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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi mobile berbasis android ini yang diberi nama Yana 

Catering dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD) 

dengan tahapanya adalah Requirment Planning (Perencanaan Syarat-syarat), RAD 

Design Workshop (Workshop Desain RAD), dan Implementation l(Implementasi). 

Pelaksanaan keseluruhan prosedur pengembangan penelitian ini secara rinci dapat 

dilihat sebagai berikut: 

4.1.1 Requirement Planning (Perencanaan Syarat-syarat) 

Aplikasi ini diperuntukkan untuk umum atau kalangan masyarakat yang 

mempunyai acara-acara tertentu tetapi belum tahu adanya pemesanan catering 

secara online. Dengan adanya aplikasi ini mempermudah masyarakat melakukan 

pemesanan catering secara online di Yana Catering. 

4.1.2 Analisis 

a) Alat 

Peralatan yang digunakan dalam membuat aplikasi mobile Yana 

Catering Jepara menggunakan Android Studio 3.4 adalah: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam 

membangun aplikasi yaitu berupa laptop dan smartphone dengan system 

operasi android dengan spesifikasi sebagai berikut: 

a. Laptop 

 Operating system : Windows 7 Ultimate 64bit 

 Processor  : Intel Core i5 

 Memory  : 4.0GB (Direkomendasikan 8.0GB) 

b. Smartphone 

 System Operasi  : Android : 8.1 (Oreo) 

 Jaringan   : GSM/HSPA/LTE 

 Ukuran layar : Direkomendasikan ukuran 5’ (inchi) 
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2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan di laptop adalah 

 Linux 

 Android Studio 3.4 

 JDK 

 SDK 

 Web Browser 

 Microsoft Word 2013 

 yED 

 

b) Bahan 

Bahan bahan yang diperlukan membuat dan menjalankan aplikasi Yana 

Catering antara lain : 

1. Data gambar produk catering 

2. Data informasi harga catering 

3. Data informasi pemesanan dari Yana Catering. 

4. Data alamat pemesan 

 

4.1.3 Desain 

4.1.3.1 Deskripsi Sistem 

Pada deskripsi sistem pelanggan memulai aplikasi dengan ditampilkan 

menu Login, jika pemesan belum memiliki akun maka pemesan harus melakukan 

register terlebih dahulu dengan mengisikan Email, No Handphone, dan Password. 

kemudian jika sudah maka pemesan akan mendapat akun. jika sudah memiliki 

akun pemesan melakukan login dengan memasukan email dan password. setelah 

melalui pencocokan data di firebase maka sistem akan menuju menu Home, 

pemesan bisa langsung melihat daftar menu yang ada di yana catering sebelum 

memesan, jika pelanggan ingin memesan maka pelanggan harus sudah memilih 

menu dan mengisikan data alamat yang lengkap. Setelah memesan pemesan harus 

menunggu pesanan tersebut dikonfirmasi oleh Admin. setelah pesanan 

terkonfirmasi maka pemesan menunggu proses pesanannya sampai selesai. Untuk 

lebih jelasnya bisa dilihat gambar dibawah ini: 
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Gambar 4. 1 Data Flow Diagram 

4.1.3.2 Use Case Diagram 

Usecase diagram mendefinisikan fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi. 

Use Case Diagram menunjukan adanya interaksi antara user, admin, dan kurir 

dimana user adalah pengguna dan admin adalah admin aplikasi Yana Catering dan 

kurir adalah admin pengiriman. Use Case Diagram dapat dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4. 2 Use Case Diagram 

Tabel 4. 1 Deskripsi Use Case Diagram 
Aktor : Pengguna (User) 

No. Use Case Deskripsi 

A. User  

1 Register User membuat Akun dengan mengisikan data 

Email, No HP, Password dan alamat 

2 Login User login dengan memasukkan email dan 

password 

3 Memesan Catering User dapat memesan catering dengan memilih 

produk yang dipesan, jumlah pesanan, dan 
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alamat 

4 Membatalkan Pesanan User dapat membatalkan pesanan jika pesanan 

belum dikonfirmasi oleh admin 

5 Melacak kurir User dapat melihat posisi kurir saat pengantaran 

pesanannya melalui map. 

6. Update Profil User dapat mengupdate profil akunnya 

7. Log Out Pengguna dapat melakukan Log Out. 

B. Admin  

1. Login Admin mengisikan Username dan Password. 

2. Konfirmasi Admin dapat mengkonfirmasi atau menolak 

Pemesanan 

3. Log Out Admin dapat melakukan Log Out. 

C. Kurir  

1. Login Kurir mengisikan Username dan Password. 

2. Kirim pesanan Kurir akan mengirimkan pesanan kepada 

pelanggan 

3. Log Out Kurir dapat melakukan Log Out. 

 

4.1.3.3 Activity Diagram 

Diagram activity adalah diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah activity diagram 

atau diagram aktivitas dari aplikasi Yana Catering. 
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Gambar 4. 3 Login/Register Activity Diagram 
 

Penjelasan: 

Saat user membuka aplikasi akan masuk menu login, pada menu login user wajib 

mengisi email dan password, lalu sistem akan melakukan pencocokan data, jika 

data valid maka akan masuk menu home. Jika user belum mempunyai akun maka 

harus melakukan registrasi akun, kemudian sistem melakukan pengolahan data ke 

database firebase lalu user bisa masuk ke menu utama aplikasi. 
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Gambar 4. 4 Activity pemesanan 

Saat akan melakukan pemesanan user harus login dulu, jika sudah memilih menu 

untuk pemesanan kemudian jika tidak lanjut dalam pemesanan maka pesanan 

dibatalkan, jika ya maka pelanggan menunggu konfirmasi admin. 

 
Gambar 4. 5 Activity lacak kurir 
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Saat kurir akan melakukan pengiriman pesanan, kurir harus login lebih dulu 

kemudian kurir mengirimkan pesanan dengan membawa handphonenya, sistem 

akan melakukan update lokasi terakhir kurir dan menampilkannya pada aplikasi 

user. Saat pengiriman user bisa melihat lokasi kurir dalam google map. Saat 

pesanan diterima maka status pesanan berubah menjadi pesanan diterima. 

 

Gambar 4. 6 Activity kirim pesanan 

Sebelum kurir mengirim pesanan harus login lebih dulu, dalam aplikasi kurir 

pesanan yang sudah jadi akan masuk ke aplikasi kurir sebagai daftar 

pengiriman. Saat kurir melakukan pengiriman, sistem akan melakukan update 

lokasi secara realtime. 
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4.1.3.4 Sequence Diagram 

 
Gambar 4. 7 Sequence login 

Pada gambar 4.7 sequence diagram diatas yang menjadi actor adalah user. User 

berinteraksi dengan menu login dengan mengisikan email dan password. Setelah 

itu user bisa login dan masuk ke menu utama. 

 

Gambar 4. 8 Sequence konfirmasi pesanan pada admin 

Pada Gambar 4.8 sequence diagram diatas. Setelah pemesan sudah memesan, 

pesanan tersebut masuk ke aplikasi admin untuk dikonfirmasi atau tidak 

dikonfirmasi 
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Gambar 4. 9 Sequence kirim pesanan oleh kurir 

Pada gambar 4.9 sequence diagram tersebut yang menjadi aktor adalah kurir. 

Kurir melakukan pengiriman pesanan  dengan mengkonfirmasi mengirim 

pesanan, kemudian sistem akan melakukan tracking kurir, proses tracking akan 

selesai sampai pesanan tersebut diterima oleh pemesan. 

 
Gambar 4. 10 Sequence lacak kurir 

Pada gambar 4.10 sequence diagram tersebut user melakukan tracking kurir pada 

pesanannya. Kemudian sistem akan menampilkan lokasi kurir pada sebuah map. 

Jika pemesan belum menerima pesanannya maka lanjut tracking. Jika sudah 

menerima tracking selesai. 
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4.1.3.5 Class Diagram 

 

Gambar 4. 11 Class diagram 
 

4.1.3.6 Database 

 
Gambar 4. 12 Gambar model firebase firestore 

Firestore memiliki model struktur data seperti gambar diatas yaitu: pertama 

Collection, kedua Document, dan ketiga Data. Dalam aplikasi yana catering 

terdapat tiga collection yaitu collection Users, Collection Transaksi, dan Collection 

Produk. Collection users memiliki data seperti: id_user, nama, alamat, nohp, dan 

foto, Collection Transaksi memiliki data seperti: id_transaksi, id_user, id_produk, 

nama_pemesan, no_hp, jumlah_pesanan, alamat, total_harga, waktu_pemesanan, 

lattitude, longitude, dan status. Collection produk memiliki data: id_produk, 

nama_produk, harga, deskripsi dan foto_produk. 
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4.1.3.7 Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik. Rancangan antarmuka aplikasi yang dibangun terdiri dari Splash Screen, 

menu login, menu register, menu home, menu buat pesanan, menu detail 

pemesanan, menu daftar pesanan, dan menu akun. 

1. Perancangan Tampilan Splash Screen 

Splash Screen merupakan tampilan awal ketika aplikasi pertama kali 
dijalankan. Berikut merupakan rancangan tampilan splash screen aplikasi Yana 
Catering: 

 

Gambar 4. 13 Perancangan Splash Screen 

 
2. Perancangan Tampilan Login 

Tampilan login merupakan tampilan setelah splash screen selesai dibuka. 

Pada tampilan login user diharuskan mengisi email dan password sebelum masuk 

ke menu utama. Berikut rancangan tampilannya: 
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Gambar 4. 14 Perancangan menu login 
 

Keterangan 

 EditText Email : Pada field ini user harus mengisikan email 

Contoh : mrikza5@gmail.com 

 EditText Password : Pada field ini user harus mengisikan 

passwordnya, bisa berupa angka atau huruf minimal terdiri dari 6 

karakter. 

 Button Login  : Ketika user sudah mengisikan email dan 

password maka untuk masuk menekan tombol login. Kemudian 

sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password sama 

maka sistem akan masuk ke menu utama. 

3. Perancangan Tampilan Register 

Tampilan register merupakan tampilan pendaftaran akun bagi yg 

belum mempunyai akun. User diharuskan mengisi email, nomor  hp, dan 

password. Berikut rancangan tampilannya: 

 



50 
 

 

 

Gambar 4. 15 Perancangan menu register 
 

Keterangan 

 EditText Email : Pada field ini user harus mengisikan 

emailnya. Contoh mrikza5@gmail.com 

 EditText No.HP :User diwajibkan mengisi nomor 

handphonya. Contoh : 087828536790 

 EditText Password : User harus mengisi password yang terdiri 

dari angka atau huruf minimal 6 karakter. 

 EditText Confim Password : Pengguna harus mengisikan ulang 

password agar tidak terjadi kesalahan password. Jika password dan 

confirm password tidak sama maka muncul error. 

4. Perancangan Menu Home 

Tampilan Home merupakan tampilan utama dari aplikasi setelah 

melakukan login. Menu home terdiri dari beberapa menu. Berikut rancangan 

tampilannya: 



51 
 

 

 

Gambar 4. 16 Perancangan menu home 

Keterangan 

 Menu Home : pada menu ini akan menampilkan daftar menu 

produk dari Yana Catering. 

 Menu Pesanan : Pada Menu ini akan menampilkan daftar pesanan 

dari user. 

 Menu Akun : Pada Menu ini akan menampilkan detail akun user 

5. Perancangan Tampilan Buat Pesanan 

Tampilan ini muncul ketika user telah memilih salah satu daftar 

produk dari Yana Catering. Terdiri dari gambar produk, nam produk, 

harga, deskripsi produk, dan inputan jumlah pemesanan. Berikut 

rancangan tampilannya: 

 

 

Gambar 4. 17 Perancangan detail produk 
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6. Perancangan Detail Pemesanan 

Tampilan detail pemesanan menampilkan detail pemesanan setelah user 

menekan tombol pesan sebelumnya. Berisi nama produk, harga produk, 

jumlah pesanan, ongkos kirim, total harga, kecamatan user, alamat. 

 

 

Gambar 4. 18 Perancangan detail pemesanan 
 

7. Perancangan Daftar Pesanan 

Tampilan daftar pesanan merupakan menu tampilan daftar pesanan user 

yang telah melakukan pemesanan. Berikut rancangan tampilannya: 

 

Gambar 4. 19 Perancangan daftar pesanan 
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Keterangan 

 Status Transaksi  : Menampilkan status pesanan user seperti 

konfirmasi atau tidak dikonfirmasi 

 ID Transaksi  : Menampilan id transaksi user 

 Harga    : Jumlah uang yag harus dibayar oleh user  

8. Perancangan Tampilan Maps 

Tampilan maps merupak tampilan untuk melihat posisi terakhir dari kurir 

pengantar. User bisa melacak kurir apakah masih jauh dan apakah sudah 

dekat. 

 

Gambar 4. 20 Perancangan tampilan maps 
9. Perancangan Menu Akun 

Menu akun merupakan tampilan data dari user yang telah terdaftar dari 

menu register. Berikut rancangan tampilannya: 

 

 

Gambar 4. 21 Perancangan menu akun 
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4.1.4 RAD Design Workshop (Workshop Desain RAD) 

4.1.4.1 Pemanggilan Firebase Database 

Firebase database merupakan database yang akan digunakan dalam 

pengolahan data aplikasi Yana Catering. Berikut cara untuk mengimport firebase. 

Pertama klik menu bar Tools kemudian pilih Firebase. Kemudia muncul firebase 

assistant. Pilih Connect to firebase 

 

Gambar 4. 22 Cara menghubungkan dengan firebase 
Kemudian muncul tampilan connect to firebase, pilih buat project atau 

bisa juga memilih projek yang sudah ada. Jika sudah tekan tombol Connect to 

Firebase. Berikut tampilannya: 
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Gambar 4. 23 memilih/mebuat projek firebase 

 Kemudian setelah sudah terkoneksi dengan firebase, tekan tombol add 

Firebase Authentication to your app. Maka muncul gambar dibawah ini kemudian 

pilih accept changes. Berikut tampilannya: 

 

Gambar 4. 24 menambahkan firebase ke dalam projek 
 

 Kemudian buka browser masuk ke console firebase buka menu 

authentication, pilih menu login, aktifkan dengan swipe ke kanan seperti gambar 

dibawah ini: 
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Gambar 4. 25 mengaktifkan login email/sandi 

 Kemudian di menu database pilih aturan database isikan aturan seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 4. 26 menulis aturan login 
 Kemudian buat collection database yang terdiri dari Collection Users, 

Collection Produk, Collection Transaksi. Collection Users berfungsi untuk 

menyimpan data pribadi pemesan yang menyimpan Nama, Alamat, Nomor HP, 

dan foto. Berikut tampilannya: 



57 
 

 

 

Gambar 4. 27 Collection users 
 

Kemudian pada Collection Produk berisi data tentang produk yang dijual 

oleh Yana catering seperti nama produk, deskripsi, harga, dan foto produk. 

Berikut tampilannya: 

 

Gambar 4. 28 Collection produk 
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Pada Collection Transaksi digunakan untuk mengolah data transaksi 

pesanan oleh user. Berisi id_transaksi, id_user, id_produk, jumlah pesanan, 

alamat, waktu pemesanan, lattitude longitude, status. Pada field status jika 

pesanan dikonfirmasi maka akan berubah menjadi 1 (satu). Pada field lattitude 

longitude menyimpan lokasi kurir saat melakukan pengiriman. Berikut 

tampilannya: 

 

Gambar 4. 29 Collection transaksi 
4.1.4.2 Implementasi Sistem 

Berikut merupakan implementasi aplikasi dijalankan di device android. 

Device yang digunakan adalah Xiaomi Redmi Note 5. Untuk menginstal aplikasi 

Yana Catering kedalam smartphone, pengembang bisa melakukannya dengan 

mengaktifkan USB Debugging terlebih dahulu dengan cara masuk ke opsi 

pengembang. Kemudian sambungkan kabel data ke laptop. Klik run lalu pilih 

device yang akan diinstal kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Berikut 

tampilannya: 
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Gambar 4. 30 Instal aplikasi pada device 

1) Tampilan Splash Screen 

Tampilan Splash Screen menampilkan gambar ilustrasi dari 

aplikasi selama beberapa detik. Pada tampilan splash screen apabila user 

sudah login maka akan langsung masuk menu home. Jika belum login 

maka masuk menu login terlebih dahulu. Berikut tampilannya: 

 

Gambar 4. 31 Splash Screen 
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Gambar 4. 32 Source code splash screen 

Penjelasan source code splashscreen: jika current user tidak ada maka akan 

membuka menu login. Jika current user ada maka akan langsung masuk ke menu 

utama. 

2) Tampilan Menu Login 

Tampilan login muncul setelah splash screen berjalan. Sebelum 

user masuk menu home maka user harus login dahulu yaitu mengisikan 

email dan password. Berikut tampilannya: 

 

Gambar 4. 33 Tampilan login 

 EditText Email : Pada field ini user harus mengisikan email 
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Contoh : mrikza5@gmail.com 

 EditText Password : Pada field ini user harus mengisikan 

passwordnya, bisa berupa angka atau huruf minimal terdiri dari 6 

karakter. 

 Button Login  : Ketika user sudah mengisikan email dan 

password maka untuk masuk menekan tombol login. Kemudian 

sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password sama 

maka sistem akan masuk ke menu utama. 

 Textfield register : Untuk melakukan register user bisa 

menekan menu ini. 

 

Gambar 4. 34 Source code login 

Penjelasan source code login: pada fungsi login diatas fungsi login memiliki 

parameter email dan password yang akan digunakan untuk validasi. 

signInWithEmailAndPassword adalah fungsi login firebase memiliki parameter 

email dan password. Jika task berhasil maka akan membuka menu utama, jika 

gagal maka muncul pesan error. 

3) Tampilan Menu Register 

Tampilan register merupakan tampilan pendaftaran akun bagi yg 

belum mempunyai akun. User diharuskan mengisi email, nomor  hp, dan 

password. Berikut rancangan tampilannya: 
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Gambar 4. 35 Tampilan register 

 EditText Email : Pada field ini user harus mengisikan 

emailnya. Contoh mrikza5@gmail.com 

 EditText No.HP :User diwajibkan mengisi nomor 

handphonya. Contoh : 087828536790 

 EditText Password : User harus mengisi password yang terdiri 

dari angka atau huruf minimal 6 karakter. 

 EditText Confim Password : Pengguna harus mengisikan ulang 

password agar tidak terjadi kesalahan password. Jika password dan 

confirm password tidak sama maka muncul error. 

 

Gambar 4. 36 Source code register 
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Penjelasan source code register: fungsi register menggunakan 

createUserWithEmailAndPassword dan mempunyai parameter email dan 

password. Jika task berhasil maka akan mengirim pesan verifikasi ke email 

pengguna dan masuk ke menu utama. Jika gagal mengirim email verifikasi maka 

akan muncul pesan gagal registrasi. Jika gagal registrasi maka akan muncul pesan 

error. 

4) Tampilan Menu Home 

Tampilan Home merupakan tampilan utama dari aplikasi setelah 

melakukan login. Menu home terdiri dari beberapa menu. Berikut 

rancangan tampilannya: 

 

 

Gambar 4. 37 Tampilan home 

 Menu Home : pada menu ini akan menampilkan daftar menu 

produk dari Yana Catering. 

 Menu Pesanan : Pada Menu ini akan menampilkan daftar pesanan 

dari user. 

 Menu Akun : Pada Menu ini akan menampilkan detail akun user 
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Gambar 4. 38 Source code home 

Penjelasan source code menu beranda: menu beranda menggunakan fragment dan 

menggunakan tampilan recyclerview. Sebelum menampilkan daftar menu, 

datanya ditampung terlebih dahulu pada sebuah POJO. POJO sering digunakan 

sebagai model untuk sebuah data tertentu. Setelah ditampung maka akan 

ditampilkan pada beranda menggunakan fungsi init pada fungsi 

updateRecyclerView. Untuk klik tiap item menggunakan fungsi onItemClick. 

5) Tampilan Buat Pesanan 
Tampilan ini muncul ketika user telah memilih salah satu daftar 

produk dari Yana Catering. Terdiri dari gambar produk, nam produk, 

harga, deskripsi produk, dan inputan jumlah pemesanan. Berikut 

rancangan tampilannya: 
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Gambar 4. 39 Tampilan detail produk 

 

Gambar 4. 40 Source code daftar pesanan 

Penjelasan source code daftar pesanan: pada tampilan ini menampilkan detail 

produk yang akan dipesan. Val id merupakan data yg dikirim dari menu beranda. 

Dalam menampilkan detailnya menggunakan FirestoreUtil dimana FirestoreUtil 

merupakan objek class firestore. FirestoreUtil.detailproduk menggunakan 

parameter id untuk mengambil data produk berdasarkan id produk. Kemudian 

btn_detail_pesan akan membuka detail pemesanan pelanggan sekaligun mengirim 

data ke activity selanjutnya. 

6) Tampilan Detail Pemesanan 
Tampilan detail pemesanan menampilkan detail pemesanan setelah 

user menekan tombol pesan sebelumnya. Berisi nama produk, harga 

produk, jumlah pesanan, ongkos kirim, total harga, kecamatan user, 

alamat. 
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Gambar 4. 41 Tampilan detail pemesanan 

 

Gambar 4. 42 Source code detail pemesanan 

Penjelasan source code detail pemesanan: val idproduk, qty, kec, ongkos 

merupakan id yg dikirim pada detail produk sebelumnya. Cara menampilan 

datanya menggunakan FirestoreUtil.detailproduk(id) dan akan masuk ke dalam 

firebase. 
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7) Tampilan Daftar Pesanan 
Tampilan daftar pesanan merupakan menu tampilan daftar pesanan 

user yang telah melakukan pemesanan. Berikut rancangan tampilannya: 

 

 

Gambar 4. 43 Tampilan daftar pesanan 
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Gambar 4. 44 Source code daftar pesanan 
Penjelasan source code daftar pesanan: hampir sama dengan beranda, setelah 

pelanggan selesai memesan pesanannya akan masuk ke menu daftar pesanan. Cara 

mengambil data dari firebase menggunakan fungsi init pada fungsi 

updateRecyclerView. Setiap item pesanan akan dibuka menggunakan intent ke 

activity DetailPesananActivity, dengan mengirim datanya menggunakan 

intent,putExtra. 

8) Tampilan Detail Transaksi 
Tampilan detail transksi merupakan tampilan detail transaksi 

pesanan oleh user yang telah melakukan pemesanan, berisi id transaksi, 

waktu transaksi, nama produk yg dipesan, harga produk, jumlah 

pemesanan, total pembayaran, alamat pemesan dan status pesanan. 
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Gambar 4. 45 Tampilan detail pesanan 

 

Gambar 4. 46 Source code detail pesanan 

Penjelasan source code detail pesanan: dalam menampilkan detail pesanan 

menggunakan idtransaksi yg sebelumnya dikirim oleh fragment daftar pesanan. 

Data yang dikirim berupa idtransaksi, nama pemesan, nohp, waktu transaksi, 

nama produk, harga, total bayar, alamat, dan status pesanan. 
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Gambar 4. 47 Tampilan detail pesanan pada admin 

 

Gambar 4. 48 Source code detail pesanan admin 

Penjelasan source code detail pesanan pada admin: objek 

FirestoreUtil.detailproduk mengambil idTransaksi dalam idTransaksi memiliki 

id_produk, nama_pemesan, nohp, jumlah pesanan, alamat, total_harga, 
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waktu_pemesanan, dtl_id_transaksi ditampilkan pada masing masing resource id 

xml. 

9) Tampilan Akun 
Menu akun merupakan tampilan data dari user yang telah terdaftar 

dari menu register. Berikut rancangan tampilannya: 

 

 

Gambar 4. 49 Tampilan menu akun 

 

Gambar 4. 50 Source code menu akun 

Penjelasan source code menu akun: menu akun menggunakan fragment. Tombol 

logout memanggil fungsi mAuth.signout. fungsi getCurrentUser berfungsi 
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mengambil data profil pengguna dari firebase. Tombol updateButton berfungsi 

untuk mengupdate profil pengguna. 

10) Tampilan Lacak Kurir 
Tampilan maps merupak tampilan untuk melihat posisi terakhir 

dari kurir pengantar. User bisa melacak kurir apakah masih jauh dan 

apakah sudah dekat. 

 

 

Gambar 4. 51 Tampilan  maps 

 

Gambar 4. 52 Source code maps pada pemesan 

Penjelasan source code maps pada pemesan: dalam class map mempunyai 

variabel map yang meng-extend GoogleMap. Pada class map mengambil 

idTransaksi pengguna. Dalam idTransaksi mempunyai data lattitude longitude 

kurir. Untuk mengupdate lokasi kurir menggunakan ref.get.addOnSuccesListener. 

variabel mapFragment digunakan untuk instansiasi supportfragmentmanager id 
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fragment map. Untuk set lokasi kurir menggunakan variabel mMap.addMarker yg 

didapatkan dari val location1. 

Untuk update lokasi kurir, pada aplikasi kurir setiap kurir pindah lokasi akan 

melakukan update koordinat pada database. Berikut source codenya: 

 

Gambar 4. 53 Source code update lokasi kurir 

Penjelasan source code update lokasi kurir: fungsi rquestLocationUpdates 

berfungsi untuk melakukan update lokasi kurir, val request berfungsi untuk 

memanggil objek LocationRequest(). Untuk permintaan update menggunakan 

interval selama 10 detik, paling cepat fastestinterval 5 detik, dan prioritas high 

accuracy. Val permission untuk menghidupkan gps dengan cara cek permission 

gps smartphone. Jika permission diijinkan maka client meminta 

requestLocationUpdates yang meng-extend LocationCallback(). Lokasi disimpan 

dalam tiap idTransaksi pengguna. Data lokasi disimpan dalam map dataMap, jika 

lokasi tidak kosong. Kemudian diupdate dengan cara ref.update(dataMap). 

11) Proses Build Apk 
Proses build apk aplikasi Yana Catering menjadi aplikasi berformat 

.apk untuk di instal di perangkat smartphone android. Pertama adalah 

membuka file projek Yana Catering pada Android Studio, kemudian pilih 

menu Build pilih Build Bundle(s) / APK(s) kemudian pilih Build Apk(s). 

Berikut tampilannya: 
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Gambar 4. 54 Proses build Apk 

Setelah proses Build selesai aplikasi Yana Catering berformat .apk 

sudah ada dalam folder projek Yana Catering tepatnya di local disk 

C:\Users\RIKZA\AndroidStudioProjects\AdminYana\app\build\outputs\ap

k\debug . berikut tampilannya: 

 

Gambar 4. 55 Hasil build apk 
4.1.5 Proses Instalasi 

Aplikasi Yana Catering dibagikan kepada 25 orang responden untuk 

mengetahui kekurangan dan kelebihan menurut para pengguna. Responden 

diminta untuk mengisntal aplikasi yang dibagikan dengan melalui Share It, MI 

Drop, atau menginstal langsung di Android Studio oleh peneliti atau mengirim file 

apk aplikasi tersebut. Setelah proses instalasi selesai, pengguna diminta mengisi 

angket tentang kelayakan aplikasi. Proses instalasi pada smartphone android 
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sebagai berikut: pertama buka file manager kemudian masuk ke folder dimana apk 

tersimpan 

 

Gambar 4. 56 buka file manager 

Setelah itu pasang aplikasi dengan cara klik file apk aplikasinya. Kemudian akan 

muncul tampilan pasang aplikasi lalu klik tombol instal: 

 

Gambar 4. 57 install aplikasi 

Lalu akan muncul proses pemasangan aplikasi, tunggu sampai selesai. Berikut 
tampilannya:  
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Gambar 4. 58 proses instal aplikasi 

Setelah proses aplikasi selesai kembali ke menu homescreen hp: 

 

 

Gambar 4. 59 aplikasi selesai dipasang 

4.2  Pengujian Aplikasi 
4.2.1  Black Box Testing 

Pengujian aplikasi Yana Catering menggunakan Black Box Testing yang 

dilakukan pada seluruh  tampilan aplikasi yang disajikan kedalam tabel angket 

pengujian sesuai fungsi fungsi dalam aplikasi. 

4.2.2  Pengujian Kompatibilitas 
Pengujian ini dilakukan menggunakan tiga device yang berbeda untuk 

mengetahui Kompabilitas  aplikasi di device android lain Redmi Note 5, A37f, 

Redmi 2. Ketika dijalankan di Ketiga device tersebut, aplikasi berjalan sesuai 

fungsinya. Semua fitur yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik. 

Tampilanya sesuai pada saat dilakukan di proses coding dengan dijalankan di 

device tersebut. 
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Tabel 4. 2 Hasil uji kompatibilitas 

Uji Kompatibilitas Aplikasi 

Device Versi API Hasil 

Redmi Note 5 9.0 (Pie) 28 Dapat 

dipasang dan 

berjalan 

sesuai fungsi 

A37f 5.1 (Lollipop) 22 Dapat 

dipasang dan 

berjalan 

sesuai fungsi 

Redmi 2 4.4 (KitKat) 19 Tidak dapat 

dipasang 

 

4.3  Evaluasi dan Validasi Ahli 
4.3.1  Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur aplikasi Yana Catering dengan 

metode Black box testing dari semua skenario pengujian setiap tabel pengujian 

berjalan sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari setiap pengujian sistem pada 

aplikasi Yana Catering dengan Black Box Testing adalah system yang berjalan 

sesuai harapan. 

 

4.3.2  Validasi Kelayakan Aplikasi 
4.3.2.1  Validasi Ahli 

1) Ahli Media 
Validasi ahli media dilakukan untuk mengumpulkan kritik dan saran 

pada aplikasi yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan yang lebih baik. 

 
Tabel 4. 3 Tabel ahli media 

No Indikator Nilai 

1. Apakah fungsi login berfungsi dengan baik? 3 

2. Apakah fungsi register berfungsi dengan baik? 3 
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3. Apakah fungsi Home dapat berfungsi dengan baik? 3 

4. 
Aplikasi dapat menampilkan daftar makanan yang 

tersedia pada aplikasi? 
3 

5. 
Fungsi konfirmasi pesanan dapat berjalan dengan 

baik? 
3 

6. Apakah fungsi akun berjalan dengan baik? 3 

7. 
Apakah fungsi menambah produk pada admin 

berjalan dengan baik? 
3 

8. 
Apakah aplikasi ini dapat menampilkan pelacakan 

kurir? 
2 

9. 
Apakah teks dalam aplikasi dapat terbaca dengan 

baik? 
3 

 Jumlah 26 

 
Tabel 4. 4 Tabel 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. 5 Hasil validasi ahli media 

No Ahli Instrumen 
Skor 
Ideal 
(n) 

Skor  
Total 

(f) 
Presentase Kriteria Keterangan 

1 Media 9 27 26 96,2% Sangat 
Layak Aplikasi driver 

belum menjadi 
background 

service 

 

4.3.2.2  Hasil Angket Responden 
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Penilaian aplikasi Yana Catering juga dilakukan dengan menyebar angket 

yang berisi beberapa pertanyaan kepada responden. 

1) Responden Pemilik Catering 
Penilaian aplikasi Yana Catering juga dilakukan dengan angket 

pertanyaan kepada pemilik usaha. Berikut hasilnya: 

Tabel 4. 6 Tabel responden pemilik 
NO PERNYATAAN Nilai 

1 Apakah anda setuju jika di yana catering 

diadakan aplikasi pemesanan online 

berbasis android? 

5 

2 Aplikasi ini memberikan kemudahan 

dalam menjalankan bisnis anda 

4 

3 Apakah anda setuju dengan adanya 

aplikasi ini dapat memudahkan anda 

dalam mengelola pemesanan ? 

 

4 

4 Apakah aplikasi ini menjadikan 

pengolahan data anda jadi lebih baik? 

3 

5 Apakah aplikasi membantu dalam 

memberikan informasi daftar menu di 

yana catering? 

4 

6. Apakah aplikasi dapat digunakan dengan 

mudah? 

3 

7. Fitur pengantaran pesanan sangat 

membantu dalam bisnis anda? 

4 

 JUMLAH 27 

 

2) Responden Pemesan Produk 
Penilaian aplikasi Yana Catering juga dilakukan dengan menyebar 

angket yg berisi pertanyaan kepada responden. Berikut hasil rekapitulasi 

sesuai butir pertanyaan 

 

Tabel 4. 7 rekap hasil responden pemesan 
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Responden SS S N TS STS 
1 15 12 6 0 0 
2 0 24 6 0 0 
3 30 8 0 0 0 
4 15 16 3 0 0 
5 15 20 0 0 0 
6 15 20 0 0 0 
7 25 12 0 0 0 
8 20 16 0 0 0 
9 25 12 0 0 0 
10 15 8 9 0 0 
11 25 8 3 0 0 
12 5 12 12 0 0 
13 40 0 0 0 0 
14 15 16 3 0 0 
15 0 16 12 0 0 
16 35 4 0 0 0 
17 5 24 3 0 0 
18 15 12 6 0 0 
19 20 16 0 0 0 
20 5 20 6 0 0 
21 10 20 3 0 0 
22 15 12 6 0 0 
23 15 16 3 0 0 
24 30 8 0 0 0 
25 20 16 0 0 0 

Jumlah 
430 348 81 0 0 
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Tabel 4. 8 Tabel responden pemesan 

No. Pernyataan Nilai 

1. Apakah anda setuju apabila pemesanan catering di 

Yana Catering Jepara dijadikan aplikasi berbasis 

android? 

115 

2 Aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh 

pemesan? 

109 

3. Apakah aplikasi ini menambah pengetahuan dan 

pemahaman saya tentang menu yang ada di Yana 

Catering 

105 
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4. Apakah dengan adanya aplikasi Yana Catering 

menjadikan anda dapat memesan catering lebih 

cepat? 

104 

5. Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam aplikasi 

Yana Catering Mobile ini mudah dipahami 

104 

6. Aplikasi Yana Catering Mobile ini mendorong rasa 

ingin tahu terhadap menu yang ada dicatering Yana 

Jepara 

100 

7. Fitur pelacakan diperlukan untuk pemesanan online 109 

8. Fitur pelacakan pengantar bermanfaat untuk 

pemesan 

113 

 Jumlah 859 

 
Tabel 4. 9 Hasil penilaian responden 

No Ahli Instrumen Skor 
Ideal 
(n) 

Skot 
total 
(f) 

Presentase Kriteria Keterangan 

1 Responden 
Pemesan 

8 1000 859 85,9% Sangat 
Layak 

- 

2 Pemilik 
Usaha 

7 35 27 77,14% Sangat 
Layak 

- 

 

 

 

 

Tabel 4. 10 Tabel 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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