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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi berbasis android yang diberi nama ADTA DIGITAL, 

karena aplikasi ini hanya meliputi produk-produk yang ada di adta digital jepara. 

Dengan menggunakan metode Object Oriented Software Engineering (OOSE) 

dengan tahapan requirement model/model kebutuhan, analysis model/model 

analisis, design model/model desain, implementation model/model implementasi, 

test model/model pengujian. Pelaksanaan penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 

4.1.1 Model Kebutuhan (Requirement Model) 

4.1.1.1 Object Penelitian 

Adta Digital adalah toko yang berdiri sejak 24 November 2015. Adta 

Digital menyediakan jasa desain, jasa percetakan dan produk yang dipamerkan 

sangatlah banyak, dikarenakan lokasi yang digunakan kecil dan masih 

mengontrak. Semenjak berpindah tempat, yang sebelumnya berada di Jalan HOS 

Cokrominoto Jepara dan sekarang berada di Jalan KS Tubun Demaan Jepara. 

Lokasi yang baru juga belum dapat menempatkan produk yang di pajang secara 

keseluruhan. Adta Digital ini buka mulai jam 10.00 Wib sampai jam 17.00 Wib, 

Adta Digital tutup pada tanggal merah atau hari besar lainnya. 

 

 

Gambar 4. 1 Dokumentasi Adta Digital Tampak Depan 



 

 

 

29 

 

 

Gambar 4. 2 Dokumentasi Adta Digital Tampak Dalam 

4.1.1.2 Tahapan Pengumpulan Data 

Tahapan ini merupakan tahap pengumpulan data dalam pembuatan 

aplikasi Adta Digital. Setelah melakukan pengumpulan data dengan observasi dan 

wawancara dengan pemilik toko Adta Digital. Kemudian manganalisis data yang 

sudah diperoleh dan nantinya berguna untuk membuat fitur-fitur yang ditampilkan 

di aplikasi. Seperti data produk, jenis-jenis produk apa saja yang dijual, cara 

memesan produk di Adta Digital dan cara memberikan informasi mengenai detail 

produk kepada pemesan serta mengumpulkan data berupa gambar/foto produk dan 

deskripsi produk secara detail. Tahapan pengumpulan data produk diuraikan 

dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Pengumpulan Data Produk Adta Digital 

Kategori Produk 
Keterangan 

Produk 
Harga 

Aksesoris    

Banner    

Bantal    

Clothing    
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Foto Custom    

Jam    

Mug    

Payung    

Pin dan Ganci    

Souvenir    

Undangan    

 

Tabel yang telah diuraikan diatas merupakan tabel yang digunakan dalam 

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

diperlukan untuk deskripsi kategori dengan data produk, sehingga proses 

pengambilan data akan lebih cepat. Data yang diambil yaitu data kategori dan data 

produk yang ada pada toko Adta Digital seperti Nama produk, deskripsi produk 

dan Harga Produk. 

 

Gambar 4. 3 Daftar Harga Produk 

4.1.2 Model Analisis (Analysis Model) 

4.1.2.1 Analisis Kebutuhan Alat dan Bahan 

Peralatan yang digunakan dalam membuat Aplikasi Adta Digital 

menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak diantaranya sebagai berikut: 
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a. Alat 

1) Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang digunakan dalam membangun sebuah aplikasi ini yaitu 

berupa laptop dan smartphone dengan sistem operasi android dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

a. Laptop 

1. Operating system  : Windows 10 Home Single Language 

2. Processor  : Intel® Celeron® CPU N2840 @ 2.16GHz  

3. Memory  : 4,00 GB 

b. Smartphone 

1. Operating system : Android Oreo 8.1.0 

2. Jaringan  : GSW/WCDMA/LTE 

3. GPS   : Yes  

4. Ukuran Layar : 5,99” 

5. RAM  : 3,00 GB 

6. CPU  : Snapdragon 636 Octa-core Max 1.80 GHz 

2) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan dalam laptop adalah: 

1. Windows 10 Home Single Language sebagai sistem operasi. 

2. Android Studio 3.2.1  

3. JDK (Java Development Kit) 

4. Web Browser Google Chrome 

5. CorelDraw X7 

6. Photoshop CC 2015 

b. Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aplikasi Adta Digital adalah 

data mengenai adta digital, gambar produk dan deskripsi produk berupa harga 

serta rincian minimal pemesanan yang semuanya didapat dari toko Adta Digital 

jepara. 

4.1.2.2 Analisis Kebutuhan Fungsional Sistem 
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Kebutuhan yang disediakan Aplikasi Adta Digital ini untuk pemesan dan 

pemilik toko antara lain: 

1. Pemesan mendapatkan informasi produk apa saja yang dijual oleh toko 

percetakan Adta Digital. Seperti Mug, Banner, Gantungan Kunci, Jam, 

3D art, PopUp dan lainnya. 

2. Pemesan dapat memesan, dan melihat lokasi toko menggunakan fitur 

Maps yang terhubung langsung dengan GPS. 

3. Pemesan dapat melihat informasi aplikasi dan pembuat aplikasi pada 

menu tentang Adta Digital. 

4. Pemilik toko dapat menerima notifikasi berupa informasi pemesanan 

dari pemesan berupa pesan singkat aplikasi whatsapp yang sebelumnya 

sudah melakukan proses pemesanan. 

4.1.2.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsional Sistem 

Kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

kebutuhan untuk sistem atau aplikasi yang telah dibuat. 

1. Aplikasi harus terhubung dengan internet karena menggunakan 

database online. 

2. Dijalankan pada device minimal sistem android Kitkat. 

3. Ukuran layar 5,00 inchi 720 x 1280pixel untuk menjalankan aplikasi 

lebih optimal. 

4.1.3 Model Desain (Design Model) 

4.1.3.1 Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk memberikan penjelasan tentang proses 

dengan fungsi yang digunakan dalam sistem. 
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Gambar 4. 4 Use Case Diagram 

 

Tabel 4. 2 Use Case Diagram 

Aktor: Pemesan 

No Use Case Deskripsi 

1 Halaman Dashboard Pemesan dapat melihat halaman home 

atau halaman yang pertama kali 

terbuka ketika pemesan membuka 

aplikasi. 

2 Kategori Produk Pada halaman kategori produk 

pemesan dihadapkan pada beberapa 

pilihan kategori atau pengelompokkan 

berdasarkan jenis produk. 

 

3 Produk Sebelumnya pemesan telah memilih 

salah satu kategori dan didalam 

kategori terdapat halaman produk 

yang berisi aneka jenis produk sesuai 

kategori. 
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4 Detail Produk Pemesan dapat mengetahui informasi 

tentang detail produk termasuk nama, 

harga dan detail produk. 

5 Memesan Produk Pemesan dapat memesan produk. 

6 Lokasi Toko Pemesan dapat melihat petunjuk arah 

dari lokasi pemesan menuju ke lokasi 

toko Adta Digital 

7 Tentang Pemesan dapat melihat informasi apa 

yang ingin diketahui berkaitan dengan 

toko Adta Digital dan Pembuat 

Program. 

Aktor: Adta Digital 

1 Notifikasi Pihak Adta Digital Akan 

mendapatkan notifikasi nama produk, 

detail produk, catatan yang dikirim 

pemesan melalui pemesanan yang 

telah dipesan. 

 

4.1.3.2 Activity Diagram 

Activity Diagram menjelaskan saat pemesan membuka atau menggunakan 

aplikasi. Halaman pertama kali muncul yaitu halaman utama yang terdapat 

tampilan kategori, menu beranda, menu lokasi dan menu tentang.  

a) Lihat Halaman Home dan Proses Pemesanan 
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Gambar 4. 5 Activity Diagram 

Activity diagram ini menjelaskan proses ketika pemesan melakukan proses 

pemesanan. Pemesan membuka aplikasi Adta Digital dapat melihat form kategori, 

memilih produk sampai dengan memesan produk juga mendapatkan notifikasi 

pemesanan setelah pihak adta digital mengkonfirmasi pesanan. 

b) Lihat Lokasi Adta Digital 

 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Lihat lokasi 
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Activity diagram lihat lokasi ini pemesan dapat masuk ke aplikasi, pada 

menu halaman home terdapat menu lokasi adta yang didalamnya akan 

menampilkan jarak dari tempat dimana pemesan berada menuju ke tempat toko 

Adta Digital. 

c) Lihat Tentang 

 

Gambar 4. 7 Activity Diagram Tentang Adta Digital 

Activity diagram tentang Adta Digital ini pemesan dapat masuk ke 

aplikasi, pada menu halaman home terdapat menu tentang adta yang didalamnya 

menampilkan deskripsi singkat tentang toko Adta Digital. 

4.1.3.3 Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan gambaran rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respon untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sequence 

diagram disusun berdasarkan urutan waktu. Berikut adalah sequence diagram dari 

aplikasi Adta Digital. 
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Gambar 4. 8 Sequence Diagram Adta Digital 

Pada Gambar 4.8 menjelaskan tentang urutan langkah-langkah pemesan 

saat membuka aplikasi sampai ke form pemesanan, pilih lokasi dan pilih tentang.  

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Pemesanan 

Pada Gambar 4.9 menjelaskan tentang urutan pemesan saat mulai 

membuka aplikasi sampai mengirim pesanan dan toko Adta Digital mendapatkan 

laporan pemesanan. 

4.1.3.4 Database 

Database merupakan media penyimpanan data agar dapat diakses dengan 

mudah dan cepat. Media penyimpanan ini menggunakan database firebase. Data 
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yang ada pada server terdiri dari data kategori dan produk yang saling terhubung. 

Berikut rancangan basis data pada server firebase yang dibuat untuk aplikasi: 

 

Gambar 4. 10 Rancangan Database Pada Firebase 

1. Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data-data kategori yang 

tersedia di aplikasi. 

a) Img: berisikan link yang digunakan untuk memuat gambar yang 

nantinya akan ditampilkan di aplikasi. 

b) Nama: berisikan nama dari kategori kersebut. 

c) Uid: untuk membedakan kategori berdasarkan ID. 

d) Produk: berisikan perintah pemanggilan ID dari tabel produk. 

 

Gambar 4. 11 Tabel Kategori di Firebase 
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2. Tabel Produk 

Tabel Produk digunakan untuk menyimpan data produk yang dijual, data 

dari tabel ini yang nantinya akan ditampilkan untuk proses pemesanan. 

a) Deskripsi: berisikan informasi tentang produk 

b) Harga: berisikan informasi harga produk. 

c) Img: berisikan link gambar yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi. 

d) Kategori: sebagai penghubung dengan tabel kategori 

e) Nama: sebagai nama produk 

f) Uid: untuk membedakan produk berdasarkan ID 

 

Gambar 4. 12 Produk di Firebase 

4.1.3.5 Perancangan Antarmuka 

Perancangan antarmuka dilakukan sebelum melakukan implementasi supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengembangan sebuah sistem rancang 

antarmuka. Aplikasi yang dibangun terdiri dari rancangan dashboard yang 

berisikan beberapa kategori produk, detail produk yang menjelaskan detail produk 

berupa nama produk, harga dan deskripsi produk, form pemesanan, lokasi toko 

dan menu tentang. 
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1) Halaman Home 

Perancangan Halaman Home merupakan halaman yang muncul pertama 

kali ketika aplikasi dibuka. Pada halaman ini terdapan beberapa kategori dan 

menu, rancangan halaman home sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 13 Rancangan Halaman Home 

2) Rancangan Halaman Produk 

Pada halaman produk berisikan kumpulan produk berdasarkan kategori, 

berikut ini rancangannya: 

 

Gambar 4. 14 Rancangan Halaman Produk 
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3) Rancangan Halaman Detail Produk 

Pada halaman detail produk berisikan informasi nama produk, harga 

produk dan deskripsi produk, berikut ini rancangannya: 

 

Gambar 4. 15 Rancangan Detail Produk 

4) Perancangan Form Pemesanan 

Pada form pemesanan berisikan form untuk memasukkan data detail 

pemesanan dan data pemesan seperti tanggal pemesanan, nama pemesan, 

email, alamat dan catatan untuk detail pemesanan yang lebih lengkap. 

 

Gambar 4. 16 Rancangan Form Pemesanan 
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5) Rancangan Lokasi Adta Digital 

Pada rancangan lokasi adta digital ini berisikan lokasi atau maps untuk 

memberikan informasi lokasi adta digital dengan pemesan. 

 

Gambar 4. 17 Rancangan Lokasi Adta Digital 

6) Rancangan Menu Tentang 

Pada halaman menu tentang berisikan keterangan mengenai toko adta 

digital. 
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Gambar 4. 18 Rancangan Menu Tentang 

4.1.4 Model Implementasi 

Tahapan implementai ini adalah tahapan membangun aplikasi pemesanan di 

Adta Digital. 

1) Membuat project android baru. 

 

Gambar 4. 19 Tampilan Membuat Project Android Baru 
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Pada gambar diatas menunjukkan tampilan membuat project android baru 

dengan mengisi nama untuk memberi nama aplikasi yang akan dibuat. Juga 

tersedia project location untuk mengatur lokasi penyimpanan program yang 

diinginkan. 

2) Pengaturan Minimum SDK desuai dengan aplikasi yang akan dibuat. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Mengatur Minimum SDK 

Gambar diatas untuk mengatur minimum SDK, peneliti menggunakan 

Phone and Tablet dengan API 15 Android 4.0.3 (IceCreamSandwich). 
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3) Memilih layout aplikasi 

 

Gambar 4. 21 Tampilan Layout Android Studio 

Pada gambar diatas adalah tampilan layout android studio, ada berbagai 

jenis activity yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Penulis 

menggunakan empty activity. 

4) Configurasu Activity 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Configure Activity 
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Pada gambar diatas menunjukkan halaman untuk membuat nama activity 

yang nantinya nama akan digunakan sebagai nama activity awal. 

5) Tampilan Awal layout Android Studio 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Awal Layout Android Studio 

Tampilan awal layout diatas adalah halaman untuk menuliskan source 

code program yang akan dibuat dengan perancangan desain yang sudah dibuat 

sebelumnya. 

4.1.4.1 Analisis Sistem Menampilkan List Produk 

Berikut adalah potongan kode untuk memanggil data produk sesuai 

kategori yang dipilih. 

 

Gambar 4. 24 Potongan Kode Menampilkan Detail Produk 
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Tabel 4. 3 Potongan Kode Menampilkan Detail Produk 

 
Fungsi mengambil data dari 

variabel ID produk 

 
Untuk mengambil data dari kode 

produk 

 
Mensortir berdasarkan “kategori 

dan ID” 

 

Untuk mendapatkan data 
berdasarkan parameter yang 

ditentukan. 

 

 

Jika terjadi database error 

diarahkan ke kode cancelled. 

 

Jika tidak terjadi database error 

maka langsung diarahkan ke kode 

on data change. 

 

Variabel produk adalah 

penyimpanan data yang telah 

diambil 

 Untuk ditampilkan ke Layout 

 

4.1.4.2 Analisis Sistem Data Pesanan 

Berikut adalah potongan kode pemesanan dari pelanggan. Yang nantinya 

akan dikirim ke toko Adta Digital melalui whatsapp. 
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Gambar 4. 25 Potongan Kode Pemesanan 

Tabel 4. 4 Potongan Kode Pemesanan 

 

Variabel untuk menyimpan data 

yang didapat dari formulir 

pemesanan 

 
 

Untuk Menampilkan alert 

konfirmasi 
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4.1.4.3 Implementasi Library 

Berikut ini adalah library yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

penggunakan android studio 3.0 

 

Gambar 4. 26 Implimentasi Library 

Tabel 4. 5 Implementasi Library 

 

UI Android Library 

 Rating Library 



 

 

 

50 

 
Firebase Library 

 
Image Library 

 
Maps Library 

 
Unit Testing 

 Google service Library 

 

4.1.4.4 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 Note 5. 

1. Tampilan Icon Aplikasi Adta Digital 

Icon aplikasi pemesanan Adta Digital yang berhasil diinstall pada device dapat 

dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4. 27 Tampilan Icon Aplikasi Adta Digital 



 

 

 

51 

Potongan source code dari tampilan icon Aplikasi Adta Digital 

 

Gambar 4. 28 Source Code Tampilan Icon 

2. Tampilan Halaman Dashboard 

Halaman ini merupakan halaman utama yang berisi daftar kategori produk 

yaitu aksesoris, banner, bantal, clothing, foto custom, jam, mug, paying, pin dan 

ganci, souvenir dan undangan. 

 

Gambar 4. 29 Tampian Dashboard 

  



 

 

 

52 

Potongan source code dari tampilan dashboard aplikasi Adta Digital. 

 

Gambar 4. 30 Source Code Tampilan Dashboard 

3. Tampilan Produk 

Halaman ini berisi list daftar Produk adta digital sesuai kategori yang dipilih. 

 

Gambar 4. 31 Tampilan Produk 
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Potongan source code dari tampilan produk 

 

Gambar 4. 32 Source Code Tampilan Produk 

4. Tampilan Detail Produk 

Halaman ini berisi tampilan tentang informasi detail mengenai produk. 
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Gambar 4. 33 Tampilan Detail Produk 

Potongan source code dari tampilan detail produk 
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Gambar 4. 34 Source Code Tampilan Detail Produk 

5. Tampilan Order Produk 

Halaman ini berisi tampilan tentang halaman pemesanan produk. 

 

Gambar 4. 35 Tampilan Order Produk 
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Potongan source code dari tampilan order produk 

 

Gambar 4. 36 Source Code Order Produk 

6. Tampilan Input Data Pemesan 

Tampilan dimana pemesan dapat mengisi data tanggal pemesanan, nama 

pemesan, alamat, email dan catatan untuk diinformasikan kepada pihak adta 

digital. 
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Gambar 4. 37 Tampilan Input Data Pemesan 

Potongan source code dari tampilan input data pemesan 

 

Gambar 4. 38 Source Code Input Data Pemesan 

7. Tampilan PopUp Cek Pesanan 

Tampilan yang muncul pada popup cek pemesanan adalah berupa teks 

pertanyaan yang menginformasikan apakah pemesan ingin melanjutkan atau tidak. 
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Gambar 4. 39 Tampilan Popup Cek Pesanan 

Potongan source code dari tampilan popup cek pesanan 

 

Gambar 4. 40 Source Code Tampilan Popup Cek Pesanan 
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8. Tampilan Pengiriman dari Whatsapp 

Tampilan data pemesanan yang diarahkan ke aplikasi whatsapp. 

 

Gambar 4. 41 Pengiriman dari Whatsapp 

Potongan source code dari tampilan pengiriman dari whatsapp 

 

Gambar 4. 42 Source Code Tampilan Pengiriman dari Whatsapp 

9. Tampilan Lokasi 

Tampilan ini merupakan maps tentang tampilan yang menampilkan jarak 

lokasi dari pemesan menuju ke toko Adta Digital dengan Google Maps. 
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Gambar 4. 43 Lokasi Adta Digital 

Potongan source code dari tampilan lokasi Adta Digital 

 

Gambar 4. 44 Source Code Tampilan Lokasi Adta Digital 
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10. Tampilan Tentang 

Pada Halaman ini merupakan halaman yang berisi menu tentang Adta 

Digital. Yang berisikan informasi tentang Adta Digital. 

 

Gambar 4. 45 Tentang Adta Digital 

Potongan source code dari tampilan tentang Adta Digital 

 

Gambar 4. 46 Source Code Tampilan Tentang Adta Digital 
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4.1.5 Model Pengujian 

4.1.5.1 Black Box Testing 

Hasil pengujian black box testing pada sistem aplikasi Adta Digital 

disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 4. 6 Black Box Testing Pada Sistem Aplikasi 

No 
Jenis 

pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 
Hasil Pengujian Keterangan 

1 Icon Aplikasi 

Adta Digital 

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 

Home 

Muncul saat icon 

diklik 

 

Muncul saat icon 

diklik 

Valid 

4 Fungsi tombol 

dashboard 

Menampilkan 

Halaman Utama 

atau halaman yang 

berisi kategori 

aksesoris, banner, 

bantal, clothing, 

foto custom, jam, 

mug, paying pin 

dan ganci, souvenir 

dan undangan 

 

Menampilkan 

Halaman Utama 

atau halaman yang 

berisi kategori 

aksesoris, banner, 

bantal, clothing, 

foto custom, jam, 

mug, paying pin 

dan ganci, souvenir 

dan undangan 

Valid 

5 Fungsi tombol Berfungsi masuk Berfungsi masuk Valid 
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kategori 

aksesoris 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori aksesoris. 

 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori aksesoris. 

6 Fungsi tombol 

kategori 

banner 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Banner 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Banner 

Valid 

7 Fungsi tombol 

kategori Bantal 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Bantal 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Bantal 

Valid 

8 Fungsi tombol 

kategori 

Clothing 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Clothing 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Clothing 

Valid 

9 Fungsi tombol 

kategori Foto 

Custom 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori foto 

custom 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori foto 

custom 

Valid 

10 Fungsi tombol 

kategori Jam 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Jam 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Jam 

Valid 
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11 Fungsi tombol 

kategori Mug 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori mug 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori mug 

Valid 

12 Fungsi tombol 

kategori 

Payung 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Payung 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori Payung 

Valid 

13 Fungsi tombol 

kategori Pin 

dan Ganci 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori pin dan 

ganci 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori pin dan 

ganci 

Valid 

14 Fungsi tombol 

kategori 

Souvenir 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori souvenir 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori souvenir 

Valid 

15 Fungsi tombol 

kategori 

Undangan 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori undangan 

 

Berfungsi masuk 

ke halaman produk 

yang sesuai dengan 

kategori undangan 

Valid 

16 Fungsi tombol 

Produk 

Menampilkan 

detail produk yang 

Menampilkan 

detail produk yang 

Valid 
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dipilih dipilih 

17 Fungsi tombol 

Pilih pada 

detail produk 

Menampilkan form 

order produk 

Menampilkan form 

order produk 

Valid 

 Input data 

pemesan 

Memasukkan data 

pemesan berupa 

tanggal pemesanan, 

nama pemesan, 

alamat, email dan 

catatan. 

 

Memasukkan data 

pemesan berupa 

tanggal 

pemesanan, nama 

pemesan, alamat, 

email dan catatan. 

Valid 

18 Fungsi tombol 

Pesan pada 

order produk 

Berfungsi 

mengirim data 

pesanan ke Adta 

Digital 

 

Berfungsi 

mengirim data 

pesanan ke Adta 

Digital 

Valid 

19 Popup cek 

pesanan 

Muncul dan 

terdapat pesan 

“Cek Pesanan 

Untuk (nama 

produk)” dan 

tombol 

“BATAL/OKE”  

Muncul dan 

terdapat pesan 

“Cek Pesanan 

Untuk (nama 

produk)” dan 

tombol 

“BATAL/OKE”  

 

Valid 

20 Direct detail 

pesanan ke 

whatsapp adta 

Digital 

Membuka aplikasi 

Whatsapp dan 

mengarah ke nomer 

adta digital disertai 

nama produk dan 

Membuka aplikasi 

Whatsapp dan 

mengarah ke 

nomer adta digital 

disertai nama 

Valid 
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informasi yang 

telah di inputkan 

oleh pemesan.  

produk dan 

informasi yang 

telah di inputkan 

oleh pemesan.  

4.1.5.2 Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian imi dilakukan dengan menggunakan dua device yang berbeda 

untuk mengetahui kompatibilitas aplikasi di device lain. 

1) Pengujian menggunakan Samsung J120G  

Pengujian aplikasi ini menggunakan smartphone device Samsung J120G, 

spesifikasi dari device sebagai berikut: 

 Sistem Operasi : Android OS v5.1 (Lollipop) 

 Jaringan  : GSM/HSDPA/LTE 

 GPS   : Yes 

 Ukuran Layar  : 4.5 inches (480 x 800pixel) 

 CPU   : Quad-core 1.3 GHz 

 RAM / Internal Card : 1 GB / 8 GB 

Ketika dijalankan di device Samsung J120G ini, aplikasi berjalan lancar. 

Semua fitur yang ada berjalan baik, tampilan aplikasi sesuai perancangan. 

2) Pengujian menggunakan Realme C1  

Pengujian aplikasi ini menggunakan device Realme C1, spesifikasi dari 

device sebagai berikut: 

 Sistem Operasi : Android OS v8.1.0 (Oreo) 

 Jaringan  : GSW/WCDMA/LTE 

 GPS   : Yes 

 Ukuran Layar  : 6 inches (1520 x 720pixel) 

 CPU   : Qualcomm Snapdragon 450, octa-core 

 RAM / Internal Card : 2 GB / 16 GB 

Ketika dijalankan di device realme c1, aplikasi berjalan lancer, tetapi 

sedikit berbeda pada tampilan menu dashboard yang ukurannya sedikit lebih 

besar. Fitur-fitur yang ada tetap berjalan dengan baik. 
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4.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan 

Aplikasi Adta Digital 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 Adta Digital 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. 

4.2 Evaluasi Dan Hasil 

4.2.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarakan hasil pengujian fitur-fitur halaman di aplikasi pemesanan Adta 

Digital menggunakan Black Box Testing dari semua pengujian tiap-tiap tabel hasil 

pengujian berjalan sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari pengujian sistem 

pada aplikasi Adta Digital dengan metode Black Box Testing adalah sistem 

berjalan sesuai harapan dan valid. 

4.2.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.2.2.1 Validasi Ahli 

1) Ahli Materi 

Validasi dilakukan yaitu memberikan kuisioner kepada ahli materi guna 

untuk mengumpulkan kritik dan saran sebagai bahan revisi terhadap aplikasi 

pemesanan Adta Digital. Berikut lembar validasi ahli materi yang diisi oleh Bapak 

Attabika Fadlan selaku Pemilik toko Adta Digital: 

 

 

Tabel 4. 7 Hasil Penilaian Ahli Materi 
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No. Indikator Nilai 

1. Contoh produk dapat dipahami 3 

2. Kejelasan penyampaian informasi produk 3 

3. 
Kesesuaian fitur maps atau letak lokasi toko Adta 

Digital 

3 

4. Kejelasan deskripsi tentang toko Adta Digital  3 

5. Dapat memesan produk 3 

Skor Total 15 

 

Tabel 4. 8 Hasil Perhitungan Ahli Materi 

Jumlah Soal Pengujian 5 

Jumlah Nilai Maksimum 15 

Jumlah Nilai Pengujian 15 

Presentasi Kelayakan (15/15) x100= 100% 

Kriteria Sangat Layak 

2) Ahli Media 

Validasi yang dilakukakn yaitu memberikan kuisioner kepada ahli media 

untuk mengumpulkan kritik dan saran sebagai bahan revisi terhadap aplikasi 

pemesanan Adta Digital. Berikut lembar validasi ahli materi yang diisi oleh Bapak 

Buang Budi Wahono,S.Si.,M.Kom selaku Dosen Teknik Informatika di 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara : 
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Tabel 4. 9 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

1 
Aplikasi terbuka setelah menekan tombol icon 

aplikasi Adta Digital. 

3 

2 Menampilkan halaman kategori. 3 

3 
Ketepatan lokasi toko pada menu lokasi Adta 

Digital. 

3 

4 
Menampilkan informasi toko pada menu tentang 

Adta Digital. 

3 

5 Menampilkan produk ketika menekan kategori. 3 

6 
Menampilkan detail produk ketika menekan salah 

satu produk. 

3 

7 
Menampilkan halaman order produk ketika 

menekan buttom pilih pada halaman order. 

3 

8 Dapat mengisi halaman pemesanan. 3 

9 
Muncul popup alert ketika menekan buttom pesan 

pada order produk. 

3 

10 
Menampilkan whatsapp setelah menekan “oke” 

pada popup alert. 

3 

Skor Total 30 

 

Tabel 4. 10 Hasil Perhitungan Ahli Media 

Jumlah Soal Pengujian 10 

Jumlah Nilai Maksimum 30 

Jumlah Nilai Pengujian 30 
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Presentasi Kelayakan (30/30) x100= 100% 

Kriteria Sangat Layak 

 

Tabel 4. 11 Tabel Validasi Ahli 

No Ahli Instru

men 

Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase 

(%) 

(P) 

kriteria Keterangan 

Ahli 

1. Materi 5 15 15 100% Sangat 

Layak 

Aplikasi 

ADTA 

Digital ini 

sangat 

bagus ide 

yang 

terbarukan 

dikalangan 

umkm agar 

pelanggan 

bias lebih 

mudah order 

produk yang 

disukainya 

2. Media 10 30 30 100% Sangat 

Layak 

Tambah 

deskripsi 

barang 

 

4.2.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian alikasi pemesanan Adta Digital juga dilakukan dengan menyebar 

angket yang berisi 8 pertanyaan kombinasi kepada 30 responden, berikut hasil 

rekapitulasi nilai sesuai butir pertanyaan: 
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Tabel 4. 12 Skor Penilaian Oleh Responden Masyarakat 

No. Pernyataan Nilai 

1 
Apakah aplikasi Adta Digital sangat mudah 

digunakan? 

143 

2 
Apakah aplikasi Adta digital informasinya mudah 

dimengerti? 

144 

3 
Apakah menu dan fitur aplikasi Adta Digital mudah 

digunakan? 

141 

4 Apakah aplikasi Adta Digital sesuai kebutuhan? 138 

5 Apakah aplikasi Adta Digital mudah dioperasikan? 140 

6 
Apakah aplikasi Adta Digital bisa digunakan kapan 

saja? 

146 

7 
Apakah aplikasi Adta Digital mempunyai kemampuan 

yang sesuai harapan? 

137 

8 
Apakah aplikasi Adta Digital secara keseluruhan 

sangat memuaskan? 

143 

 Jumlah  1132 

 

Tabel 4. 13 Hasil Perhitungan Responden 

Jumlah Soal Pengujian 8 

Jumlah Nilai Maksimum 1200 

Jumlah Nilai Pengujian 1132 

Presentasi Kelayakan (1132/1200) x100= 94% 

Kriteria Sangat Layak 
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Tabel 4. 14 Hasil Penilaian Angket responden 

No Jumlah 

responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Responden 

(f) 

Persentase  

(%) (P) 

kriteria 

1. 30 orang 8 1200 1132 94% Sangat 

Layak 

 

Dari penilan keseluruhan oleh responden, aplikasi pemesanan Adta Digital 

ini mendapatkan skor total 1132 pada 8 pertanyaan setiap angket, selanjutnya 

dilakukan penyebaran sebanyak 30 angket yang menghasilkan kesimpulan 

kreteria Sangat Layak dengan presentase 94%. 


