dari Usaha Putra Barokah Furniture maupun Mebel Gubah yaitu

menjual dan menerima pesanan barang mebel yang diproduksi oleh usaha Putra

Barokah Furniture maupun Mebel Gubah.

4.1.1.2. Analisis Kebutuhan Masalah

1) Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan
Putra Barokah Furniture dan Mebel Gubah merupakan suatu usaha yang

bergerak dibidang mebel, dimana kegiatan yang dilakukan pada usaha mebel

tersebut meliputi memproduksi dan menjual produk mebel, serta menerima

pesanan produk mebel, selain itu usaha tersebut juga melakukan promosi produk

mebel, dalam melakukan promosi usaha mebel tersebut menggunakan dua cara

yaitu promosi secara langsung dan promosi dengan menggunakan media online,

dalam promosi dengan media online biasanya menggunakan media sosial dan

media lain, seperti Facebook dan Instagram. Sehingga apabila terdapat pesanan

suatu produk mebel dari media online, usaha mebel tersebut sulit dalam

memberikan informasi progress order pada tingkatan proses produksi dari suatu

produk yang dipesan, hal tersebut mengakibatkan pemesan tidak dapat melihat

informasi dari tingkatan proses produksi suatu barang yang dipesan. Maka untuk

bisa menampilkan informasi tingkatan proses produksi memerlukan suatu

halaman yang menyediakan fasilitas untuk informasi dari tingkatan proses

produksi tersebut.

Dengan adanya halaman tingkatan proses produksi tersebut, pengrajin dapat

memberikan informasi suatu produk yang sedang dikerjakan, dan pemesan akan

mendapakan informasi tentang tingkatan proses produksi dari suatu produk yang
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dipesan, sehingga tidak terdapat kesalahan informasi antara pengrajin dan

pemesan.

2) Kelemahan Sistem Yang Berjalan
Berdasarkan analisa dari sistem yang berjalan diatas, didapat kelemahan dari

sistem yang berjalan yaitu sebagai berikut: Pemberian informasi tentang tingkatan

proses produksi dari suatu produk yang dipesan tidak dapat berjalan dengan baik,

hal tersebut disebabkan karena tidak ada fasilitas dari media online yang

menyediakan fitur untuk memberikan informasi tingkatan proses produksi.

3) Solusi Pemecahan Masalah
Adapun solusi dari pemecahan masalah yang peneliti lakukan dalam

menyelesaikan masalah yang dialami oleh usaha mebel tersebut adalah dengan

membuat suatu aplikasi marketplace furniture berbasis android yang terdapat fitur

menampilkan informasi tingkatan proses produksi kepada pemesan yang

diinformasikan oleh pengrajin. Aplikasi yang dibuat diharapkan bisa memberikan

informasi tingkatan proses produksi kepada pemesan.

4) Analisis Sistem Usulan
Dengan adanya aplikasi marketplace furniture ini, pengrajin dapat

memberikan informasi tentang tingkatan proses produksi, sedang untuk pemesan

aplikasi ini dapat memperlihatkan informasi tingkatan proses produksi yang

diberikan oleh pengrajin.
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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

tingkatan proses

produksi lewat sosial

media ketika produk

sudah jadi

Proses pemberian

informasi tentang

tingkatan proses

produksi menggunakan

suatu halaman yang di

khususkan untuk

tingkatan proses

produksi

Pemberian informasi

tentang tingakatan

proses produksi

terhadap suatu

produk dapat

dilakukan secara

bertahap

4.1.1.3. Analisis Data
Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik Putra Barokah

Furniture dan Mebel Gubah kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui

kebutuhan fitur-fitur dari aplikasi. Peneliti melakukan analisa mengenai data-data

yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti data produk, dan data

mengenai prosess pada saja yang dilakukan ketika mengerjakan suatu produk

pesanan. 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 furniture

berbasis android ini antara lain:

1. Perangkat Keras

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam membantu

pembuatan aplikasi marketplace furniture ini yaitu :

a. Laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Processor : Intel(R) Core(TM) i3-3310M CPU @2.4Ghz
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- Memory : 6.00 GB RAM

- 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

pemahan 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 Putra Barokah Furniture dan Mebel Gubah, 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

tingkatan proses

produksi

Menambah, melihat,

mengubah data user,

dan dapat menambah,

melihat, mengubah,

menghapus, data

kategori, produk, dan

juga dapat menambah,

melihat data

percakapan, serta dapat

melihat, mengubah data

tingkatan proses

produksi

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

menambah, melihat,

menghapus data

tingkatan proses

produksi

Minimal mampu

mengoperasikan

smartphone

android

Admin Mengelola data

user dari

pengrajin dan

pemesan

Melihat dan mengubah

data user dari pengrajin

dan pemesan

Minimal mampu

mengoperasikan

smartphone

android

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik user yang

ada telah memenuhi kreteria untuk dapat menggunakan program aplikasi yang

akan dibangun.
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4.1.2. Users 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.

Untuk dapat menjelaskan aplikasi marketplace furniture 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. Perencanaan Berorientasi Objek

1) Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan diagram yang menunjukkan hubungan atau

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

berinteraksi dengan sistem yaitu pengrajin dan pemesan serta admin.

Diagram Use Case dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan penjelasan dari proses

Use Case dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:
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Gambar 4. 1 Use Case Aplikasi Marketplace Furniture
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Tabel 4. 3 Deskripsi Use Case
No Aktor Proses Use Case Keterangan

1 Admin Sign In

Admin dapat melakukan

sign in atau masuk ke

dalam sistem

2 Admin Validasi Data User

Admin memvalidasi atau

mengecek kebenaran dari

user jika benar maka

status user menjadi enable

jika tidak benar maka

status user menjadi

disable, untuk melakukan

proses validasi data user,

admin harus sign in

terlebih dahulu

3 Pengrajin Sign Up

Pengrajin dapat  membuat

akun sehingga dapat

digunakan untuk masuk ke

sistem

4 Pengrajin Forget Password

Menu untuk pengrajin

kalau pengrajin lupa

password, sehingga

password dapat diperbarui

5 Pengrajin Sin In

Pengrajin dapat masuk ke

dalam sistem pada aplikasi

marketplace

6 Pengrajin Input Data User

Pengrajin dapat

menyimpan data

pengguna, untuk

melakukan proses input

data user,  pengrajin harus
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No Aktor Proses Use Case Keterangan

sign in terlebih dahulu

7 Pengrajin Kelola Data User

Pengrajin dapat melihat

dan mengedit data user

yang meliputi data diri

berserta data perusahaan

atau usaha, untuk

melakukan proses kelola

data user, pengrajin harus

sign in terlebih dahulu

8 Pengrajin Kelola Data Kategori

Pengrajin dapat

menambah, melihat,

mengedit dan menghapus

kategori, untuk melakukan

proses kelola data

kategori, pengrajin harus

sign in

9 Pengrajin Kelola Data Produk

Pengrajin dapat

menambah, melihat,

mengedit dan menghapus

produk, untuk melakukan

proses kelola data produk,

pengrajin harus sign in

10 Pengrajin
Kelola Data Progress

Order

Pengrajin dapat

memberikan informasi

tentang tingkatan proses

produksi suatu produk,

untuk melakukan proses

kelola data progress

order, pengrajin harus
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No Aktor Proses Use Case Keterangan

sign in

11 Pengrajin Kelola Data Percakapan

Pengrajin dapat mengirim

pesan percakapan kepada

pemesan, untuk

melakukan proses kelola

data percakapan, pengrajin

harus sign in

12 Pemesan Sign Up

Pemesan dapat membuat

akun dengan memasukan

email dan password

13 Pemesan Forget Password

Menu jika pemesan lupa

password, sehingga

password dapat diperbarui

14 Pemesan Sign In

Pemesan dapat masuk ke

sistem setelah melakukan

sign in

15 Pemesan Input Data User

Pemesan dapat

memasukan data diri atau

data pemesan, untuk

melakukan input data

user, pemesan harus sign

in terlebih dahulu

16 Pemesan Kelola Data User

Pemesan dapat melihat

dan mengedit data user,

untuk melakukan proses

kelola data user, pemesan

harus sign in

17 Pemesan Lihat Data Toko
Pemesan dapat melihat

toko yang ada pada
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No Aktor Proses Use Case Keterangan

marketplace, untuk

melakukan proses lihat

data toko, pemesan harus

sign in

18 Pemesan Lihat Data Kategori

Pemesan dapat melihat

kategori yang dimiliki

oleh toko atau pengrajin,

untuk melakukan proses

lihat data kategori,

pemesan harus sign in

19 Pemesan Lihat Data Produk

Pemesan dapat melihat

produk yang dimiliki oleh

toko atau pengrajin, untuk

melakukan proses lihat

data produk, pemesan

harus sign in

20 Pemesan Proses Pesan

Pemesan dapat memesan

produk yang dipilih

melalui menu lihat

produk, untuk melakukan

proses pesan, Pemesan

harus sign in

21 Pemesan
Kelola Data Progress

Order

Pemesan dapat

mengetahui tingkatan

proses produksi dari suatu

produk yang dipesan dan

juga dapat menghapus

informasi tingkatan proses

produksi, untuk
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No Aktor Proses Use Case Keterangan

melakukan proses kelola

data progress order,

pemesan harus sign in

22 Pemesan Kelola Data Percakapan

Pemesan dapat mengirim

pesan kepada pengrajin,

untuk melakukan proses

kelola data percakapan,

pemesan harus sign in
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2) Activity Diagram

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 furniture.

1. Activity Diagram Sign Up

Actifity diagram sign up ini menjelaskan tentang pembuatan akun sebagai

sistem kemanan aplikasi, akun dibuat oleh user kemudian divalidasi oleh

sistem selanjutnya disimpan didatabase.

Gambar 4. 2 Activity Diagram Sign Up
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2. Activity Diagram Forget Password

Activity diagram forget password ini menjelaskan tentang aliran proses jika

user lupa password dari akun.

Gambar 4. 3 Activity Diagram Forget Password
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3. Activity Diagram Sign In

Activity diagram sign in ini menjelaskan tentang keamanan sistem dimana

setelah akun dibuat, kemudian melakukan sign in dengan menggunakan email

dan password setelah itu divalidasi oleh sistem dan divalidasi didatabse

apakah akun tersebut ada.

Gambar 4. 4 Activity Diagram Sign In
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4. Activity Diagram Input Data User

Activity diagram input data user ini menjelaskan proses memasukan data user

meliputi data diri dan data perusahaan atau usaha, jika user atau

penggunanya adalah pengrajin sedangkan jika user atau penggunanya adalah

pemesan data yang dimasukkan hanya data diri.

Gambar 4. 5 Activity Diagram Input Data Pemesan

Gambar 4. 6 Activity Diagram Input Data Pengrajin
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5. Activity Diagram Validasi Data User

Activity diagram validasi data user ini menjelaskan alur dari data user yang

sudah dimasukkan akan divalidasi oleh admin apakah sudah benar data yang

dimasukkan.

Gambar 4. 7 Activity Diagram Validasi Data User
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6. Activity Diagram Kelola Data User

Activity diagram kelola data user ini menjelaskan pengolahan data user,

dimana data user tersebut dapat ubah dan ditampilkan kembali, untuk data

user pengrajin berupa data diri dan data perusahaan atau usaha sedangkan

untuk data user pemesan berupa data diri.

Gambar 4. 8 Activity Diagram Kelola Data Pemesan
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Gambar 4. 9 Activity Diagram Kelola Data Diri Pengrajin

Gambar 4. 10 Activity Diagram Kelola Data Perusahaan Pengrajin
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7. Activity Diagram Kelola Data Kategori
Activity diagram kelola data kategori ini menjelaskan tentang alur pengolahan

data kategori meliputi tambah, lihat, ubah dan hapus data kategori.

Gambar 4. 11 Activity Diagram Kelola Data Kategori
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8. Activity Diagram Kelola Data Produk
Activity diagram kelola data produk ini menjelaskan tentang alur proses

pengolaha data produk baik proses tambah data, lihat data, dan ubah data,

serta hapus data.

Gambar 4. 12 Activity Diagram Kelola Data Produk
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9. Activity Diagram Lihat Data Toko
Activity diagram lihat data toko ini menjelaskan alur menampilkan data toko

yang telah ditambahkan oleh pengrajin ketika mendaftar, data toko sama

dengan data perusahaan.

Gambar 4. 13 Activity Diagram Lihat Data Toko

10. Activity Diagram Lihat Data Kategori
Activity diagram lihat data kategori ini menjelaskan proses memperlihatkan

data kategori.

Gambar 4. 14 Activity Diagram Lihat Data Kategori
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11. Activity Diagram Lihat Data Produk
Activity diagram lihat data produk ini menjelaskan alur dalam menampilkan

data produk yang dimiliki oleh toko.

Gambar 4. 15 Activity Diagram Lihat Data Produk
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12. Activity Diagram Proses Pesan
Activity diagram proses pesan ini menjelaskan alur proses pemesanan suatu

produk.

Gambar 4. 16 Activity Diagram Proses Pesan
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13. Activity Diagram Kelola Data Progress Order

Activity diagram kelola data progress order ini menjelaskan alur proses

mengolah data dari tingakatan proses produksi yang dilakukan oleh pengrajin

atau pemesan.

Gambar 4. 17 Activity Diagram Kelola Data Progress Order Untuk Pengrajin
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Gambar 4. 18 Activity Diagram Kelola Data Progress Order Untuk Pemesan
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14. Activity Diagram Kelola Data Perpesanan
Activity diagram kelola data perpesanan ini menjelaskan alur dari proses

mengirim suatu pesan baik dari pemesan kepada pengrajin maupun

sebaliknya.

Gambar 4. 19 Activity Diagram Kelola Data Perpesanan Baru Bagi Pemesan
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Gambar 4. 20 Activity Diagram Kelola Data Perpesanan
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3) Sequence 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 pengrajin dan pemesan dari aplikasi marketplace

furniture.

1. Sequence Diagram Sign Up

Sequence diagram ini menggambarkan proses sign up yang dilakukan oleh

user yaitu pengrajin dan pemesan.

Gambar 4. 21 Sequence Diagram Sign Up
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2. Sequence Diagram Forget Password

Sequence diagram ini menjelaskan tentang proses jika user lupa akan

password dari akun yang telah dibuat.

Gambar 4. 22 Sequence Diagram Forget Password

3. Sequence Diagram Sign In

Sequence diagram ini menjelaskan tentang proses sign in yang dilakukan oleh

user setelah mendaftar pada menu sign up.

Gambar 4. 23 Sequence Diagram Sign In
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4. Sequence Diagram Input Data User

Sequence diagram ini menggambarkan proses inputkan atau memasukan data

user baik bagi pemesan maupun bagi pengrajin.

Gambar 4. 24 Sequence Diagram Input Data Pemesan

Gambar 4. 25 Sequence Diagram Input Data Pengrajin
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5. Sequence Diagram Validasi Data User

Sequence diagram ini menerangkan proses validasi user yang dilakukan oleh

admin.

Gambar 4. 26 Sequence Diagram Validasi Data User
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6. Sequence Diagram Kelola Data User

Sequence diagram ini menerangkan proses mengubah data user baik yang

dilakukan pengrajin maupun pemesan

Gambar 4. 27 Sequence Diagram Kelola Data Diri Pemesan

Gambar 4. 28 Sequence Diagram Kelola Data Diri Pengrajin
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Gambar 4. 29 Sequence Diagram Kelola Data Perusahaan Pengrajin
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7. Sequence Diagram Kelola Data Kategori
Sequence diagram ini menjelaskan proses data kategori dikelolah oleh

pengrajin.

Gambar 4. 30 Sequence Diagram Kelola Data Kategori
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8. Sequence Diagram Kelola Data Produk
Sequence diagram ini menjelaskan proses data produk dikelolah oleh

pengrajin.

Gambar 4. 31 Sequence Diagram Kelola Data Produk

9. Sequence Diagram Lihat Data Toko
Sequence diagram ini menjelaskan proses melihat data toko bagi pemesan.

Gambar 4. 32 Sequence Diagram Lihat Data Toko
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10. Sequence Diagram Lihat Data Kategori
Sequence diagram ini menjelaskan proses melihat data kategori bagi

pemesan.

Gambar 4. 33 Sequence Diagram Lihat Data Kategori

11. Sequence Diagram Lihat Data Produk
Sequence diagram ini menjelaskan proses melihat data produk bagi pemesan.

Gambar 4. 34 Sequence Diagram Lihat Data Produk
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12. Sequence Diagram Proses Pesan
Sequence diagram ini menjelaskan proses memesan suatu produk bagi

pemesan.

Gambar 4. 35 Sequence Diagram Proses Pesan
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13. Sequence Diagram Kelola Data Progress Order

Sequence diagram ini menjelaskan proses pengelolahan data tingkatan proses

produksi baik untuk pengrajin maupun untuk pemesan.

Gambar 4. 36 Sequence Diagram Kelola Data Progress Order Pemesan

Gambar 4. 37 Sequence Diagram Kelola Data Progress Order Pengrajin
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14. Sequence Diagram Kelola Data Perpesanan
Sequence diagram ini menjelaskan proses mengirim pesan atau percakapan

bagi pemesan dan pengrajin.

Gambar 4. 38 Sequence Diagram Kelola Data Perpesanan Baru Bagi Pemesan

Gambar 4. 39 Sequence Diagram Kelola Data Perpesanan
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4.1.2.3. Perancangan Database
Untuk membangun aplikasi marketplace furniture ini harus terintegrasi

dengan database. Peneliti menggunakan firebase sebagai database untuk

membangun aplikasi marketplace furniture dengan nama databse FurnitureJepara,

firebase tersebut meliputi authentication, database, storage.

1) Struktur Database

Gambar 4. 40 Struktur Database

Gambar 4. 41 Struktur Authentication
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Gambar 4. 42 Struktur Storage

2) Kamus Data
Dalam pembuatan aplikasi marketplace furniture, menggunakan firebase

authentication dengan metode email dan database realtime database,

database cloud firestore serta menggunakan storage untuk menyimpan file.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing:

a. Authentication

Pada aplikasi ini menggunakan authentication dengan metode email yang

berarti user dapat mendaftar dan sign in dengan menggunakan email.

authentication tersebut berisi field sebagai berikut:
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Tabel 4. 4 Field Authentication
Field Keterangan

Identifier identitas email

Providiers Jenis metode

Created Tanggal pembuatan

Signed In Tanggal sign in terakhir

User UID Identitas dari user

b. Realtime Database

Dalam Realtime Database memiliki reference sebagai berikut :

1. Reference Users

Pada Reference Users ini menampung data user, dengan struktur

child sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Child User Administrator
Nama child Tipe Data Keterangan

-adminstrator String Child induk, yang menunjukan data diri dari

pengrajin disimpan di child ini

-id String Child induk, yang merupakan identitas dari data

yang disimpan oleh pengrajin

Address String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat dari pengrajin

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu penyimpanan data pengrajin

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

dari UID penyimpan data pengrajin

dateBorn String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

tanggal lahir dari pengrajin

Gender String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

jenis kelamin dari pengrajin

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data pengrajin



71

Nama child Tipe Data Keterangan

Name String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari pengrajin

namePhoto String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari photo pengrajin yang disimpan pada

storage

numberPhone String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nomor hp dari pengrajin

photoUrl String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat URL dari photo profile pengrajin

Status String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

status dari pengrajin, disable atau enable

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat perubahan data, jika data

diubah pengrajin

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID yang merubah data, jika data diubah oleh

pengrajin

Tabel 4. 6 Child User Visitor
Nama child Tipe Data Keterangan

-visitor String Child induk, yang menunjukan data diri dari

pemesan disimpan di child ini

-id String Child induk, yang merupakan identitas dari data

yang disimpan oleh pemesan

Address String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat dari pemesan

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu penyimpanan data pemesan

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

dari UID penyimpan data pemesan
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Nama child Tipe Data Keterangan

dateBorn String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

tanggal lahir dari pemesan

Gender String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

jenis kelamin dari pemesan

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data pemesan

Name String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari pemesan

namePhoto String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari photo pemesan yang disimpan pada

storage

numberPhone String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nomor hp dari pemesan

photoUrl String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat URL dari photo profile pemesan

Status String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

status dari pemesan, disable atau enable

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat perubahan data jika data diubah

pemesan

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID yang merubah data jika data diubah oleh

pemesan
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2. Reference Corporations
reference ini digunakan untuk menyimpan data corporation atau

sama dengan data toko, dengan menggunakan struktur child sebagai

brikut :

Tabel 4. 7 Child Corporations
Nama Child Tipe Data Keterangan

-id String Child induk, yang digunakan untuk menyimpan

data identitas (UID) dari pengrajin

Address String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat dari perusahaan pengrajin

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pembuatan data perusahaan dari pengrajin

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID dari pengrajin

descriptionCorp

oration

String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

keterangan perusahaan dari pengrajin

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

dari identitas data perusahaan.

imageCorporati

onUrl

String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat URL gambar dari perusahaan

nameCorporati

on

String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari perusahaan

nameImage String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari gambar yang ada pada storage

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu, jika ada perubahaan data

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID dari pengrajin yang merubah data
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3. Reference Identity

reference yang hanya digunakan untuk menyimpan data KTP user,

reference ini memiliki struktur sebagi berikut

Tabel 4. 8 Child Identity Administrator
Nama Child Tipe Data Keterangan

-adminstrator String Child induk, yang menunjukan data indentitas

dari pengrajin disimpan di child ini

-id String Child induk, yang menujukan identitas (UID)

dari data pengrajin

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu penyimpanan data identitas dari

pengrajin

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

dari UID penyimpan data pengrajin

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data identity pengrajin

Namektp String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari gambar KTP yang tersimpan di

storage

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat perubahan data, jika data

diubah pengrajin

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID yang merubah data jika data diubah oleh

pengrajin

Urlktp String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat URL dari gambar KTP yang tersimpan

di storage
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Tabel 4. 9 Child Identity Visitor
Nama Child Tipe Data Keterangan

-visitor String Child induk, yang menunjukan data indentitas

dari pemesan disimpan di child ini

-id String Child induk, yang menujukan identitas (UID)

dari data pemesan

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat penyimpanan data identitas dari

pemesan

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID, penyimpan data identitas pemesan

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data identity pemesan

Namektp String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

nama dari gambar KTP yang tersimpan di

storage

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat perubahan data jika data diubah

pemesan

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID yang merubah data jika data diubah oleh

pemesan

Urlktp String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

alamat URL dari gambar KTP yang tersimpan

di storage
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4. Reference Message

Reference untuk menampung data pesan atau percakapan yang

dilakukan oleh user, memiliki child sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Child History Message
Nama Child Tipe Data Keterangan

-history String Child induk, menunjukan bahwa child ini untuk

menyimpan data riwayat atau data yang hanya

menyimpan data pesan terakhir

-to_id String Child induk, yang menunjukan UID tujuan dari

data riwayat

-from_id String Child induk, yang menunjukan UID pengirim

dari data riwayat

fromId String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID dari pengirim data riwayat

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data riwayat

Text String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

pesan dari data riwayat

Time String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu dari data riwayat

toId String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID  tujuan dari data riwayat
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Tabel 4. 11 Child Message Order
Nama Child Tipe Data Keterangan

-order String Child induk, yang menunjukan data pesan

disimpan di child ini

-to_id String Child induk, yang menunjukan UID tujuan dari

pesan

-from_id String Child induk, yang menunjukan UID pengirim dari

pesan

-id String Child induk, yang menunjukan identitas dari data

pesan

fromId String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data riwayat

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

identitas dari data pesan

Text String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

pesan

Time String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu dari data pesan

toId String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID  tujuan dari data pesan
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5. Reference Progress Order

Reference ini berfunsi untuk menyimpan Data tingkatan proses

produksi, dengan memiliki struktur child sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Child Image Progress Order
Nama Child Tipe Data Keterangan

-image String Child induk, yang menunjukan data

progress order yang berupa image

disimpan pada child ini

-id String Child induk, yang menunjukan idenitas

dari data image progress order

createdAt String Child, yang digunakan untuk

menyimpan data waktu penyimpanan

data image progress order

createdBy String Child, yang digunakan untuk

menyimpan data dari UID penyimpan

data image progress order

Id String Child, yang digunakan untuk

menyimpan data identitas data pesanan

imgChoosenWoodUrl String Child, yang digunakan untuk

menyimpan alamat URL gambar

Choosen Wood

imgDeliveryUrl String Child, yang digunakan untuk

menyimpan alamat URL gambar

Delivery

imgFinishingUrl String Child, yang digunakan untuk

menyimpan alamat URL gambar

Finishing

imgPackingUrl String Child, yang digunakan untuk

menyimpan alamat URL gambar

Packing

imgProsessProductionUrl String Child, yang digunakan untuk
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Nama Child Tipe Data Keterangan

menyimpan alamat URL gambar

Proses Production

nameImgChoosenWood String Child, yang digunakan untuk

menyimpan nama gambar Choosen

Wood

nameImgDelivery String Child, yang digunakan untuk

menyimpan nama gambar Delivery

nameImgFinishing String Child, yang digunakan untuk

menyimpan nama gambar Finishing

nameImgPacking String Child, yang digunakan untuk

menyimpan nama gambar Packing

nameImgProsesProduction String Child, yang digunakan untuk

menyimpan nama gambar Prosess

Production

updatedAt String Child, yang digunakan untuk

menyimpan data waktu pada saat

perubahan data jika data diubah

updatedBy String Child, yang digunakan untuk

menyimpan data UID yang merubah

data, jika data diubah

Tabel 4. 13 Child Progress Order
Nama Child Tipe Data Keterangan

-order String Child Induk, yang menunjukan data progress

order disimpan pada child ini

-id Strng Child Induk, yang menunjukan identitas dari

data progress order

Address String Child, yang menyimpan alamat dari pemesan

produk

Category String Child, yang digunakan untuk menyimpan



80

Nama Child Tipe Data Keterangan

katgori dari produk yang dipesan

codeProduct String Child, yang digunakan untuk menyimpan kode

dari produk yang dipesan

createdAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu penyimpanan data progress order

createdBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

dari UID penyimpan data progress order

Id String Child, yang digunakan untuk menyimpan

identitas dari data progress order

idProduct String Child, yang digunakan untuk menyimpan id

produk yang pesan

namePrduct String Child, yang digunakan untuk menyimpan nama

produk yang dipesan

prossesProduction String Child, yang digunakan untuk menyimpan

persentase proses produksi

Total String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

total pemesanan produk

uid_corporation String Child, yang digunakan untuk menyimpan id

yang dimiliki perusahaan

updatedAt String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

waktu pada saat perubahan data, jika data

diubah

updatedBy String Child, yang digunakan untuk menyimpan data

UID yang merubah data, jika data diubah
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c. Database Cloud Firestore
Untuk database cloud firestore mempunyai collection sebagai berkut :

1. Collection Category

Collection ini digunakan untuk menyimpan data kategori, dalam

collection category ini mempunyai document uid kemudian dalam

document uid tersebut terdapat collection lagi yaitu product dan

didalam collection product terdapat document id dengan field

sebagai berikut :

Tabel 4. 14 Field Category
Nama Field Tipe Data Keterangan

createdAt String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data waktu penyimpanan data katagori

createdBy String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data UID dari penyimpan data kategori

descriptionCategory String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data dari deskripsi kategori

Id String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

identitas dari data kategori

nameCategory String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

nama kategori

updatedAt String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

perubahan waktu saat data kategori

diperbarui

updatedBy String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

UID dari User yang melakukan perubahan

data kategori
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2. Collection Product

Collection product ini digunakan menyimpan data produk, untuk

collection product ini mempunyai document uid kemudian dalam

document uid tersebut terdapat collection lagi yaitu nama kategori

dan didalam collection nama kategori terdapat document id dengan

field sebagai berikut :

Tabel 4. 15 Field Product
Nama Field Tipe Data Keterangan

categoryProduct String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data kategori produk

codePrduct String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

kode dari produk

createdAt String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data waktu penyimpanan data produk

createdBy String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

data UID dari penyimpan data produk

descriptionProduct String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

deskripsi produk

Id String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

identitas data produk

imageUrl String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

alamat URL gambar produk

namaImage String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

nama gambar yang tersimpan di storage

nameProduct String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

nama dari produk

priceProduct String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

harga dari produk

updatedAt String Kolom yang digunakan untuk menyimpan

perubahan waktu saat data produk diperbarui

updatedBy String Kolom yang digunakan untuk menyimpan
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Nama Field Tipe Data Keterangan

UID dari User yang melakukan perubahan

data produk

d. Storage

Storage merupakan tempat untuk menyimpan data yang berupa file

seperti gambar, dokumen, vidio. storage dalam aplikasi marketplace

furniture ini mempunyai fungsi untuk menyimpan data gambar. Pada

aplikasi marketplace furniture ini mempunyai reference storage sebagai

berikut:

1. Corporations

Corporation merupakan reference yang menyimpan data gambar

perusahaan.

Gambar 4. 43 Storage Corporations

2. Identity

Identity adalah salah satu jenis dari reference yang menyimpan data

gambar KTP, referensi ini dibagi menjadi dua child yaitu

admistrator dan visitor.

Gambar 4. 44 Storage Identity
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3. Product

reference produk digunakan untuk menyimpan data gambar yang

berupa produk, referensi ini child UID yang didapat user pada saat

mendaftar.

Gambar 4. 45 Storage Product

4. Progress Order

Progress order merupakan reference yang berfungsi menyimpan

data gambar tingkatan produksi didalam referensi terdapat child

image kemudian didalam child image terdapat child id.

Gambar 4. 46 Storage Progress Order

5. Users

Pada reference ini berfungsi untuk menyimpan data gambar User

pengguna baik untuk data user pengrajin maupun pemesan,

sehingga referensi dibagi menjadi dua child yaitu child admistrator

dan visitor.

Gambar 4. 47 Storage User
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Pada setiap file gambar yang disimpan pada storage akan berisi field

sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Field Gambar

Field Keterangan

Name Nama File

Size Ukuran File

Type Tipe File

Last modified Waktu Terakhir File diubah

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 input data

user, halaman home, halaman product, halaman message, halaman profile,

halaman corporation, halaman progress order.

1. Rancangan Halaman Sign Up

Halaman sign up merupakan halaman yang mempunyai fungsi untuk

mendaftar user dengan memasukan email dan password serta re-type

password.

Gambar 4. 48 Rancangan Halaman Sign Up
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2. Rancangan Halaman Forget Password

Halaman forget password ini digunakan untuk merubah password jika user

lupa.

Gambar 4. 49 Rancangan Halaman Forget Password

3. Rancangan Halaman Sign In

Halaman sign in merupakan suatu halaman yang muncul pertama kali pada

saat aplikasi di jalankan, halaman sign in ini mempunyai form email dan

password.

Gambar 4. 50 Rancangan Halaman Sign In
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4. Rancangan Halaman Input Data User

Halaman input data user adalah halaman yang muncul setelah user

melakukan sign in pertama kali, halaman untuk menambahkan data user, jika

user itu pengrajin berarti terdapat halaman input data diri dan input

corporation sedangkan jika user pemesan maka terdapat halaman yaitu input

data diri.

Gambar 4. 51 Input Data Diri User
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Gambar 4. 52 Input Data Perusahaan

5. Rancangan Halaman Home

Halaman home adalah halaman yang muncul ketika user telah melakukan

sign in, halaman home ini dibagi menjadi dua yaitu halaman home untuk

pengrajin dan halaman home untuk pemesan.
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Gambar 4. 54 Halaman Produk Untuk Pengrajin

Gambar 4. 55 Halaman Detail Produk Untuk Pengrajin
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Gambar 4. 56 Halaman Home Pemesan

Gambar 4. 57 Halaman Kategori Untuk Pemesan
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Gambar 4. 58 Halaman Produk Untuk Pemesan

Gambar 4. 59 Halaman Detail Produk Untuk Pemesan
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6. Rancangan Halaman Product

Halaman product merupakan halaman untuk pengrajin, halaman ini

mempunyai menu tambah kategori dan tambah produk yang digunakan untuk

menambahkan kategori maupun dapat digunakan untuk menambahkan

produk.

Gambar 4. 60 Halaman Produk

Gambar 4. 61 Halaman Tambah Kategori
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Gambar 4. 62 Halaman Tambah Produk
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7. Rancangan Halaman Message

Halaman message adalah halaman yang menampilkan pesan terahir, jika

pesan terakir itu pilih maka muncul halaman detail message yang digunakan

berkomunikasi antara pengrajin dan pemesan, sehingga pemesan dapat

mengirim pesan ke pengrajin maupun sebaliknya.

Gambar 4. 63 Halaman Message Pengrajin

Gambar 4. 64 Halaman Detail Message Untuk Pengrajin
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Gambar 4. 65 Halaman Message Pemesan

Gambar 4. 66 Halaman Detail Message Untuk Pemesan
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8. Rancangan Halaman Profile

Halaman profile adalah halaman yang dapat untuk menampilkan data diri dari

user serta pada halaman ini dapat digunakan untuk mengubah data diri user.

Gambar 4. 67 Halaman Profile Pengrajin

Gambar 4. 68 Halaman Profile Pemesan
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9. Rancangan Halaman Corporation

Halaman corporation merupakan halaman untuk pengrajin yang dapat

menampilkan dan merubah data perusahaan yang sama dengan data toko.

Gambar 4. 69 Halaman Corporation
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10. Rancangan Halaman Progress Order

Pada halaman progress order terdapat dua jenis halaman yaitu halaman

progress order untuk pemesan dan progress order untuk pengrajin.

Gambar 4. 70 Halaman Progress Order Pengrajin

Gambar 4. 71 Halaman Detail Progress Order Pengrajin
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Gambar 4. 72 Halaman Progress Order Pemesan

Gambar 4. 73 Halaman Detail Progress Order Pemesan
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11. Rancangan Halaman Craftsman

Halaman hanya untuk admin dimana halaman craftsman menampilkan daftar

pengrajin, kalau dipilih maka akan muncul halaman Detail craftsman yang

dapat digunakan untuk memberikan hak access sign in pada pengrajin.

Gambar 4. 74 Halaman Craftsman

Gambar 4. 75 Detail Craftsman
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12. Rancangan Halaman Customer

Halaman hanya untuk Admin dimana halaman customer ini menampilkan

daftar pemesan, kalau dipilih akan muncul halaman detail customer yang

digunakan untuk memberikan hak access sign in pada pemesan.

Gambar 4. 76 Halaman Customer

Gambar 4. 77 Detail Customer
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13. Rancangan Halaman About

Halaman yang memberitahukan informasi tentang aplikasi.

Gambar 4. 78 Rancangan Halaman About Untuk Admin

Gambar 4. 79 Rancangan Halaman About Untuk Pengrajin dan Pemesan
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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 Menampilkan Data Toko
Data toko merupakan data perusahaan atau usaha yang diinputkan

pengrajin sebelum masuk ke menu home. Potongan kode untuk menampilkan data

toko dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4. 80 Potongan Kode Untuk Menampilkan Data Toko
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4.1.3.2. Analisis Sistem Menampilkan Data Kategori
Data kategori diperoleh berdasarkan data kategori yang diinputkan oleh

pengrajin. Potongan kode untuk menampilkan data kategori dapat dilihat sebagai

berikut:

Gambar 4. 81 Potongan Kode Untuk Menampilkan Data Kategori

4.1.3.3. Analisis Sistem Menampilkan Data Produk
Berikut adalah potongan kode yang digunakan untuk menampilkan data

produk pada pemesan:

Gambar 4. 82 Potongan Kode Untuk Menampilkan Data Produk
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4.1.3.4. Analisis Sistem Menampilkan Detail Produk Suatu Produk
Berikut adalah potongan kode yang digunakan untuk menampilkan details

produk pada pemesan:

Gambar 4. 83 Potongan Kode Untuk Menampilkan Detail Produk

4.1.3.5. Analisis Sistem Proses Order Suatu Produk
Proses order merupakan suatu proses yang dilakukan pemesan produk

untuk memesan produk. Potongan kode dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4. 84 Potongan Kode Untuk Memesan Produk
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4.1.3.6. Analisis Sistem Menampilkan Progress Order

Progress order merupakan suatu proses untuk menampilkan tingkatan

proses produksi dari suatu produk yang dikerjakan. Potongan kode dapat dilihat

sebagai berikut:

Gambar 4. 85 Potongan Kode Untuk Menampilkan Progress Order
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4.1.3.7. Analisis Sistem Menampilkan Detail Progress Order

Berikut adalah potongan kode yang digunakan untuk menampilkan detail

progress order pada pemesan:

Gambar 4. 86 Potongan Kode Untuk Menampilkan Detail Progress Order

4.1.3.8. Analisis Sistem Memberikan Informasi Proses Produksi
Memberikan informasi proses produksi merupakan proses pemberian data

untuk ditampilkan pada menu progress order. Potongan kode dapat dilihat

sebagai berikut:

Gambar 4. 87 Potongan Kode Click Choosen Image
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Gambar 4. 88 Potongan Kode Function updateImageChoosenWood

Gambar 4. 89 Potongan Kode Function setImageOrder
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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 Kotlin. Berikut

adalah implementasi sistem aplikasi marketplace furniture:

1. Halaman Sign Up

Halaman sign up adalah halaman yang digunakan untuk membuat akun user

baik user sebagai pengrajin maupun user sebagai pemesan. Pada halaman ini

terdapat tiga jenis form yaitu form email, password, re-type password.

Gambar 4. 90 Halaman Sign Up Pemesan
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Gambar 4. 91 Halaman Sign Up Pengrajin

2. Halaman Forget Password

Halaman forget password yaitu halaman yang berisi form email, form email

digunakan untuk mengirim form perubahan password.

Gambar 4. 92 Halaman Forget Password Pemesan
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Gambar 4. 93 Halaman Forget Password Pengrajin
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3. Halaman Sign In

Halaman sign in merupakan halaman utama pada saat aplikasi dibuka,

terdapat dua jenis form yaitu email dan password, dari form tersebut dapat

digunakan untuk sign in atau masuk ke halaman selanjutnya.

Gambar 4. 94 Halaman Sign In Admin
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Gambar 4. 95 Halaman Sign in Pemesan

Gambar 4. 96 Halaman Sign in Pengrajin
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4. Halaman Input Data User

Halaman input data user yang merupakan halaman untuk menambahkan data

user. Untuk halaman input data user bagi pemesan memasukan data diri

sedangkan untuk pengrajin memasukan data diri dan data perusahaan atau

data usaha.

Gambar 4. 97 Halaman Input Data User Pengrajin

Gambar 4. 98 Halaman Input Data User Pemesan
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5. Halaman Home

Halaman home adalah halaman yang muncul setelah anda sign in dan

memasukan data user. Halaman home antara pemesan dengan pengrajin pun

berbeda, untuk pengrajin halaman home berisi kategori yang telah

ditambahkan sedangkan untuk halaman home untuk pemesan menampilkan

toko yang dimiliki oleh pengrajin.

Gambar 4. 99 Halaman Home Pengrajin

Gambar 4. 100 Halaman Produk Pengrajin
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Gambar 4. 101 Halaman Detail Produk Pengrajin

Gambar 4. 102 Halaman Home Pemesan
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Gambar 4. 101 Halaman Detail Produk Pengrajin

Gambar 4. 102 Halaman Home Pemesan



117

Gambar 4. 103 Halaman Kategori Pemesan

Gambar 4. 104 Halaman Produk Pemesan
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Gambar 4. 105 Halaman Detail Produk Pemesan
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6. Halaman Produk

Halaman produk yaitu halaman yang dikhususkan untuk pengrajin pada

halaman produk ini terdapat dua jenis menu yaitu menu kategori untuk

menambahkan data kategori dan menu produk untuk menambahkan produk.

Gambar 4. 106 Halaman Product

Gambar 4. 107 Halaman Tambah Kategori
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Gambar 4. 108 Halaman Tambah Produk

7. Halaman Message

Halaman message atau halaman untuk pesan percakapan, pada halaman ini

akan menampilkan pesan terakhir dengan user atau pengguna lain kemudian

jika dipilih akan muncul sederetan percakapan dari user.

Gambar 4. 109 Halaman Message Pengrajin
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Gambar 4. 110 Halaman Detail Message Pengrajin

Gambar 4. 111 Halaman Message Pemesan
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Gambar 4. 112 Halaman Detail Message Pemesan

8. Halaman Profile

Halaman profile yaitu halaman yang menampilkan informasi tentang data

diri, dan menyediakan tombol untuk mengubahnya.

Gambar 4. 113 Halaman Profile Pengrajin
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Gambar 4. 114 Halaman Profile Pemesan

9. Halaman Corporation

Halaman corporation, halaman khusus untuk pengrajin yang menyediakan

informasi tentang perusahaan dan menyedikan fasilitas untuk mengubahnya.

Gambar 4. 115 Halaman Corporation
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10. Halaman Progress Order

Halaman progress order yaitu halaman untuk tingkatan proses produksi,

halaman ini dibagi menjadi dua yaitu halaman untuk pengrajin dan halaman

pemesan, halaman progress order yang memberikan informasi tingkatan

proses produksi.

Gambar 4. 116 Halaman Progress Order Pengrajin
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Gambar 4. 117 Halaman Detail Progress Order Pengrajin
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Gambar 4. 117 Halaman Detail Progress Order Pengrajin
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Gambar 4. 118 Halaman Progress Order Pemesan
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Gambar 4. 119 Halaman Detail  Progress Order Pemesan
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Gambar 4. 119 Halaman Detail  Progress Order Pemesan
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11. Halaman Craftsman

Halaman craftsman yaitu halaman yang khusus untuk admin halaman ini

menampilkan daftar pengrajin yang jika dipilih akan masuk ke halaman detail

craftsman yang dapat digunakan untuk mengubah status user pengrajin.

Gambar 4. 120 Halaman Craftsman
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Gambar 4. 121 Halaman Detail Craftsman
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12. Halaman Customer

Halaman Customer yaitu halaman yang menampilkan daftar pemesan yang

jika dipilih akan masuk ke halaman detail Customer yang dapat digunakan

mengubah status dari pemesan, halaman ini dikhususkan untuk admin saja.

Gambar 4. 122 Halaman Customer
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Gambar 4. 123 Halaman Detail Customer
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13. Halaman About

Halaman about merupakan halaman yang menerangkan aplikasi.

Gambar 4. 124 Halaman About Pengrajin

Gambar 4. 125 Halaman About Pemesan
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Gambar 4. 126 Halaman About Admin
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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. 17 Tabel Pengujian

No Modul Prasyarat
Hasil yang

diharapkan

Hasil

Pengujian

1 Sign up Pemesan atau

pengrajin mempunyai

email

Pemesan dan

pengrajin dapat

membuat akun.

Valid

2 Forget

Password

Pemesan atau

pengrajin sudah

pernah sign up

Pemesan dan

pengrajin dapat

memperbarui

password

Valid

3 Sign In Pemesan atau

pengrajin atau admin

sudah punya akun

Pemesan atau

pengrajin atau

admin dapat

masuk ke sistem

Valid

4 Input Data User Pemesan atau

pengrajin sudah

berhasil sign in

Pemesan dan

pengrajin dapat

menginputkan dan

menyimpan data

Valid

5 Validasi Data

User

Admin sudah berhasil

sign in

Admin dapat

Melihat,

mengubah status

dari pemesan dan

pengrajin

Valid
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No Modul Prasyarat
Hasil yang

diharapkan

Hasil

Pengujian

6 Category Pengrajin sudah

berhasil sign in

Pengrajin dapat

menambah,

melihat,

mengubah dan

menghapus data

Kategori

Valid

7 Product Pengrajin sudah

berhasil sign in

Pengrajin dapat

menambah,

melihat,

mengubah dan

menghapus data

produk

Valid

8 Profile Pemesan dan

pengrajin sudah

berhasil sign in

Pemesan dan

pengrajin dapat

melihat dan

mengubah data

profile atau data

diri

Valid

19 Corporation Pengrajin sudah

berhasil sign in

Pengrajin dapat

melihat dan

mengubah data

perusahaan

Valid

10 Pemesanan

Produk

pemesan sudah

berhasil sign in

pemesan dapat

memesan produk

Valid

11 Progress Order Pemesan atau

pengrajin sudah

berhasil sign in

Pengrajin dapat

melihat dan

menambah data

informasi

Valid
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No Modul Prasyarat
Hasil yang

diharapkan

Hasil

Pengujian

progress order

dan Pemesan

dapat melihat dan

menghapus data

progress order

12 Message Pemesan atau

pengrajin sudah

berhasil sign in

Pemesan atau

pengrajin dapat

melihat pesan

yang dikirim dan

membalas pesan

Valid
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4.3. Evaluasi dan Vaidasi 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 furniture

didapat hasil pengujian bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai keinginan. Jadi

disimpulkan bahwa aplikasi marketplace furniture sudah valid dan berjalan sesuai

harapan.

4.3.2. Validasi Kelayakan Aplikasi
4.3.2.1. Validasi Ahli

1) Ahli Media
Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah untuk mengumpulkan saran

dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi marketplace

furniture.

Tabel 4. 18 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
informasi tingkatan proses produksi.

3

8. Apakah aplikasi ini dapat melakukan logout User 3
Nilai Total 23
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Tabel 4. 19 Klasifikasi Presentase
No Presentase Kriteria
1 75% - 100% Sangat Layak
2 50% - 75% Layak
3 25% - 50% Cukup Layak
4 1% - 25% Kurang Layak

Tabel 4. 20 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 furniture 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. 21 Penilian Angket Pemilik Toko
No. Pernyataan Nilai
1. Apakah anda setuju, anda dapat membuat toko

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

tentang tingkatan proses produksi suatu produk yang

dipesan.

10

Total Nilai 37
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Tabel 4. 22 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. 23 Hasil Penilaian Angket Pemilik Toko

No

Jumlah

Pemilik
Toko

Instrument

Skor

Tertingg
i (n)

Skor

Total
(f)

Persentase Kriteria

1 2 4 40 37 92,5%
Sangat

Layak

Berdasarkan penilaian oleh pemilik toko secara keseluruhan, Aplikasi

marketplace furniture mendapat skor 37 pada 4 instrumen atau pertanyaan

disetiap angket yang dilakukan dengan menyebar 2 angket dan menghasilkan

presentase sebanyak 92,5% dengan kriteria sangat layak.
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4.3.2.3. Hasil Angket Respondent
Penilaian aplikasi marketplace furniture juga dilakukan dengan menyebar

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

berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.

Tabel 4. 24 Penilian Angket Responden
No. Pernyataan Nilai
1. Apakah pada aplikasi ini memberikan keamanan

authentication user pada anda.
137

2. Apakah aplikasi marketplace ini, dapat memberikan
anda banyak pilihan 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

5. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi ini ,anda

mendapatkan informasi tentang tingkatan proses

produksi suatu produk.

140

Total Nilai 686

Tabel 4. 25 Klasifikasi Persentase
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. 26 Hasil 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 furniture 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.
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