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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Perancangan Aplikasi 

 Rancangan aplikasi yang penulis kembangkan ini menggunakan Use Case 

Diagram meliputi Activity diagram dan Sequence diagram. Aplikasi pemesanan 

dan pengiriman Teh Botol Yazztea yang penulis beri nama Yazztea Official Store 

ini menggunakan metode Rapid Application Development dengan tahapan 

requirement planning, design system, implementation. Pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut : 

 

4.1.1. Requirement Planning 

 Pada tahap ini analyst melakukan identifikasi kebutuhan dalam 

pengembangan aplikasi meliputi : analisis kebutuhan data dan informasi, analisi 

kebutuhan fungsionalitas, analisis kebutuhan non fungsionalitas, analisis 

kebutuhan alat. 

 

4.1.1.1. Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 

  Sistem ini membutuhkan data dan informasi berupa info produk dan harga 

teh botol Yazztea serta bagaimana cara melakukan pemesanan teh botol Yazztea 

yang telah dilakukan. Untuk data ini dapat ditemukan di website resmi CV. 

Jeparaz Tirta Mulia. 

 

4.1.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsionalitas 

  Analisis kebutuhan fungsionalitas adalah analisis dalam mengidentifikasi 

beberapa fungsi yang diperlukan dalam sistem aplikasi berdasarkan angket 

responden, terhadap beberapa pengguna yang telah dilakukan. Beberapa fungsi 

yang diperlukan dalam sistem ini adalah : 

1. Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun asal 

mempunyai koneksi internet yang stabil. 

2. Pengguna mendapat informasi harga dan produk teh botol Yazztea. 

3. Pengguna dapat melakukan pemesanan teh botol Yazztea. 

4. Pengguna dapat melihat cara dan ketentuan pemesanan 
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4.1.1.3. Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas 

  Analisis kebutuhan non fungsionalitas adalah analisis kebutuhan yang 

secara tidak langsung berhubungan secara spesifik dengan sistem. Kebutuhan ini 

berhubungan dengan properti sistem seperti waktu tanggap, keandalan, dan 

pemrosesan pada media penyimpanan. Kebutuhan non fungsional yang 

dibutuhkan sistem ini meliputi : 

1. Aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi android minimal versi 4.4 

(Kitkat). 

2. Aplikasi ini dapat berjalan optimal dalam layar minimal 5 inchi dengan 

resolusi 720 x 1280 pixel. 

4.1.1.4. Analisis Kebutuhan Alat 

  Peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi pemesanan dan 

pengiriman teh botol Yazztea ini meliputi : 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk membantu pengembangan 

aplikasi ini yaitu komputer, laptop dan smartphone android. Adapun 

spesifikasinya sebagai berikut : 

a. Komputer 

- Operating System : Windows 7 64 Bit 

- Proccessor : Intel Core i3 2120 @3.30 GHz 

- RAM  : 8 GB 

- Harddisk  : 1000 GB 

b. Laptop 

- Operating System : Windows 7 64 Bit 

- Proccessor : Intel Core i3 @2.4 GHz  

- RAM  : 8 GB 

- Harddisk  : 320 GB 

c. Smartphone 

- Operating System : Android Oreo 8.0 

- Proccessor : Snapdragon 650 Hexa core 

- RAM  : 3 GB 

- Memory Internal : 32 GB 
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2. Perangkat Lunak(Software)  

 Perangkat Lunak (Software) yang digunakan pada laptop/komputer antara 

lain : 

- Operating System Windows 7 Ultimate x64 

- Android Studio Version 3.5.2  

- StarUML Version 3.1.1 

- yEd Graph Editor Version 3.19.1.1 

- Corel Draw X7 

- Balsamiq Mockups Version 3.5.17 
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4.1.2. Desain Sistem 

4.1.2.1. Deskripsi Sistem 

  Deskripsi sistem diperlukan untuk menjelaskan aplikasi Yazztea Official 

Store secara mudah dan sederhana, dalam membuat perancangan sistem penulis 

menggunakan diagram UML (Unified Modelling Languange) seperti Use Case 

Diagram , Activity Diagram dan Sequence Diagram.Untuk pemesanan teh botol 

Yazztea dalam aplikasi yang diberi nama Yazztea Official Store seperti gambar 

berikut : 

 

 

Gambar 4.1 Data Flow Diagram 

 

4.1.2.2. Use Case Diagram  

  Use Case Diagram mendefinisikan fitur apa saja yang terdapat pada 

aplikasi Yazztea Official Store ,dimana diagram ini menunjukkan adanya interaksi 

antara User dengan Sistem. Dengan User adalah pengguna dan system adalah 

aplikasi Yazztea Official Store. Adapun Use Case Diagram dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 4.2. Use Case Diagram 

Deskripsi detail Use Case pada gambar diatas akan dijelaskan pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi Use Case Diagram 

Aktor 

No Use Case Deskripsi 

A User (Pengguna) 

1 Register Pengguna membuat akun dengan mengisikan 
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beberapa data diri , email dan password 

2 Reset Password 
Pengguna yang sudah memiliki akun tetapi lupa 

password dapat meminta email reset password 

 

3 
Login 

Pengguna yang sudah pernah register dapat 

login dengan mengisikan email dan password. 

Kemudian sistem meng validasi data email dan 

password ke firebase ,jika data email dan 

password valid maka sistem akan 

menampilkan menu utama 

4 
Membuat Pesanan Teh 

Botol Yazztea 

Pengguna dapat melakukan pemesanan teh 

botol yazztea dengan mengisi biodata diri 

wajib seperti nama pemesan , alamat dan 

nomor hape. Pengguna juga harus menginput 

berapa jumlah pesanannya, tanggal kirim serta 

tanggal acara nya. 

5 Update Profil 

Pengguna dapat melakukan update info profil 

seperti nama, alamat dan nomor handphone. 

Pengguna juga dapat menambah ikon profil 

mereka sendiri. 

6 Melihat Daftar Pesanan 
Pengguna dapat melihat daftar pesanan yang 

telah dilakukan. 

7 Membatalkan Pesanan 

Pengguna dapat membatalkan hanya jika 

pesanan yang pengguna kirim belum 

dikonfirmasi oleh admin 

8 Logout Pengguna dapat melakukan Logout 

B Admin 

1 Login 
Admin melakukan login dengan mengisi data email 

dan password admin 

2 Reset Password 
Admin yang lupa password dapat meminta email 

reset password 

3 Update Harga 
Admin dapat melakukan update harga teh botol per 

krat 
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4 
Tambah / Hapus Cara dan 

Ketentuan Pemesanan 

Admin dapat menambah maupun menghapus 

bagaimana cara memesan dan ketentuan 

pemesanan 

5 Konfirmasi Pesanan 

Admin dapat meng konfirmasi pesanan yang telah 

diajukan user 

 

6 Melihat Daftar Pesanan 
Admin dapat melihat daftar pesanan semua user 

maupun user tertentu 

7 Melihat Daftar User Admin dapat melihat daftar user yang terdaftar 

8 Melihat Info Total Pesan 
Admin dapat melihat info Total pesanan yang 

masuk dan total pesanan krat yang masuk 

 

4.1.2.3. Activity Diagram 

  Activity Diagram menggambarkan aliran dari aktivitas sistem aplikasi pada 

saat dijalankan pengguna dengan lebih fokus kepada aktivitas yang dilakukan aplikasi 

bukan kepada aktivitas pengguna. Adapun Activity Diagram pada aplikasi Yazztea 

Official Store sebagai berikut :  
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Gambar 4.3. Activity Diagram Login 

  Activity diagram login  berfungsi sebagai pintu gerbang keamanan sistem. 

User yang sudah mempunyai akun dapat melakukan  login dengan validasi dari 

sistem, user yang sudah punya akun tetapi lupa password dapat meminta email 

reset password dan calon user juga dapat membuat akun  baru  dengan cara 

registrasi . 
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Gambar 4.4. Activity Diagram Pesan 

  Activity diagram pesan berfungsi sebagai proses pemesanan. Apabila user 

telah berhasil login,maka user dapat melakukan pemesanan Teh Botol Yazztea 

dengan melakukan pengisian data diri berupa nama lengkap, nomor handphone, 

jumlah pesanan, tanggal kirim, tanggal acara, alamat dan juga rincian tambahan. 

Jika data pemesanan valid maka sistem akan menampilkan toast berhasil 

pesan,dan user tinggal menunggu konfirmasi dari admin. 



34 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Activity Diagram Update Profil 

  Activity Diagram Update profil berfungsi sebagai mengganti atau meng 

update informasi user seperti nama , alamat dan nomor handphone. 
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Gambar 4.6. Activity Diagram Daftar Pesanan 

  Activity diagram daftar pesanan berfungsi sebagai melihat pesanan yang 

telah dilakukan user. Jika user sudah melakukan pemesanan maka akan tampil 

daftar pesanannya, user juga dapat melihat detail pesanan yang pernah dilakukan. 
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Gambar 4.7. Activity Diagram Batalkan Pesanan 

  Activity diagram batalkan pesanan berfungsi sebagai membatalkan 

pesanan. User dapat membatalkan pesanan hanya jika pesanan user belum ter 

konfirmasi, jika sudah ter konfirmasi user tidak dapat membatalkan pesanan 

karena sudah ter konfimasi. 
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Gambar 4.8. Activity Diagram Login  Admin 

  Activity diagram login admin berfungsi sebagai pintu keamanan sistem. 

Admin login dengan memasukkan email dan password kemudian sistem akan 

mem validasi ,apabila valid sistem akan menampilkan menu dashboard . Admin 

dapat meminta email reset password apabila lupa password. 
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Gambar 4.9. Activity Diagram Update Harga Admin 

  Activity diagram update harga berfungsi sebagai mengubah harga teh 

botol per satu  krat. Admin yang sudah berhasil dapat melakukan update harga 

dengan menekan harga lalu memasukkan harga baru dan tekan simpan apabila 

ingin meng update harga baru. 
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Gambar 4.10. Activity Diagram Tambah Hapus Cara Ketentuan 

  Activity diagram tambah hapus cara ketentuan berfungsi sebagai 

menambah atau menghapus cara dan ketentuan pemesanan. Admin dapat 

melakukan penambahan maupun pengurangan cara dan ketentuan pemesanan. 



40 

 

 

 

 

Gambar 4.11. Activity Diagram Konfirmasi Pesanan Admin 

  Activity diagram konfirmasi pesanan admin berfungsi sebagai melakukan 

konfirmasi pesanan. Admin dapat melakukan konfirmasi pesanan dari user dengan 

menekan daftar pesanan lalu muncul detail pesanan, dan tekan tombol konfirmasi 

atau batal konfirmasi untuk melakukan konfirmasi maupun sebaliknya. 
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Gambar 4.12. Activity Diagram Lihat Daftar Pesanan 

  Activity diagram lihat daftar pesanan berfungsi sebagai melihat daftar 

pesanan . Admin dapat melihat daftar semua pesanan yang telah dilakukan semua 

user. 
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Gambar 4.13. Activity Diagram Lihat Daftar User 

  Activity diagram lihat daftar user berfungsi sebagai melihat daftar user 

aktif pada sistem. Admin dapat melihat daftar user yang telah melakukan 

registrasi sistem, dan admin juga dapat melihat informasi tentang user. 

4.1.2.4. Sequence Diagram 

 Sequence Diagram merupakan diagram penggambaran langkah langkah 

yang dilakukan sebagai respon interaksi antar objek dalam urutan waktu. Berikut 

adalah Sequence Diagram dari aplikasi Yazztea Official Store : 

a. Aplikasi User 

1. Sequence Diagram Login, Register dan Reset Password User 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses login, register dan 

reset password yang dilakukan oleh user 
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Gambar 4.14. Sequence Diagram Login, Register dan Reset Password 

User 
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2. Sequence Diagram Pesan User 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses pemesanan teh botol 

yang dilakukan oleh user 

 

Gambar 4.15. Sequence Diagram Pesan User 

3. Sequence Diagram Update Profil User 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses update profil yang 

dilakukan oleh user 

 

Gambar 4.16. Sequence Diagram Update Profil User 

4. Sequence Diagram Lihat Daftar Pesanan User 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses melihat daftar pesanan 

user yang dilakukan oleh user 
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Gambar 4.17. Sequence Diagram Lihat Daftar Pesanan User 

5. Sequence Diagram Batalkan Pesanan User 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses membatalkan pesanan 

yang dilakukan oleh user 

 

Gambar 4.18. Sequence Diagram Batalkan Pesanan User 

b. Aplikasi Admin 

1. Sequence Diagram Login dan Reset Password Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses login dan reset 

password yang dilakukan oleh admin 
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Gambar 4.19. Sequence Diagram Login dan Reset Password Admin 

2. Sequence Diagram Update Harga Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses update harga teh botol 

per krat yang dilakukan oleh admin 

 

Gambar 4.20. Sequence Diagram Update Harga Admin 
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3. Sequence Diagram Tambah atau Hapus Cara dan Ketentuan Pesan Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses menambahkan atau 

menghapus cara dan ketentuan pesan yang dilakukan oleh admin 

 

 

Gambar 4.21. Sequence Diagram Tambah Hapus Cara Ketentuan Pesan 

Admin 

4. Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses konfirmasi pesanan 

user yang dilakukan oleh admin 
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Gambar 4.22. Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan Admin 

5. Sequence Diagram Daftar Pesanan Admin  

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses melihat daftar pesanan 

user yang dilakukan oleh admin 

 

Gambar 4.23. Sequence Diagram Daftar Pesanan Admin 

6. Sequence Diagram Daftar User Pemesan Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses melihat daftar user 

pemesan terdaftar yang dilakukan oleh admin 
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Gambar 4.24. Sequence Diagram User Pemesan Admin 

7. Sequence Diagram Total Pesanan dan Total User Admin 

Sequence diagram dibawah ini menunjukkan proses melihat info total 

pesanan dan total user pemesan terdaftar yang dilakukan oleh admin 

 

Gambar 4.25. Sequence Diagram Total Pesanan dan Total User Admin
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4.1.2.5. Perancangan Antarmuka ( Interface) 

  Perancangan Interface dilakukan agar hasil implementasi aplikasi 

maksimal. Rancangan Interface yang dibuat penulis untuk pengguna antara lain 

rancangan splashscreen, login, register, reset password, halaman profil 

perusahaan , halaman info produk,  menu ketentuan pemesanan, menu form 

pemesanan, menu info akun profil, menu daftar pesanan user, menu edit info 

profil user. Rancangan Interface untuk admin antara lain rancangan splashscreen, 

menu login, menu reset password, menu dashboard, menu user pemesan, menu 

cara dan ketentuan pesan, menu daftar user pemesan, menu info user, menu daftar 

pesanan user, menu detail pesanan user. 

a. Rancangan Interface User 

1. Rancangan Splashscreen User 

Rancangan Splashscreen adalah halaman yang pertama kali muncul 

saat aplikasi dibuka pertama kali. Berikut rancangan splashscreen user 

: 

 

Gambar 4.26. Rancangan Splashscreen User 
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2. Rancangan Login User 

 Rancangan Login User merupakan halaman user melakukan login 

menggunakan email dan password, rancangannya sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.27. Rancangan Login User 

Penjelasan gambar : 

Pertama user yang telah memiliki akun memasukkan email dan 

password, lalu menekan tombol login. User yang belum memiliki 

akun dapat membuat akun dengan memilih daftar. User yang sudah 

memiliki akun tetapi lupa password dapat meminta email reset 

password dengan menekan lupa password ?. 
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3. Rancangan Register User 

 Rancangan Registrasi User adalah halaman user yang belum 

mempunyai akun melakukan registrasi akun dengan mengisi biodata 

diri seperti nama, alamat, nomor handphone, email dan password. 

Berikut rancangan register user : 

 

Gambar 4.28. Rancangan Register User 

  Penjelasan gambar : 

 Pada halaman ini user melakukan pengisian biodata diri seperti 

nama, alamat, nomor handphone, email, password untuk 

melakukan registrasi akun baru. Apabila sudah terisi semua tekan 

tombol daftar, jika data valid user dapat menggunakan email dan 

password untuk melakukan login. 
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4. Rancangan Reset Password User 

 Rancangan reset password user merupakan halaman dimana user 

yang telah memiliki akun tetapi lupa password untuk melakukan 

permintaan reset password. Rancangan reset password user sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.29. Rancangan Reset Password User 

5. Rancangan Halaman Profil Perusahaan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat informasi perusahaan CV. 

Jeparaz Tirta Mulia. Berikut rancangan halaman profil perusahaan 

user : 

 

Gambar 4.30. Rancangan Halaman Profil Perusahaan User 
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6. Rancangan Halaman Info Produk User 

 Pada halaman ini user dapat melihat informasi produk teh botol 

yazztea yang diproduksi CV.  Jeparaz Tirta Mulia. Berikut rancangan 

halaman info produk user : 

 

Gambar 4.31. Rancangan Halaman Info Produk User 

7. Rancangan Menu Ketentuan Pemesanan User 

Pada halaman ini user dapat melihat informasi bagaimana cara 

pemesanan, ketentuan pemesanan dan harga produk yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Rancangannya sebagai berikut : 

 

Gambar 4.32. Rancangan Menu Ketentuan Pemesanan User 
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8. Rancangan Menu Form Pemesanan User 

 Halaman menu form pemesanan merupakan halaman dimana user 

dapat melakukan pemesanan teh botol yazztea dengan mengisikan 

data diri dan data pemesanan. Berikut rancangan menu form 

pemesanan user : 

.  

Gambar 4.33. Rancangan Menu Form Pemesanan User 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini user mengisi biodata pemesanan seperti nama 

lengkap, nomor handphone, jumlah pesanan, tanggal kirim, tanggal 

gawe, alamat penerima, rincian tambahan. Apabila sudah diisi 

semua user menekan tombol pesan sekarang, jika salah satu data 

tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan error . Jika 

semua data valid user telah berhasil melakukan pemesanan teh 

botol dan user menunggu konfirmasi pesanan dari admin. 
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9. Rancangan Menu Info Akun Profil User 

 Rancangan menu info akun profil user merupakan halaman 

informasi akun profil user. Berikut rancangan menu info akun profil 

user : 

 

Gambar 4.34. Rancangan Menu Info Akun Profil User 

10. Rancangan Menu Daftar Pesanan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat daftar pesanan yang telah 

dilakukan. Rancangan menu daftar pesanan user sebagai berikut : 

 

 

Gambar 4.35. Rancangan Menu Daftar Pesanan User 
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11. Rancangan Menu Detail Pesanan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat detail pesanan yang telah 

dilakukan. Berikut rancangan menu detail pesanan user :  

 

Gambar 4.36. Rancangan Menu Detail Pesanan User 

12. Rancangan Menu Edit Info Profil User 

 Rancangan menu edit info profil user merupakan halaman user 

dapat melakukan update informasi akun profil seperti update nama, 

alamat, nomor handphone dan foto profil. Berikut rancangan menu 

edit info profil  user :  

 

Gambar 4.37. Rancangan Menu Edit Info Profil User 
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Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini user dapat melakukan update informasi akun . 

User melakukan update foto profil dengan menekan foto profil lalu 

user memilih gambar dalam internal storage handphone, setelah 

berhasil memilih gambar, user menekan tombol simpan perubahan 

lalu tunggu sampai proses update data selesai. 

b. Rancangan Interface Admin 

1. Rancangan Splashscreen Admin 

 Rancangan Splashscreen Admin merupakan tampilan sistem yang 

pertama kali ditampilkan. Berikut rancangan splashscreen admin :  

 

 

Gambar 4.38. Rancangan Splashscreen Admin 
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2. Rancangan Login Admin 

 Pada tampilan login merupakan halaman admin melakukan login 

sebelum masuk ke dalam menu utama aplikasi. Berikut rancangan 

login admin : 

 

Gambar 4.39. Rancangan Login Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin melakukan login dengan akun yang khusus 

admin yang sudah ditetapkan yaitu email : admin@admin.com dan  

password : admin123, dengan akun tersebut dapat melakukan 

konfirmasi pesanan teh botol yazztea, update harga teh botol 

yazztea, hapus dan tambah cara ketentuan pesan, melihat informasi 

total pesanan dan total user.  



60 

 

 

 

3. Rancangan Reset Password Admin 

 Rancangan reset password admin merupakan halaman admin yang 

lupa password admin melakukan permintaan email reset password. 

Rancangan reset password sebagai berikut : 

 

Gambar 4.40. Rancangan Reset Password Admin 

Penjelasan gambar : 

Admin yang lupa password dapat melakukan permintaan email 

reset password. 
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4. Rancangan Menu Dashboard Admin 

 Rencangan menu dashboard admin merupakan halaman utama 

yang ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. Berikut 

rancangan menu dashboard admin : 

 

Gambar 4.41. Rancangan Menu Dashboard Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin dapat melihat beberapa informasi 

mengenai penjualan teh botol yazztea seperti informasi total 

pesanan masuk, informasi total pesanan krat masuk, informasi user 

yang telah melakukan registrasi dan informasi harga.  
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5. Rancangan Menu Cara dan Ketentuan Pesan Admin 

 Rancangan menu cara dan ketentuan pesan admin merupakan 

halaman admin dapat menambahkan maupun menghapus cara atau 

ketentuan pemesanan teh botol yazztea. Berikut rancangan menu cara 

dan ketentuan pesan admin : 

 

Gambar 4.42. Rancangan Menu Cara dan Ketentuan Pesan Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin dapat melakukan penambahan cara pesan, 

penambahan ketentuan pesan, menghapus cara pesan, menghapus 

ketentuan pesan. Admin juga dapat melihat daftar cara dan 

ketentuan pesan yang sudah ada. Admin menambah cara atau 

ketentuan pesan dengan cara menginput cara atau ketentuan baru 

setelah itu tekan ikon tambah dan tunggu sampai muncul 

pemberitahuan data berhasil ditambah. Admin melakukan hapus 

cara atau ketentuan pesan dengan menekan ikon silang disamping 

setelah itu muncul peringatan yakin hapus, tekan ya untuk 

melakukan penghapusan cara atau ketentuan. 
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6. Rancangan Menu Daftar User Pemesan Admin 

 Rancangan menu daftar user pemesan admin merupakan halaman 

admin melihat daftar user pemesan teh botol yazztea. Berikut 

rancangan menu daftar user pemesan admin : 

 

Gambar 4.43. Rancangan Menu Daftar Pemesan Admin 

7. Rancangan Menu Info User 

 Rancangan menu info user merupakan halaman admin dapat 

melihat informasi akun user seperti nama, alamat dan nomor 

handphone user. Berikut rancangan menu info user : 

 

Gambar 4.44. Rancangan Menu Info User 
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8. Rancangan Menu Daftar Pesanan User 

 Rancangan menu daftar pesanan user adalah halaman admin dapat 

melihat daftar pesanan yang telah dilakukan user. Rancangan menu 

daftar pesanan user sebagai berikut : 

 

Gambar 4.45. Rancangan Menu Daftar Pesanan User 

9. Rancangan Menu Detail Pesanan User 

 Rancangan menu detail pesanan user  merupakan halaman dimana 

admin melihat detail informasi pemesanan yang dilakukan user seperti 

tanggal pemesanan teh botol yazztea, jumlah pesan teh botol yazztea, 

tanggal kirim pesanan, dan tanggal gawe atau acara. Berikut 

rancangannya :  
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Gambar 4.45. Rancangan Menu Detail Pesanan User 

Penjelasan gambar : 

Pada tampilan ini admin dapat melihat detail pesanan yang 

dilakukan user , admin juga dapat melakukan konfirmasi pesanan 

dengan menekan tombol konfirmasi pesanan dan juga sebaliknya. 

10.  Rancangan Dialog Update Harga 

  Pada rancangan dialog update harga ini admin dapat melakukan 

update harga teh botol yazztea per krat. Rancangan dialog update 

harga sebagai berikut : 
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Gambar 4.46. Rancangan Dialog Update Harga 

Penjelasan gambar : 

Pada tampilan admin dapat melakukan update harga dengan 

memasukkan harga baru teh botol yazztea per krat , tekan simpan 

jika ingin meng update harga, tekan batal untuk membatalkan. 
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4.1.3. Build System  

 Pada tahapan ini penulis mengembangkan sistem aplikasi sesuai rancangan 

sistem aplikasi yang telah penulis buat sebelumnya. Penulis mengembangkan 

sistem aplikasi sesuai dengan rancangan sistem yang penulis buat sebelumnya ke 

dalam bentuk kode pemrograman kotlin. 

1. Analisis Sistem Login User 

 Login User merupakan tampilan awal aplikasi setelah splashscreen. 

Berikut potongan kode pemrograman login user : 

 

Gambar 4.47. Potongan Kode Login User
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2. Analisis Sistem Register User 

 Register User merupakan halaman user melakukan registrasi akun baru. 

Berikut potongan kode pemrograman register user :  

 

Gambar 4.48. Potongan Kode Register User
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3. Analisis Sistem Reset Password User 

 Reset password merupakan halaman user melakukan permintaan email 

reset password. Berikut potongan kode pemrograman reset password user : 

 

Gambar 4.49. Potongan Kode Reset Password User
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4. Analisis Sistem Menu Form Pemesanan User 

 Menu form pemesanan user merupakan halaman user melakukan 

pemesanan dengan mengisi biodata diri dan data pemesanan. Berikut 

potongan kode pemrograman menu form pemesanan user : 

 

Gambar 4.50. Potongan Kode Menu Form Pemesanan User
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5. Analisis Sistem Halaman Daftar Pesanan User 

 Daftar pesanan user merupakan halaman dimana user melihat daftar 

pesanan yang telah dilakukan. Berikut potongan kode pemrograman halaman 

daftar pesanan user :  

 

Gambar 4.51. Potongan Kode Halaman Daftar Pesanan User
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6. Analisis Sistem Halaman Detail Pesanan User 

 Detail pesanan user merupakan halaman dimana user dapat melihat 

informasi detail pesanan yang pernah dilakukan. User juga dapat 

membatalkan pesanan apabila pesanan belum dikonfirmasi oleh admin. 

Berikut potongan kode pemrograman halaman detail pesanan user : 

 

Gambar 4.51. Potongan Kode Halaman Detail Pesanan User
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4.1.4. Implementation (implementasi) 

 Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem yang akan 

dilakukan sesuai dengan perancangan yang telah penulis buat sebelumnya 

menggunakan bahasa pemrograman kotlin dengan menggunakan Android Studio. 

Berikut merupakan implementasi sistem Aplikasi Yazztea Official Store : 

a. Aplikasi Pengguna 

1. Tampilan Splashscreen User 

 Tampilan Splashscreen adalah halaman yang pertama kali muncul saat 

aplikasi dibuka pertama kali. Berikut tampilan splashscreen user : 

 

Gambar 4.52. Tampilan Splashscreen User 

2. Tampilan Login User 

 Tampilan Login User merupakan halaman user melakukan login 

menggunakan email dan password, tampilannya sebagai berikut : 
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Gambar 4.53. Tampilan Login User 

Penjelasan gambar : 

Pertama user yang telah memiliki akun memasukkan email dan password, 

lalu menekan tombol login. User yang belum memiliki akun dapat 

membuat akun dengan memilih daftar. User yang sudah memiliki akun 

tetapi lupa password dapat meminta email reset password dengan menekan 

lupa password ?. 

3. Tampilan Register User 

 Tampilan Registrasi User adalah halaman user yang belum mempunyai 

akun, melakukan registrasi akun dengan mengisi biodata diri seperti nama, 

alamat, nomor handphone, email dan password. Berikut tampilan register 

user : 
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Gambar 4.54. Tampilan Register User 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini user melakukan pengisian biodata diri seperti nama, 

alamat, nomor handphone, email, password untuk melakukan registrasi 

akun baru. Apabila sudah terisi semua tekan tombol daftar, jika data valid 

user dapat menggunakan email dan password untuk melakukan login. 

4. Tampilan Reset Password User 

 Tampilan reset password user merupakan halaman dimana user yang telah 

memiliki akun tetapi lupa password untuk melakukan permintaan reset 

password. Tampilan reset password user sebagai berikut : 
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Gambar 4.55. Tampilan Reset Password User 

5. Tampilan Halaman Profil Perusahaan User 

Pada halaman ini user dapat melihat informasi perusahaan CV. Jeparaz 

Tirta Mulia. Berikut tampilan halaman profil perusahaan user : 

 

Gambar 4.56. Tampilan Halaman Profil Perusahaan User 
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6. Tampilan Halaman Info Produk User 

 Pada halaman ini user dapat melihat informasi produk teh botol yazztea 

yang diproduksi CV.  Jeparaz Tirta Mulia. Berikut tampilan halaman info 

produk user : 

 

Gambar 4.57. Tampilan Halaman Info Produk User 

7. Tampilan Menu Ketentuan Pemesanan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat informasi bagaimana cara pemesanan, 

ketentuan pemesanan dan harga produk yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Tampilannya sebagai berikut : 

 

Gambar 4.58. Tampilan Menu Ketentuan Pemesanan User 
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8. Tampilan Menu Form Pemesanan User 

 Halaman menu form pemesanan merupakan halaman dimana user dapat 

melakukan pemesanan teh botol yazztea dengan mengisikan data diri dan data 

pemesanan. Berikut tampilan menu form pemesanan user : 

 

Gambar 4.59. Tampilan Menu Form Pemesanan User 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini user mengisi biodata pemesanan seperti nama lengkap, 

nomor handphone, jumlah pesanan, tanggal kirim, tanggal gawe, alamat 

penerima, rincian tambahan. Apabila sudah diisi semua user menekan 

tombol pesan sekarang, jika salah satu data tidak valid maka sistem akan 

menampilkan pesan error . Jika semua data valid user telah berhasil 

melakukan pemesanan teh botol dan user menunggu konfirmasi pesanan 

dari admin. 

 

9. Tampilan Menu Info Akun Profil User 

 Tampilan menu info akun profil user merupakan halaman informasi akun 

profil user. Berikut tampilan menu info akun profil user : 
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Gambar 4.60. Tampilan Menu Info Akun Profil User 

10. Tampilan Menu Daftar Pesanan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat daftar pesanan yang telah dilakukan. 

Tampilan menu daftar pesanan user sebagai berikut : 

 

Gambar 4.61. Tampilan Menu Daftar Pesanan User 
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11. Tampilan Menu Detail Pesanan User 

 Pada halaman ini user dapat melihat detail pesanan yang telah dilakukan. 

Berikut tampilan menu detail pesanan user : 

 

Gambar 4.62. Tampilan Menu Detail Pesanan User 

12. Tampilan Menu Edit Info Profil User 

 Tampilan menu edit info profil user merupakan halaman user dapat 

melakukan update informasi akun profil seperti update nama, alamat, nomor 

handphone dan foto profil. Berikut tampilan menu edit info profil  user :  
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Gambar 4.63. Tampilan Menu Edit Info Profil User 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini user dapat melakukan update informasi akun . User 

melakukan update foto profil dengan menekan foto profil lalu user 

memilih gambar dalam internal storage handphone, setelah berhasil 

memilih gambar, user menekan tombol simpan perubahan lalu tunggu 

sampai proses update data selesai. 
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b. Aplikasi Admin 

1. Tampilan Splashscreen Admin 

 Tampilan Splashscreen Admin merupakan tampilan sistem yang pertama 

kali ditampilkan. Berikut tampilan splashscreen admin : 

 

Gambar 4.64. Tampilan Splashscreen Admin 

2. Tampilan Login Admin 

 Pada tampilan login merupakan halaman admin melakukan login sebelum 

masuk ke dalam menu utama aplikasi. Berikut tampilan login admin : 
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Gambar 4.65. Tampilan Login Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin melakukan login dengan akun yang khusus admin 

yang sudah ditetapkan yaitu email : admin@admin.com dan  password : 

admin123, dengan akun tersebut dapat melakukan konfirmasi pesanan teh 

botol yazztea, update harga teh botol yazztea, hapus dan tambah cara 

ketentuan pesan, melihat informasi total pesanan dan total user. 

3. Tampilan Reset Password Admin 

 Tampilan reset password admin merupakan halaman admin yang lupa 

password admin melakukan permintaan email reset password. Tampilan reset 

password sebagai berikut : 
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Gambar 4.66. Tampilan Reset Password Admin 

Penjelasan gambar : 

Admin yang lupa password dapat melakukan permintaan email reset 

password. 

4. Tampilan Menu Dashboard Admin 

 Rancangan menu dashboard admin merupakan halaman utama yang 

ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. Berikut tampilan menu 

dashboard admin : 
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Gambar 4.67. Tampilan Menu Dashboard Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin dapat melihat beberapa informasi mengenai 

penjualan teh botol yazztea seperti informasi total pesanan masuk, 

informasi total pesanan krat masuk, informasi user yang telah melakukan 

registrasi dan informasi harga. 

5. Tampilan Menu Cara dan Ketentuan Pesan Admin 

 Tampilan menu cara dan ketentuan pesan admin merupakan halaman 

admin dapat menambahkan maupun menghapus cara atau ketentuan 

pemesanan teh botol yazztea. Berikut tampilan menu cara dan ketentuan 

pesan admin : 
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Gambar 4.68. Tampilan Menu Cara dan Ketentuan Pesan Admin 

Penjelasan gambar : 

Pada halaman ini admin dapat melakukan penambahan cara pesan, 

penambahan ketentuan pesan, menghapus cara pesan, menghapus 

ketentuan pesan. Admin juga dapat melihat daftar cara dan ketentuan 

pesan yang sudah ada. Admin menambah cara atau ketentuan pesan 

dengan cara menginput cara atau ketentuan baru setelah itu tekan ikon 

tambah dan tunggu sampai muncul pemberitahuan data berhasil ditambah. 

Admin melakukan hapus cara atau ketentuan pesan dengan menekan ikon 

silang disamping setelah itu muncul peringatan yakin hapus, tekan ya 

untuk melakukan penghapusan cara atau ketentuan. 

6. Tampilan Menu Daftar User Pemesan Admin 

 Tampilan menu daftar user pemesan admin merupakan halaman admin 

melihat daftar user pemesan teh botol yazztea. Berikut tampilan menu daftar 

user pemesan admin : 
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Gambar 4.69. Tampilan Menu Daftar User Pemesan Admin 

7. Tampilan Menu Info User 

 Tampilan menu info user merupakan halaman admin dapat melihat 

informasi akun user seperti nama, alamat dan nomor handphone user. Berikut 

tampilan menu info user : 
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Gambar 4.70. Tampilan Menu Info User 

8. Tampilan Menu Daftar Pesanan User 

 Tampilan menu daftar pesanan user adalah halaman admin dapat melihat 

daftar pesanan yang telah dilakukan user. Tampilan menu daftar pesanan user 

sebagai berikut : 

.  

Gambar 4.71. Tampilan Menu Daftar Pesanan User 
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9. Tampilan Menu Detail Pesanan User 

 Tampilan menu detail pesanan user  merupakan halaman dimana admin 

melihat detail informasi pemesanan yang dilakukan user seperti tanggal 

pemesanan teh botol yazztea, jumlah pesan teh botol yazztea, tanggal kirim 

pesanan, dan tanggal gawe atau acara. Berikut tampilannya : 

 

Gambar 4.72. Tampilan Menu Detail Pesanan User 

Penjelasan gambar : 

Pada tampilan ini admin dapat melihat detail pesanan user , admin juga 

dapat melakukan konfirmasi pesanan dengan menekan tombol konfirmasi 

pesanan dan juga sebaliknya. 

10. Tampilan Dialog Update Harga 

 Pada tampilan dialog update harga ini admin dapat melakukan update 

harga teh botol yazztea per krat. Tampilan dialog update harga sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.73. Tampilan Dialog Update Harga 

Penjelasan gambar : 

Pada tampilan admin dapat melakukan update harga dengan memasukkan 

harga baru teh botol yazztea per krat , tekan simpan jika ingin meng 

update harga, tekan batal untuk membatalkan. 

4.2. Pengujian Metode 

4.2.1 Black Box Testing 

 Pengujian metode pada aplikasi Yazztea Official Store menggunakan 

metode pengujian Black Box Testing yang dilakukan pada seluruh tampilan 

aplikasi yang disajikan kedalam tabel-tabel pengujian sesuai dengan fungsi-fungsi 

dalam aplikasi. 

4.2.1 Pengujian Kompatibilitas 

 Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tiga tipe smartphone 

berbeda untuk mengetahui tingkat kompabilitas aplikasi di smartphone android 

lain seperti Sony X Compact, Lenovo K5, Xiaomi Redmi Note 4. Ketika 

dijalankan di tiga smartphone android tersebut, aplikasi berjalan lancar. Semua 
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fitur yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Tampilannya sesuai dengan 

hasil proses pemrograman kode kotlin yang sudah penulis buat sebelumnya. 

4.3. Evaluasi Dan Hasil Validasi 

4.3.1. Evaluasi Sistem Aplikasi 

 Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur halaman aplikasi Yazztea Official 

Store dengan metode Black Box Testing dari semua skenario pengujian setiap 

tabel pengujian berjalan dengan sesuai harapan. Jadi dapat dapat disimpulkan 

setiap pengujian sistem pada aplikasi Yazztea Official Store dengan Black Box 

Testing adalah sistem yang berjalan sesuai harapan. 

4.3.2. Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1. Validasi Ahli 

1) Ahli Media 

 Validasi yang dilakukan Ahli Media adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi aplikasi Yazztea Official Store sebagai 

berikut : 

Tabel 4.2. Hasil Penilaian Ahli Media 

No Indikator Nilai 

A Aspek Pemrograman  

1 Kemudahan dalam mengoperasikan 

aplikasi 

4 

2 Ketepatan fungsi tombol navigasi 5 

3 Kecepatan pemrosesan dalam 

melakukan perintah 

5 

B Aspek Tampilan  

4 Kesesuaian tata letak teks dan gambar 5 

5 Kesesuaian warna 5 

6 Teks dapat terbaca dengan baik 5 

7 Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan 

ukuran huruf 

5 

8 Kemenarikan tampilan tombol 

(button) yang digunakan 

4 

9 Kesesuaian pemilihan background 5 

10 Penyajian antar halaman 5 
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2) Ahli Materi 

 Validasi yang dilakukan Ahli Materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi aplikasi Yazztea Official Store sebagai 

berikut : 

Tabel 4.3. Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Nilai 

1 Aplikasi pemesanan dan pengiriman 

teh botol Yazztea lebih memudahkan 

admin dalam mengelola data 

pemesanan  

4 

2 Aplikasi ini dapat menyimpan data 

secara terstuktur 

5 

3 Aplikasi ini dapat memberikan info 

pesanan yang masuk 

5 

4 Aplikasi ini mudah dipahami dan 

mudah di operasikan  

5 

5 Aplikasi ini memiliki tampilan dan 

desain yang sesuai dan mudah 

dipahami 

4 

6 Aplikasi menggunakan font, ukuran 

huruf, warna dan aplikasi sudah 

sesuai 

4 

7 Aplikasi ini dapat meningkatkan 

penjualan teh botol yazztea  

5 

 

 Tabel 4.4. Klasifikasi Persentase 

No. Persentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% -25% Kurang Layak 
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Tabel 4.5. Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen 
Skor 

Ideal 

Skor 

Ahli 
Persentase Kriteria 

Keterangan 

Ahli 

1. Media 10 50 48 96% Sangat 

Layak 

Tambahkan 

petunjuk 

penggunaan 

aplikasi 

2. Materi 7 35 32 91,4% Sangat 

Layak 
- 

 

3) Hasil Angket dari Responden 

 Penilaian aplikasi Yazztea Official Store juga dilakukan dengan menyebar 

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

hasil rekapitulasi nilai sesuai butir pertanyaan : 

Tabel 4.6. Skor Penilaian Oleh Responden Masyarakat 

No Pernyataan Nilai 

1 Aplikasi pemesanan dan pengiriman teh botol Yazztea lebih 

memudahkan dalam melakukan pemesanan  

132 

2 Aplikasi ini dapat menyimpan data secara terstuktur 127 

3 Aplikasi ini dapat memberikan informasi teh botol 

yazztea 

123 

4 Aplikasi ini dapat melakukan pemesanan teh botol 

yazztea 

129 

5 Aplikasi ini dapat memberikan info pesanan 124 

6 Aplikasi ini mudah dipahami dan mudah di operasikan 120 

7 Aplikasi ini memiliki tampilan dan desain yang sesuai 

dan mudah dipahami 

123 

8 Penggunaan font, ukuran huruf, warna pada aplikasi 

sudah sesuai 

105 

 

Tabel 4.7. Klasifikasi Persentase 

No. Persentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 
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2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% -25% Kurang Layak 

 

 

Tabel 4.8. Hasil Penilaian Angket Responden Masyarakat 

No. 
Jumlah 

Responden 
Instrumen 

Skor 

Ideal 

Skor 

Ahli 
Persentase Kriteria Keterangan  

1. 30 8 1200 994 82 % Sangat 

Layak 
- 

 


