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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Requirement Analysis 

4.1.1 Analisis Masalah 

MBS Bistro Café Jepara merupakan sebuah café lokal dari pengusaha jepara 

yang menyediakan menu utama yaitu berbagai olahan steak dengan harga yang 

sangat terjangkau. MBS Bistro Café Jepara masih menggunakan cara manual untuk 

mencatat pemesanan makanan dan minuman dimana para pelayan memberikan 

pena dan kertas daftar menu kepada pelanggan satu persatu kemudian pelanggan 

mengisi sendiri menu yang diinginkan dan jika sudah selesai memilih menu maka 

pelanggan harus kembali ke tempat pelayan untuk memberikan hasil pesanan yang 

telah dipilih oleh pelanggan tersebut. Pemesanan tersebut menjadi tidak efisien 

akibat bertumpuknya kertas daftar pemesanan pelanggan satu dengan pelanggan 

lain yang memberikan hasil pesanan kepada pelayan secara bersamaan terutama 

pada saat ramai pengunjung dengan pelayan yang terbatas, sehingga menjadi tidak 

urutnya pembuatan menu untuk pelanggan dan penyampaian pesanan kepada 

bar/kitchen. 

Dalam mengatasi masalah tersebut, pihak MBS Bistro Café Jepara harus 

mencari strategi agar dapat menyelesaikan permasalahan tentang proses pemesanan 

menu yang dilakukan oleh pelanggan secara berurutan dan cepat. Maka dari hal 

inilah peneliti melakukan suatu perancangan aplikasi pemesanan menu yang 

nantinya dapat membantu pelanggan yang akan melakukan pemesanan menu serta 

memudahkan pelayan dalam pencatatan menu. 

Penjelasan situasi dan kondisi pada MBS Bistro Café Jepara yang telah 

peneliti dokumentasikan pada tanggal 1 Desember 2018 melalui kamera ponsel 

Xiaomi Redmi 5 Plus dijelaskan oleh Gambar 4.1 dan 4.2 berikut ini: 
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Gambar 4.1 Dokumentasi MBS Bistro Café Jepara tampak depan 

 

Gambar 4.2 Dokumentasi bagian dalam MBS Bistro Café Jepara 

4.1.2 Pengumpulan Data 

Berbagai tahapan untuk pengumpulan data ini penulis lakukan dalam waktu 

satu minggu terhitung mulai dari tanggal 11 november – 17 november 2018. Proses 

pengumpulan data ini terdiri dari pembuatan database dan analisis data restoran. 
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4.1.2.1 Tahapan Pengumpulan Data 

Klasifikasi data yang akan diolah pada penelitian ini merupakan data menu 

makanan dan minuman, data harga, data karyawan dan data meja pelanggan. 

Tahapan pengolahan dan penjelasan klasifikasi variabel data diuraikan dalam tabel 

4.1 berikut ini: 

Tabel 4.7 Pengumpulan data menu MBS Bistro Café Jepara 

Jenis Data Jumlah 

Menu Makanan 46 item 

Menu Minuman 34 item 

Karyawan dapur (Koki/Asisten Koki) 3 orang 

Karyawan depan (Kasir/Pelayan) 2 orang 

Tempat duduk (Meja/Kursi) 22 buah 

 

Tabel yang telah diuraikan diatas merupakan tabel yang peneliti gunakan 

dalam proses pengambilan data yang terkait dalam penelitian ini, dimana data 

tersebut diperlukan untuk mendeskripsikan variabel dengan data, sehingga proses 

pengambilan data akan lebih cepat terselesaikan. Data yang diambil yaitu data 

tentang makanan dan minuman yang ada pada menu MBS Bistro Café Jepara 

seperti data harga serta keterangan lebih khusus tentang suatu menu tersebut. 

4.1.2.2 Pengolahan Data Fitur 

Pengolahan data berupa fitur pada penelitian ini merupakan pengolahan data 

yang diperoleh dari suatu data publik yang diakses dari situs website resmi 

https://www.mbsbistrocafe.com/daftar-menu. Data tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan fitur yang akan dibuat. Proses pengolahan data fitur yang diolah diuraikan 

dalam Tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.8 Pengolahan data fitur aplikasi 

No. Nama fitur Isi menu Isi nama menu 

1. Daftar menu Makanan 1. Schnitzel steak 

2. Monster tenderloin 

3. Cumi steak 

4. Udang steak 
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5. MBS beef steak 

6. MBS chicken steak 

7. Super tenderloin 

8. Chicken grill pepper 

9. Mixed BBQ steak 

10. Double mix crispy 

11. Chicken cheese steak 

12. Chick cordon bleu 

13. Paillard steak 

14. Maryland steak 

15. Picatta steak 

16. Cheese omelet 

17. Chicken crispy pasta 

18. Spaghetti bolognise 

19. Beef blackpapper pasta 

20. Kentang keju 

21. Sosis kentang keju 

22. Beef steak spicy rice 

23. Drum stik spicy rice 

24. Pattaya spicy rice 

25. Nasi sapi lada hitam 

26. Beef Korean bulgogi 

27. Chicken rice bowl 

28. Beef stroganoff 

29. Chicken sweet crown 

30. Chicken wings BBQ sauce 

31. Chicken wings balado sauce 

32. Chicken scrambled 

33. Tenderloin bowl with rice 

34. Cumi tempura 

35. Udang tempura 

36. Udang saus tiram 
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37. Cumi bakar pattaya 

38. Udang bakar Bangkok 

39. Udang bakar mentega 

40. Cumi saus tiram 

41. Udang bakar balado 

42. Cumi masak rica-rica 

43. Nasi goreng telur 

44. Nasi goreng ayam panggang 

45. Nasi goreng super seafood 

46. Nasi goreng super special 

Minuman 1. Black frappe 

2. Shake chocolate 

3. Caramel vanilla 

4. Hazelnut latte 

5. Dark coffe oreo 

6. Milkshake vanilla 

7. Milkshake chocolate 

8. Milkshake strawberry 

9. Milkshake melon 

10. Black & white float 

11. Dark soda float 

12. Italian float 

13. Black monster float 

14. Milo float 

15. Fluzz in red float 

16. Green star float 

17. Avocado float 

18. Fresh green 

19. Orange sling 

20. Blue ocean 

21. Red frozz 

22. Rose mary 
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23. Triple squash 

24. Vanilla sparkling 

25. Blueberry squash 

26. Tarix jabrix tea 

27. Hot/cold tea 

28. Air mineral 

29. Black coffee 

30. Iced lemon tea 

31. Toebroek coffee 

32. Hot cappuccino 

33. Hot dark chocolate 

34. Hot dark oreo 

  

4.1.3 Penerapan Metode Waterfall 

Penerapan metode pada tahap ini dimana analisis kebutuhan data makanan 

dan minuman yang telah dikumpulkan selanjutnya di input kedalam firebase (dapat 

dilihat pada sub bab 4.1.3.3 Pengaturan Database) agar dapat dimunculkan pada 

tahap ketiga metode waterfall yaitu implementasi program atau coding setelah 

tahap kedua (perancangan) selesai dilakukan. 

 

Gambar 4.3 Model Waterfall 

Analisis Kebutuhan

Perancangan Desain

Implementasi 
Program (Coding)

Pengujian Sistem

Pemeliharaan
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Setelah proses implementasi program atau coding selesai direalisasikan dan setiap 

fitur memiliki fungsinya masing-masing maka tahap selanjutnya yaitu pengujian 

sistem kepada user sebagai pelangan dan admin restoran untuk menjamin bahwa 

kebutuhan sistem aplikasi telah terpenuhi dan berjalan sesuai yang diharapkan. 

Tahap pemeliharaan akan dilakukan jika terjadi berbagai error yang tidak 

ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya serta bila ada persyaratan-persyaratan 

baru yang ditambahkan. 

4.1.4 Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan 

Kebutuhan hardware dan software pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Hardware atau perangkat keras menggunakan spesifikasi berikut ini: 

Tabel 4.9 Spesifikasi perangkat keras atau hardware 

No Nama alat dan bahan Spesifikasi 

1. Komputer Laptop: 

Notebook ASUS 

Type of Computer: ASUS A43E 

Processor: Intel® Pentium® CPU B950 @ 2.10 

GHz 2.10 GHz 

Installed Memory (RAM): 6144 MB 

Card Name: Intel® HD Graphics Family 

Display Memory (VRAM): 32 MB 

Current Display Mode: 1366 x 768 (32 bit) 

(60Hz) 

Hard Drive Total: 465,76 GB 

Jaringan: Integrated802.11 b/g/n, Built-in 

Bluetooth™ V2.1+EDR (Optional), 10/100/1000 

Base T 

2. Smartphone Xiaomi 

Redmi 5 Plus 

(Compitable pada 

device lain dengan 

minimum platform 

Android 5.1.1 API 22) 

Size: 5.99 inches, 92.6 cm2 (~77.4% screen-to-

body ratio) 

Type: IPS LCD capacitive touchscreen, 16M 

colors 

Memory 
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Card slot: microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 

slot) 

Internal: 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB 

RAM 

Kamera 

Primary: 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, dual pixel PDAF 

Features: Dual-LED dual-tone flash, HDR, 

panorama 

Platform 

OS: Android 7.1.2 (Nougat), upgradable to 

Android 8.1 (Oreo) 

UI: MIUI 10 

Chipset: Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 

(14 nm) 

CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 

GPU: Adreno 506 

Baterai: Non-removable Li-Po 4000 mAh battery 

Fitur Lain 

Internet: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) 

Cat6 300/50 Mbps 

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, 

hotspot 

Bluetooth: 4.2, A2DP, LE 

GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS 

USB: microUSB 2.0 

Sensor: Fingerprint (rear-mounted), 

accelerometer, gyro, proximity, compass 

  

b. Hardware atau perangkat keras menggunakan spesifikasi berikut ini: 

Tabel 4.10 Spesifikasi perangkat lunak atau software 

No Nama Perangkat Lunak Fungsi 
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1. Windows 10 Pro 64-bit (10.0, 

Build 17134) 

Sistem Operasi 

2. Android Studio 3.2.1 Sebagai tempat menulis script 

(coding) 

3. Kotlin 1.3.10 Sebagai bahasa pemrogaman untuk 

kode program 

4. JAVA jdk1.8.0_121, 

jre1.8.0_9.0.1 

Sebagai compiler (kompilasi) dan 

debugger (menjalankan aplikasi) 

5. Android SDK API 22 

6. Firebase Sebagai penyimpanan database secara 

realtime 

  

4.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan fungsionalitas yang akan diperoleh oleh user atau pengguna 

yaitu pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. User sebagai pelanggan dapat memasukkan nomor meja yang menjadi 

tempat duduk saat berada di MBS Bistro Café di fitur input nomor meja 

yang telah disediakan pada aplikasi. 

2. User sebagai pelanggan dapat melihat fitur-fitur daftar menu yang 

disediakan oleh aplikasi seperti fitur daftar menu makanan dan minuman. 

3. User sebagai pelanggan dapat mencari menu secara khusus menggunakan 

bahasa tertentu pada fitur cari menu yang disediakan oleh aplikasi. 

4. User sebagai pelanggan dapat menambahkan menu yang akan dipilih serta 

dapat memilih jumlah yang diinginkan untuk dimasukkan ke daftar pesanan 

melalui button atau tombol tambah pada fitur daftar menu di aplikasi. 

5. User sebagai pelanggan dapat melihat langsung total harga dari menu yang 

telah dipesan pada fitur checkout atau keranjang. 

6. User sebagai pelanggan dapat mengirim daftar pesanan yang telah dibuat 

kepada admin atau kasir untuk proses konfirmasi pesanan melalui button 

atau tombol “PESAN” pada fitur checkout. 

7. User sebagai pelanggan dapat memesan semua menu yang disediakan dan 

pemesanan tidak dapat dibatalkan. 
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8. User sebagai admin dapat mengkonfirmasi pemesanan dan pelunasan 

pembayaran dari pelanggan melalui button yang berada pada fitur yang 

telah disediakan dalam aplikasi admin. 

9. User sebagai admin dapat melihat riwayat pembayaran yang telah dilunasi 

oleh pelanggan pada fitur riwayat pembayaran dalam aplikasi admin. 

4.1.6 Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan Non Fungsionalitas ini merupakan kebutuhan yang 

menitikberatkan pada pola perilaku yang dimiliki sistem aplikasi. Kebutuhan ini 

disebut juga sebagai batasan layanan atau fungsi yang diberikan oleh sistem aplikasi 

seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi dan lain-lain. 

Kebutuhan Non Fungsionalitas pada aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi pemesanan menu hanya dibuat untuk informasi menu dan 

pencatatan menu yang dipesan oleh pelanggan. 

2. Aplikasi admin atau kasir hanya dibuat khusus untuk karyawan dimana akan 

digunakan sebagai proses konfirmasi pesanan dan proses pembayaran. 

3. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman kotlin dengan 

Android Studio 3.2.0 dan Firebase sebagai penyimpanan data. 

4. Aplikasi yang dibangun akan berjalan pada sistem operasi minimum 

platform Android 5.1.1 API 22. 

5. Aplikasi hanya dapat berjalan pada mode potrait. 

6. Aplikasi tidak dapat berjalan tanpa adanya koneksi internet karena sistem 

aplikasi ini bersifat online. 

7. Aplikasi akan berjalan secara optimal dengan menggunakan koneksi 

internet yang stabil. 

8. Aplikasi hanya dapat dioperasikan atau dijalankan pada perangkat Android. 

9. Aplikasi dapat berjalan secara lebih optimal dengan menggunakan 

perangkat android yang memiliki ukuran layer minimum 5inch. 

4.1.7 Analisis Pengguna Sistem 

Analisis pengguna pada sistem aplikasi pemesanan menu ini menjelaskan 

tentang siapa saja user yang terlibat dalam proses menjalankan sistem. Aplikasi ini 

berkaitan dengan proses pemesanan menu makanan dan minuman pada MBS Bistro 

Café Jepara dimana pengguna yang akan menjalankannya adalah sebagai berikut: 
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1. Masyarakat umum yang berasal dari dalam kota atau luar kota yang datang 

ke MBS Bistro Café Jepara. 

2. Wisatawan lokal maupun asing yang datang ke MBS Bistro Café Jepara. 

3. Karyawan yang bertugas menjalankan sistem aplikasi admin untuk proses 

konfirmasi pesanan dan pembayaran. 

4.2 Perancangan Sistem (Design Document) 

Tahap perancangan sistem dilakukan setelah analisis kebutuhan dan 

pengumpulan data selesai dilakukan sehingga tahapan ini masuk kedalam 

perancangan desain. 

4.2.1 Deskripsi Sistem 

Deskripsi yang diberikan oleh peneliti merupakan penjelasan sistem 

Aplikasi Pemesanan Menu Makanan dan Minuman di MBS Bistro Café Jepara 

secara lebih sederhana menggunakan konsep pemodelan Unified Modelling 

Language (UML) seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.4 Flowchart Diagram Aplikasi Admin 
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Gambar 4.5 Flowchart Diagram Aplikasi User 

4.2.1.1 Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk mendefinisikan fungsionalitas yang 

terdapat pada aplikasi MBS Bistro Café Jepara. Sebuah use case menggambarkan 

seorang/sebuah aktor (user dan admin) yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam sistem aplikasi. Use case diagram aplikasi 

MBS Bistro Café Jepara sebagai berikut: 



42 
 

 
 

 

Gambar 4.6 Use Case Diagram Aplikasi Admin 

 

Gambar 4.7 Use Case Diagram Aplikasi User 

4.2.1.2 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan sebagai alat untuk menggambarkan berbagai 

alir aktivitas yang terdapat dalam aplikasi MBS Bistro Café Jepara. Selain itu juga 
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menjelaskan bagaimana kerja user dan admin saat menjalankan sistem aplikasi. 

Activity diagram aplikasi MBS Bistro Café Jepara sebagai berikut: 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Aplikasi Admin 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Aplikasi User 
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4.2.1.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram menjelaskan tentang interaksi objek di dalam dan di 

sekitar sistem yang terdapat dalam aplikasi MBS Bistro Café Jepara. Diawali dari 

apa yang men-trigger aktivitas tersebut, proses dan perubahan apa saja yang terjadi 

secara internal dan output apa yang dihasilkan. Sequence diagram aplikasi MBS 

Bistro Café Jepara sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Aplikasi Admin 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Aplikasi User 
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4.2.1.4 Struktur Menu Aplikasi 

Perancangan struktur menu aplikasi user dan admin menjelaskan gambaran 

penyusunan hierarki menu apa saja yang tampil dalam aplikasi MBS Bistro Café 

Jepara. Struktur menu aplikasi MBS Bistro Café Jepara sebagai berikut: 

 

Gambar 4.12 Struktur Menu Aplikasi Admin 

 

Gambar 4.13 Struktur Menu Aplikasi User 

4.2.2 Perancangan Tampilan (Design Interface) 

Perancangan tampilan atau design interface ini dilakukan peneliti dalam 

proses pembuatan aplikasi sebelum diimplementasikan agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal. Tampilan yang akan dibangun pada sistem aplikasi untuk user ini 

terdiri dari desain icon, halaman input nomor meja, halaman daftar menu makanan 

dan minuman, halaman pencarian, halaman checkout dan popup tentang aplikasi. 

Dan pada sistem aplikasi bagian admin desain tampilan yang akan dibangun terdiri 

dari desain icon, halaman menu konfirmasi pemesanan, halaman menu konfirmasi 

pembayaran, halaman riwayat pembayaran dan popup tentang aplikasi. 
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1. Perancangan Desain Icon (User) 

Perancangan desain icon adalah hal utama yang sangat penting dari 

pembuatan aplikasi ini, karena desain icon akan menjelaskan sistem aplikasi apa 

yang akan berjalan dilihat dari tampilan icon yang terpasang pada aplikasi tersebut. 

Perencanaan desain icon tampilan ini menggunakan kombinasi logo restoran yang 

memiliki warna dasar merah, hitam, kuning dan putih serta penambahan kombinasi 

kata jepara sebagai dasar yang menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dibuat untuk 

MBS Bistro Café yang berada di kota Jepara. Rancangannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.14 Icon Aplikasi 

2. Perancangan Desain Halaman Input Nomor Meja (User) 

Perancangan pada desain halaman input nomor meja merupakan tampilan 

pertama kali pada saat aplikasi dijalankan. Desain halaman menggunakan logo 

restoran pada bagian atas, kemudian dibawah logo tersebut diberi EditText sebagai 

tempat input nomor meja dan dibawahnya diberi tombol Button yang akan 

mengarahkan ke halaman selanjutnya. Rancangannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.15 Input Nomor Meja 
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3. Perancangan Desain Halaman Daftar Menu Makanan dan Minuman (User) 

Perancangan desain pada halaman daftar menu dimana memiliki list menu 

makanan dan minuman berbentuk RecycleView yang bisa di scroll digambarkan 

pada rancangan berikut ini: 

 

Gambar 4.16 Daftar Menu Makanan dan Minuman 

4. Perancangan Desain Halaman Pencarian (User) 

Perancangan pada desain halaman untuk pencarian menu secara khusus 

setelah mengklik button pencarian di halaman daftar menu makanan dan minuman 

digambarkan pada desain berikut ini: 

 

Gambar 4.17 Pencarian 
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5. Perancangan Desain Halaman Checkout (User) 

Perancangan desain halaman checkout merupakan halaman yang 

menyajikan informasi detail tentang menu yang telah dipilih oleh pelanggan, 

informasi nomor order secara acak dari sistem, informasi nomor meja yang telah di 

input pada halaman awal dan informasi detail pembayaran yang berupa total harga 

pesanan ditambah dengan biaya PPN sebesar 10%. Pada bagian bawah halaman 

tersebut terdapat tombol pesan yang harus diklik oleh pelanggan agar pesanan yang 

telah dipilih dapat tekirim ke sistem aplikasi admin untuk selanjutnya di konfirmasi 

dan diproses oleh admin tersebut. Rancangannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.18 Checkout 

6. Perancangan Desain Popup Ganti Nomor Meja (User) 

Perancangan popup nomor meja merupakan desain yang menyajikan 

tampilan popup untuk informasi pergantian nomor meja jika pelanggan pada 

restoran tersebut terlanjur memasukkan nomor meja dan memilih menu namun 

ingin berganti tempat duduk sehingga nomor meja pun mengalami perubahan. 

Rancangannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.19 Popup Ganti Nomor Meja 

7. Perancangan Desain Halaman Tentang Aplikasi (User) 

Perancangan desain button tentang aplikasi diletakkan pada menu halaman 

depan yaitu halaman input nomor meja. Rancangan yang digunakan untuk 

memunculkan desain ini hanya berupa halaman baru yang berisi teks. Berikut ini 

hasil perancangannya: 

 

Gambar 4.20 Tentang Aplikasi (user) 
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8. Perancangan Desain Icon (Admin) 

Perancangan desain untuk icon aplikasi admin sama seperti perancangan 

icon aplikasi untuk user yaitu rancangan desain yang menggunakan kombinasi logo 

restoran dimana memiliki warna dasar merah, hitam, kuning dan putih serta 

penambahan kombinasi kata jepara, hanya saja ada satu penambahan kata lagi dan 

perubahan background untuk menunjukkan bahwa aplikasi tersebut merupakan 

aplikasi khusus untuk admin. Rancangannya sebagai berikut: 

 

Gambar 4.21 Tentang Aplikasi 

9. Perancangan Desain Halaman Konfirmasi Pemesanan (Admin) 

Perancangan pada desain konfirmasi pemesanan menu yang telah dipesan 

oleh user sebagai pelanggan menampilkan detail pesanan berupa nomor order, 

nomr meja, daftar pesanan dan detail pembayaran. Admin akan memilih order item 

untuk masuk ke halaman rincian menu dan mengkonfirmasi data pesanan yang telah 

dikirim oleh user melalui aplikasi pemesanan menu. Setelah admin 

mengkonfirmasi pesanan maka data tersebut akan pindah ke halaman konfirmasi 

pembayaran. Rancangannya di desain pada gambar 4.15 berikut ini: 

 

Gambar 4.22 Konfirmasi Pemesanan 
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10. Perancangan Desain Halaman Konfirmasi Pembayaran (Admin) 

Perancangan desain halaman konfirmasi pembayaran memiliki desain yang 

sama seperti pada halaman konfirmasi pemesanan, yang membedakan adalah 

menunggu user datang dan melakukan pembayaran secara tunai maka kemudian 

admin masuk ke halaman konfirmasi pembayaran dan menekan atau klik order item 

dimana akan masuk ke halaman rincian pembayaran dan admin harus menekan 

(klik) tombol “Lunas” maka proses pemesanan menu dan pembayaran telah selesai 

dilakukan. Rancangannya dijelaskan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.23 Konfirmasi Pembayaran 

11. Perancangan Desain Halaman Riwayat Pembayaran (Admin) 

Perancangan pada desain halaman riwayat pembayaran hanya menampilkan 

data pembayaran yang telah selesai dilakukan oleh pelanggan. Berikut 

rancangannya: 
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Gambar 4.24 Riwayat Pembayaran 

12. Perancangan Desain Halaman Tentang Aplikasi (Admin) 

Perancangan desain icon yang merujuk pada halaman tentang aplikasi untuk 

admin berada pada halaman utama menu pemesanan dan pembayaran, icon tentang 

aplikasi terletak pada bagian kanan atas dan halaman berisi teks mengenai aplikasi 

MBS Bistro Café Jepara. Berikut rancangannya: 

 

Gambar 4.25 Tentang Aplikasi Admin 
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4.2.3 Pembuatan Gambar Icon Aplikasi User dan Icon Aplikasi Admin 

Gambar icon aplikasi yang akan dibuat untuk desain Icon Aplikasi User 

menggunakan logo MBS Bistro Café yang telah memiliki warna dasar merah, 

kuning, hitam dan dilakukan penambahan kombinasi kata “Jepara” sebagai tanda 

yang menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dibuat khusus untuk MBS Bistro Café di 

kota Jepara dengan background berwarna putih. 

 

Gambar 4.26 Icon Aplikasi User 

Pada pembuatan gambar icon aplikasi admin memiliki desain yang sama 

seperti desain icon aplikasi user akan tetapi ada penambahan kata “ADMIN” dan 

perubahan warna background menjadi merah sebagai tanda yang menjelaskan 

bahwa aplikasi tersebut dibuat khusus untuk admin restoran. 

 

Gambar 4.27 Icon Aplikasi Admin 

4.3 Iterations, Demo dan Feedback 

Tahapan ini adalah bagian proses implementasi program (coding & 

development) di android studio yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima 

minggu dimulai dari tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan 5 Januari 2018 

dimana terbagi dalam fitur-fitur yang telah disiapkan. 

4.3.1 Implementasi Sistem 

Berikut ini merupakan proses implementasi sistem aplikasi ketika 

dijalankan pada device android secara langsung. Device yang digunakan pada 

implementasi yaitu smartphone android Xiaomi Redmi 5 Plus dengan platform 

Android 8.1.0 (Oreo) API 27. 
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1. Tampilan Icon Aplikasi Pemesanan Menu MBS Bistro Café Jepara (User) 

Icon aplikasi pemesanan menu untuk user yang berhasil diinstall pada 

device dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.28 Icon Aplikasi Pemesanan Menu MBS Bistro Café Jepara (User) 

2. Tampilan Aplikasi Input Nomor Meja (User) 

Input Nomor Meja merupakan tampilan depan saat aplikasi pertama kali 

aplikasi dijalankan dan terdapat form EditText untuk memasukkan nomor meja 

sesuai dengan meja yang dipilih oleh user sebagai pelanggan. 

 

Gambar 4.29 Tampilan Aplikasi Input Nomor Meja (User) 
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3. Tampilan Daftar Menu Makanan dan Minuman (User) 

Tampilan halaman daftar menu merupakan tampilan utama setelah input 

nomor meja selesai dilakukan dimana pada halaman tersebut menampilkan semua 

list menu makanan dan minuman yang sudah tersedia berbentuk RecycleView yang 

bisa di scroll. 

 

Gambar 4.30 Tampilan Daftar Menu Makanan (User) 

 

Gambar 4.31 Tampilan Daftar Menu Minuman (User) 
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4. Tampilan Halaman Pencarian (User) 

Tampilan halaman pencarian pada aplikasi ini digunakan untuk melakukan 

pencarian menu secara khusus sesuai dengan inputan yang ingin dicari oleh user. 

 

Gambar 4.32 Tampilan Halaman Pencarian (User) 

5. Tampilan Halaman Checkout (User) 

Pada halaman checkout, tampilan yang muncul adalah tampilan daftar 

pesanan yang telah dipilih oleh pelanggan dari daftar menu dan terdapat total 

tagihan biaya yang harus dibayarkan pada informasi detail pembayaran. 

Selanjutnya user diharuskan untuk klik tombol “PESAN” agar daftar pesanan 

tersebut dapat dikonfirmasi oleh admin restoran. 

 

Gambar 4.33 Tampilan Halaman Checkout (User) 
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6. Tampilan Popup Ganti Nomor Meja (User) 

Tampilan yang muncul pada popup ganti nomor meja adalah berupa teks 

pertanyaan yang menginformasikan apakah pengguna yaitu pelanggan ingin 

berganti nomor meja dikarenakan pelanggan tersebut berpindah tempat duduk. 

 

Gambar 4.34 Tampilan Popup Ganti Nomor Meja (User) 

7. Tampilan Halaman Tentang Aplikasi (User) 

Pada tampilan halaman tentang aplikasi berisi informasi yang menjelaskan 

mengenai aplikasi yang dibuat untuk restoran MBS Bistro Café Jepara. 

 

Gambar 4.35 Tampilan Halaman Tentang Aplikasi (User) 
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8. Tampilan Icon Aplikasi MBS Bistro Café Jepara (Admin) 

Tampilan icon aplikasi untuk admin yang berhasil diinstall pada device 

dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.36 Icon Aplikasi MBS Bistro Café Jepara (Admin) 

9. Tampilan Halaman Konfirmasi Pemesanan (Admin) 

Tampilan konfirmasi pemesanan menampilkan daftar pesanan dari 

pelanggan-pelanggan yang telah memesan melalui aplikasi pemesanan menu untuk 

user. 

 

Gambar 4.37 Tampilan Halaman Konfirmasi Pemesanan (Admin) 
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Gambar 4.38 Tampilan Halaman Rincian Konfirmasi Pemesanan (Admin) 

10. Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran (Admin) 

Tampilan halaman konfirmasi pembayaran menampilkan data daftar 

pesanan dari pelanggan yang telah dikonfirmasi oleh admin untuk proses 

pembuatan pesanan. 

 

Gambar 4.39 Tampilan Halaman Konfirmasi Pembayaran (Admin) 
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Gambar 4.40 Tampilan Halaman Rincian Konfirmasi Pembayaran (Admin) 

11. Tampilan Halaman Riwayat Pembayaran (Admin) 

Tampilan halaman riwayat pembayaran merupakan tampilan list hasil akhir 

dari proses pemesanan menu dari pelanggan yang telah melalui proses konfirmasi 

pemesanan menu dan pembayaran. 

 

Gambar 4.41 Tampilan Halaman Riwayat Pembayaran (Admin) 
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Gambar 4.42 Tampilan Halaman Rincian Riwayat Pembayaran (Admin) 

12. Tampilan Halaman Tentang Aplikasi (Admin) 

Tampilan halaman tentang pada aplikasi admin sama seperti halaman 

tentang pada aplikasi user yaitu informasi mengenai MBS Bistro Café Jepara. 

 

Gambar 4.43 Tampilan Halaman Tentang Aplikasi (Admin) 
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4.3.2 Implementasi Database 

Firebase database realtime merupakan penyimpanan basis data yang 

digunakan pada aplikasi MBS Bistro Café Jepara. Struktur database realtime yang 

dimiliki adalah sebuah NoSQL database sehingga memiliki fungsi dan optimasi 

yang berbeda dibandingkan dengan relational database.  

1. Struktur database menu makanan dan minuman pada Aplikasi MBS Bistro 

Café Jepara dijelaskan lebih detail pada gambar-gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.44 Interface Struktur Database 

 

Gambar 4.45 struktur Database Kategori 



63 
 

 
 

 

Gambar 4.46 struktur Database Produk 

2. TempOrder berisi inputan pesanan pelanggan yang telah dikirim kedalam 

database firebase melalui aplikasi user MBS Bistro Café Jepara dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.47 struktur Database tempOrder 

3. PemesananBerdasarkanNomorOrder berisi data menu yang di input 

melalui aplikasi user untuk dikirim ke list konfirmasi pemesanan pada 

aplikasi admin MBS Bistro Café Jepara. 
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Gambar 4.48 struktur Database pemesananBerdasarkanNomorOrder 

4. PembayaranBerdasarkanNomorOrder berisi data pemesanan menu yang 

telah di konfirmasi oleh admin melalui aplikasi admin MBS Bistro Café 

Jepara. 

 

Gambar 4.49 struktur Database PembayaranBerdasarkanNomorOrder 

5. OrderHistory berisi data-data order menu yang telah selesai dilakukan 

proses pembayaran oleh pelanggan sehingga data tersebut masuk ke list 

riwayat pembayaran pada aplikasi admin MBS Bistro Café Jepara. 

 

Gambar 4.50 struktur Database OrderHistory 

4.3.3 Integrasi dan Pengujian Unit 

4.3.3.1 Black Box Testing 

Metode pengujian pada sistem aplikasi pemesanan menu makanan dan 

minuman di MBS Bistro Café Jepara menggunakan black box testing dimana 
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pengujian akan dilakukan pada seluruh hasil desain implementasi tampilan aplikasi 

yang dijelaskan ke dalam tabel-tabel pengujian sesuai dengan fungsi masing-

masing dalam aplikasi tersebut. 

1. Black Box Testing Pada Sistem Aplikasi 

Hasil pengujian black box testing pada sistem aplikasi MBS Bistro Café 

Jepara disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 Black Box Testing Pada Sistem Aplikasi 

No 
Jenis 

pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Keterangan 

1 Icon (user) Muncul pada device 

android 

Muncul pada 

device android 

Valid 

2 Proses tekan 

icon aplikasi 

Berfungsi dan 

muncul halaman 

depan aplikasi 

Berfungsi dan 

muncul halaman 

depan aplikasi 

Valid 

3 Halaman input 

nomor meja 

Muncul kolom 

untuk memasukkan 

nomor meja dan 

tombol “PILIH 

MENU” 

Muncul kolom 

untuk memasukkan 

nomor meja 

Valid 

4 Tombol 

“PILIH 

MENU” pada 

halaman input 

nomor meja 

Tombol berfungsi 

masuk ke halaman 

utama jika kolom 

input nomor meja 

diisi, jika tidak diisi 

akan muncul tulisan 

“nomor meja wajib 

diisi” 

Tombol berfungsi 

masuk ke halaman 

utama jika kolom 

input nomor meja 

diisi, jika tidak diisi 

akan muncul 

tulisan “nomor 

meja wajib diisi” 

Valid 

5 Menekan teks 

tentang 

aplikasi (user) 

pada halaman 

Berfungsi masuk ke 

halaman tentang 

aplikasi (user) dan 

muncul logo serta 

teks informasi café 

Berfungsi masuk ke 

halaman tentang 

aplikasi (user) dan 

muncul logo serta 

teks informasi café 

Valid 
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input nomor 

meja 

6 Daftar menu 

makanan 

Muncul daftar 

menu makanan 

Muncul daftar 

menu makanan 

Valid 

7 Daftar menu 

minuman 

Muncul daftar 

menu minuman 

Muncul daftar 

menu minuman 

Valid 

8 Menekan 

tombol tambah 

pada daftar 

menu per item 

Berfungsi dan count 

muncul pada icon 

keranjang serta 

muncul snackbar 

info menu yang 

ditambahkan 

Berfungsi dan 

count muncul pada 

icon keranjang 

serta muncul 

snackbar info menu 

yang ditambahkan 

Valid 

9 Menekan 

tombol (–) atau 

(+) pada daftar 

menu per item 

Berfungsi dan count 

bertambah atau 

berkurang sesuai 

inputan yang 

ditekan 

Berfungsi dan 

count bertambah 

atau berkurang 

sesuai inputan yang 

ditekan 

Valid 

10 Menekan icon 

pencarian 

Muncul halaman 

menu pencarian 

menu makanan dan 

minuman 

Muncul halaman 

menu pencarian 

menu makanan dan 

minuman 

Valid 

11 Menekan icon 

keranjang 

Muncul halaman 

checkout 

Muncul halaman 

checkout 

Valid 

12 Daftar pesanan 

pada halaman 

checkout 

Muncul daftar 

pesanan yang telah 

ditambahkan 

Muncul daftar 

pesanan yang telah 

ditambahkan 

Valid 

13 Nomor meja 

pada halaman 

checkout 

Muncul nomor 

meja sesuai inputan 

pada halaman 

depan input nomor 

meja 

Muncul nomor 

meja sesuai inputan 

pada halaman 

depan input nomor 

meja 

Valid 
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14 Detail 

pembayaran 

pada halaman 

checkout 

Muncul jumlah 

perkiraan harga, 

biaya PPN dan 

Total (Tunai) yang 

harus dibayar oleh 

pelanggan 

Muncul jumlah 

perkiraan harga, 

biaya PPN dan 

Total (Tunai) yang 

harus dibayar oleh 

pelanggan 

Valid 

15 Tombol 

“PESAN” pada 

halaman 

checkout 

Berfungsi 

mengirim data 

pesanan ke aplikasi 

admin dan 

mengembalikan 

aplikasi ke halaman 

depan 

Berfungsi 

mengirim data 

pesanan ke aplikasi 

admin dan 

mengembalikan 

aplikasi ke halaman 

depan 

Valid 

16 Popup kembali 

ke menu nomor 

meja 

Muncul dan 

terdapat pesan 

“Hapus pilihan 

pesanan?” dan 

tombol 

“TIDAK/YA”  

Muncul dan 

terdapat pesan 

“Hapus pilihan 

pesanan” dan 

tombol 

“TIDAK/YA” 

Valid 

17 Icon (Admin) Muncul pada device 

android 

Muncul pada 

device android 

Valid 

18 Menekan icon 

aplikasi admin 

Muncul splash 

screen 

Muncul splash 

screen 

Valid 

19 List 

pemesanan 

Muncul list 

pemesanan yang 

telah dikirim oleh 

pelanggan 

Muncul list 

pemesanan yang 

telah dikirim oleh 

pelanggan 

Valid 

20 menekan 

tombol periksa 

rincian pada 

list pemesanan 

per item 

Muncul list 

pemesanan secara 

rinci yaitu nomor 

meja, daftar 

Muncul list 

pemesanan secara 

rinci yaitu nomor 

meja, daftar 

Valid 
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pesanan dan detail 

pembayaran 

pesanan dan detail 

pembayaran 

21 Menekan 

tombol 

konfirmasi 

pesanan pada 

rincian 

pemesanan 

Muncul snackbar 

menginformasikan 

daftar pesanan telah 

dikonfirmasi 

Muncul snackbar 

menginformasikan 

daftar pesanan telah 

dikonfirmasi 

Valid 

22 List 

pembayaran 

Muncul list 

pembayaran 

Muncul list 

pembayaran 

Valid 

23 Menekan 

tombol periksa 

rincian pada 

list 

pembayaran 

per item 

Muncul list 

pembayaran secara 

rinci yaitu nomor 

meja, daftar 

pesanan serta 

jumlah pembayaran 

Muncul list 

pembayaran secara 

rinci yaitu nomor 

meja, daftar 

pesanan serta 

jumlah pembayaran 

Valid 

24 Menekan 

tombol lunas 

pada rincian 

pembayaran 

Muncul snackbar 

menginformasikan 

pembayaran telah 

dilunasi 

Muncul snackbar 

menginformasikan 

pembayaran telah 

dilunasi 

Valid 

25 Menekan 

tombol riwayat 

pembayaran 

Muncul list data 

pembayaran yang 

telah lunas 

Muncul list data 

pembayaran yang 

telah lunas 

Valid 

26 Menekan 

tombol periksa 

rincian pada 

riwayat 

pembayaran 

Muncul detail 

pembayaran yang 

lunas secara rinci 

Muncul detail 

pembayaran yang 

lunas secara rinci 

Valid 

27 Menekan 

tombol tentang 

aplikasi 

(Admin) 

Muncul halaman 

tentang aplikasi 

(Admin) berisi logo 

Muncul halaman 

tentang aplikasi 

(Admin) berisi logo 

Valid 
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dan teks mengenai 

aplikasi 

dan teks mengenai 

aplikasi 

  

4.3.3.2 Pengujian Kompatibilitas (Demo Testing) 

Pada pengujian ini demo testing dilakukan peneliti menggunakan dua 

perangkat smartphone android yang berbeda guna mengetahui kompatibilitas 

aplikasi pada perangkat android lain. Berikut daftar smartphone android yang 

digunakan sebagai pengujian aplikasi: 

1. Pengujian pada smartphone android Xiaomi Redmi 4X 

Pengujian pertama pada aplikasi ini menggunakan device android Xiaomi 

Redmi 4X dengan daftar spefisikasi dari perangkat adalah sebagai berikut: 

a. Sistem 

Operasi 

: Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.1.2 

(Nougat) 

b. UI : MIUI 10 

c. Chipset : Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 (28 nm) 

d. CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 

e. GPU : Adreno 505 

f. Internal : 16 GB, 2 GB RAM or 32 GB, 3 RAM 

g. Internet : HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/100 

Mbps 

h. WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 

 Saat dijalankan pada device android Xiaomi Redmi 4X aplikasi dapat 

berjalan lancar. Fitur-fitur yang telah disediakan dalam program aplikasi dapat 

berjalan dengan baik. Tampilan interface aplikasi sudah sesuai dengan perancangan 

yang diinginkan oleh peneliti. 

2. Pengujian pada smartphone android Oppo A3s 

Pengujian kedua pada aplikasi ini dilakukan menggunakan device android 

Oppo A3s dengan daftar spefisikasi dari perangkat adalah sebagai berikut: 

a. Sistem 

Operasi 

: Android 8.1 (Oreo) 

b. UI : Color OS 5.1 
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c. Chipset : Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) 

d. CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 

e. GPU : Adreno 506 

f. Internal : 16 GB, 2 GB RAM 

g. Internet : HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 

Mbps 

h. WLAN : Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot 

Saat dijalankan pada device android Oppo A3s aplikasi dapat berjalan 

lancar. Fitur-fitur yang telah disediakan dalam program aplikasi juga dapat berjalan 

dengan baik. Tampilan interface aplikasi sudah sesuai dengan perancangan yang 

diinginkan oleh peneliti. 

4.3.4 Operasi dan Pemeliharaan 

Aplikasi MBS Bistro Café Jepara disebarkan dan dibagikan kepada 30 

orang responden guna mengetahui detail kekurangan dan kelebihan apa saja yang 

ada pada aplikasi tersebut menurut penggunanya masing-masing. Responden akan 

diminta untuk menginstall aplikasi MBS Bistro Café Jepara pada perangkat android 

mereka masing-masing yang akan di share atau dikirim melalui share it, mi drop 

dan Bluetooth oleh peneliti dengan cara mengirimkan file .apk aplikasi tersebut. 

Setelah proses instalasi selesai dilakukan, pengguna akan diminta untuk 

menjalankan aplikasi tersebut step by step sampai selesai kemudian pengguna juga 

diminta untuk mengisi angket tentang kelayakan dan hasil dari aplikasi. Tahap 

selanjutnya yang merupakan tahap akhir adalah hasil review dari responden tersebut 

digunakan untuk acuan dalam tahapan langkah pemeliharaan guna memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang tidak terlihat pada proses sebelumnya. 

4.4 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.4.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian demo (testing) mengenai tombol, fitur-fitur 

dan halaman per halaman yang ada di Aplikasi MBS Bistro Café Jepara 

menggunakan metode black box testing dimana dari semua jenis skenario pengujian 

pada tiap-tiap tabel hasil pengujian telah berjalan dengan lancar. Sehingga dapat 

disimpulkan dari pengujian sistem pada Aplikasi MBS Bistro Café Jepara dengan 
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menggunakan jenis metode black box testing adalah sistem berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

4.4.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.4.2.1 Validasi Ahli Materi 

Validasi yang dilakukan yaitu memberikan kuesioner kepada ahli materi 

guna untuk mengumpulkan kritik dan saran sebagai bahan revisi terhadap aplikasi 

MBS Bistro Café Jepara. Berikut lembar validasi ahli materi yang diisi oleh Bapak 

Mustofa Kamal selaku pemilik (owner) dari MBS Bistro Café Jepara. 

Tabel 4.12 Validasi Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Nilai 

A Aspek Relevansi Materi 

1 Materi relevan dengan kesesuaian isi dan alur 3 

2 Media aplikasi relevan dengan isi materi 3 

3 Kesesuaian media tata letak dengan materi 3 

B Aspek Penyajian/Tampilan 

1 
Konsistensi sistematika sajian materi dengan tujuan yang 

dirumuskan 
3 

2 Keruntutan konsep materi 3 

3 Kemudahan alur penyajian materi 2 

4 Kejelasan penyampaian materi 3 

C Aspek Pengolahan Bahasa/Program 

1 Kesesuaian penggunaan Bahasa 3 

2 Kesesuaian penggunaan fitur program 2 

3 Akuransi informasi Bahasa yang digunakan 2 

Skor Total 27 

  

4.4.2.2 Validasi Ahli Media 

Validasi yang dilakukan yaitu memberikan kuesioner kepada ahli media 

guna untuk mengumpulkan kritik dan saran sebagai bahan revisi terhadap aplikasi 

MBS Bistro Café Jepara. Berikut lembar validasi ahli materi yang diisi oleh Bapak 
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Akhmad Khanif Zyen, M.Kom selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 

Tabel 4.13 Validasi Hasil Penilaian Ahli Media 

No Indikator Nilai 

A Aspek Keterpaduan Isi/Materi 

1 Kemudahan isi dan alur materi dalam penggunaan bahasa 2 

2 Media aplikasi relevan dengan isi materi 3 

3 Kesesuaian media tata letak dengan materi 3 

4 Kejelasan uraian materi 3 

B Aspek Penyajian/Tampilan 

1 Kesesuaian tampilan dan penempatan gambar 3 

2 Kesesuaian pemilihan jenis dan ukuran huruf 3 

3 Proporsionalitas layout atau tata letak 3 

4 Kejelasan keterbacaan teks 2 

5 Keserasian warna background dengan teks 3 

C Aspek Pengolahan Bahasa/Program 

1 Kecepatan pemrosesan perintah 3 

2 Ketepatan fungsi tombol 3 

3 Akuransi informasi bahasa yang digunakan 3 

Skor Total 34 

 

Tabel 4.14 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 4.15 Presentase Hasil Penilaian Ahli 

N

o 
Ahli 

Instru

men 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

ahli 

(f) 

Present

ase (P) 

(%) 

Kriteria 
Keterangan 

Ahli 
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1 Materi 10 30 27 90% Sangat 

Layak 

➢ Aplikasi 

sudah 

memenuhi 

ketentuan, 

tambahkan 

fitur hapus 

pesanan 

untuk 

pesanan yang 

dibatalkan 

pada histori 

pesanan 

➢ Pengelompo

kan / kategori 

menu harus 

lebih detail 

2 Media 12 36 34 94,4% Sangat 

Layak 

➢ Rekap 

pesanan 

akhir 

sebaiknya 

bisa di 

download 

➢ History 

dengan 

memasukkan 

nomor order 

sebaiknya 

ada 

  

4.4.2.3 Pengujian Angket dari Responden 

Pengujian menggunakan angket kuesioner penelitian untuk penilaian 

aplikasi MBS Bistro Café Jepara dilakukan dengan cara menyebar angket yang 
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berisi 14 butir pernyataan kombinasi kepada 30 responden. Berikut rekapitulasi 

hasil nilai sesuai dengan butir-butir pernyataan: 

Tabel 4.16 Skor Penilaian oleh Responden 

No Pernyataan Nilai 

1 
Setujukah apabila proses pemesanan menu di restoran MBS 

Bistro Café Jepara dijadikan sebuah aplikasi 
141 

2 
Aplikasi pemesanan menu ini memberikan kemudahan dalam 

proses pendaftaran dan pemilihan menu 
139 

3 
Aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini membantu proses 

pelayanan pelanggan secara lebih cepat 
136 

4 
Aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini lebih efisien dibandingkan 

dengan pemesanan secara manual 
133 

5 
Aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini sudah dapat memberikan 

informasi dengan cepat dan tepat untuk pelanggan khususnya 
136 

6 
Setujukah dengan bahasa dan kalimat yang digunakan yaitu 

mudah dipahami dalam aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini 
137 

7 

Penggunaan jenis huruf (font), ukuran huruf (size), warna 

(color) dan gambar (picture) dalam aplikasi MBS Bistro Café 

Jepara terlihat jelas 

134 

8 Tampilan tema aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini menarik 129 

9 
Alur proses pemesanan menu pada aplikasi ini tidak 

menyulitkan penggunanya 
134 

10 Aplikasi MBS Bistro Café Jepara ini mudah dipelajari 133 

11 
Semua fitur yang disediakan pada aplikasi ini memberikan 

informasi dan kemudahan yang sangat membantu 
138 

12 
Informasi menu makanan dan minuman pada aplikasi MBS 

Bistro Café Jepara sangat jelas 
138 

13 

Penggunaan fitur keranjang (checkout) untuk informasi daftar 

pesanan dan detail pembayaran dalam aplikasi ini sangat 

membantu 

138 

14 
Pengguna tidak kesulitan dalam menggunakan aplikasi MBS 

Bistro Café Jepara 
138 



75 
 

 
 

Skor Total 1904 

 

Tabel 4.17 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 4.18 Presentase Hasil Penilaian Responden 

No 
Jumlah 

Responden 
Instrumen 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase 

(P) (%) 
Kriteria 

1 30 Orang 14 2100 1904 90,67% 
Sangat 

Layak 

 

Presentase hasil penilaian responden dihitung dari jumlah nilai butir-butir 

instrumen pernyataan yang dikalikan dengan jumlah 30 orang responden dan 14 

butir-butir pernyataan sehingga didapatkan skor total nilai 1904, memperoleh 

presentase akhir yaitu 90,67%. Maka dapat dijelaskan bahwa penelitian yang 

dilakukan telah memehuni persyaratan dan aplikasi yang dibangun memiliki 

kriteria kelayakan aplikasi dengan baik sesuai fungsinya masing-masing.


