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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Rancangan aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan Use Case Diagram 

yaitu meliputi activity diagram, sequence diagram. Aplikasi pemesanan paket 

wisata biro tour trip KarimunJawa berbasis android ini menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD) dengan tahapan requirement planning, user 

design, build system, implementation. Pelaksanaan ini secara lengkap adalah 

sebagai berikut : 

4.1.1 Requirement Planning 

Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai kebutuhan – kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembuatan aplikasi yang meliputi analisis kebutuhan data dan 

informasi, analisis alat yang digunakan, analisis fungsionalitas dan non 

fungsionalitas sistem dalam membuat aplikasi. 

4.1.1.1 Analisis Kebutuhan Data dan Informasi 

Sistem ini membutuhkan data dan informasi berupa data data Paket Wisata 

yang ada di biro tour. Untuk data yang diperlukan seperti paket hari, tiket kapal, 

harga paket, tujuan wisata dan fasilitas. 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Objek 

penelitian dari penulis ada 10 paket wisata. 

1. Paket Wisata 2 Hari 1 Malam 

- Hari berangkat  : Senin, Rabu dan Sabtu 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 470.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun 

- Fasilitas   : Homestay Fan kamar isi 3 Orang, Makan 3x, Mobil 

antar jemput, Tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata, Tour guide, 

Safety box (P3K). 
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2. Paket Wisata 2 Hari 1 Malam 

- Hari berangkat  : Senin, Jumat dan Sabtu 

- Tiket Kapal  : KMP Siginjai (one way) dan KMC Express Bahari 

(One Way) 

- Harga paket wisata : Rp. 540.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan 

Alun – Alun Karimun 

- Fasilitas   : Homestay Fan kamar isi 3 Orang, Makan 3x, Mobil 

antar jemput, Tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata, Tour guide, 

Safety box (P3K). 

 

3. Paket Wisata 2 Hari 1 Malam 

- Hari berangkat  : Senin, Rabu dan Sabtu 

- Tiket Kapal  : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 940.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan 

- Alun – Alun Karimun, Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu, Pantai 

Ujung Gelam. 

- Fasilitas   : Hotel Room isi 2 Orang, Makan 3x, Mobil antar 

jemput, Tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata, Tour guide, Safety 

box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu wisata untuk keperluan 

tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, dokumentasi. 

 

4.  Paket Wisata 3 Hari 2 Malam 

- Hari berangkat  : Rabu dan Jumat 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 770.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan. 
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- Fasilitas   : Homestay Fan kamar isi 2 Orang, Makan 5x, Mobil 

antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata. Tour guide, 

safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu wisata untuk 

keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, dokumentasi. 

 

5. Paket Wisata 3 Hari 2 Malam 

- Hari berangkat  : Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (one way) dan KMC Express Bahari 

(One Way) 

- Harga paket wisata : Rp. 840.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan. 

- Fasilitas   : Homestay Fan kamar isi 2 Orang, Makan 5x, Mobil 

antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata. Tour guide, 

safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu wisata untuk 

keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, dokumentasi. 

 

6. Paket Wisata 3 Hari 2 Malam 

- Hari berangkat  : Senin, Jumat dan Sabtu 

- Tiket Kapal   : KMC Express Bahari (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 910.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan. 

- Fasilitas   : Homestay Fan kamar isi 2 Orang, Makan 5x, Mobil 

antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi wisata. Tour guide, 

safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu wisata untuk 

keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, dokumentasi. 
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7. Paket Wisata 3 Hari 2 Malam 

- Hari berangkat  : Rabu dan Jumat 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 910.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan. 

- Fasilitas   : Hotel Room isi 2 Orang, Makan 5x, BBQ (bakar 

ikan) 1x, Mobil antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi 

wisata. Tour guide, safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu 

wisata untuk keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, 

dokumentasi. 

 

8. Paket Wisata 4 Hari 3 Malam 

- Hari berangkat  : Senin dan Sabtu 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 900.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan., Spot 

Gosong Seloka, Pulau Cilik, Pulau Tengah, Bukit Pantai Hanora, Pantai 

Pancoran, Bukit Joko Tuo, Bukit Jati Karep, Pantai Batu Topeng. 

- Fasilitas   : Homestay Fan isi 3 Orang, Makan 7x, BBQ (bakar 

ikan) 2x, Mobil antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi 

wisata. Tour guide, safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu 

wisata untuk keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, 

dokumentasi. 

 

9. Paket Wisata 4 Hari 3 Malam 

- Hari berangkat  : Jumat 

- Tiket Kapal   : KMC Express Bahari (Round-trip) 
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- Harga paket wisata : Rp. 1.040.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan., Spot 

Gosong Seloka, Pulau Cilik, Pulau Tengah, Bukit Pantai Hanora, Pantai 

Pancoran, Bukit Joko Tuo, Bukit Jati Karep, Pantai Batu Topeng. 

- Fasilitas   : Homestay Fan isi 3 Orang, Makan 7x, BBQ (bakar 

ikan) 2x, Mobil antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi 

wisata. Tour guide, safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu 

wisata untuk keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, 

dokumentasi. 

 

10. Paket Wisata 4 Hari 3 Malam 

- Hari berangkat  : Senin dan Sabtu 

- Tiket Kapal   : KMP Siginjai (Round-trip) 

- Harga paket wisata : Rp. 1.890.000 

- Tujuan wisata  : Bukit Love, Pantai Ujung Gelam, dan Alun – Alun 

Karimun, Pulau Gosong Cemara, Pulau Cemara Kecil, Karang Sendok, 

Pulau Menjangan Kecil, Penangkaran Hiu dan Ujung Gantungan., Spot 

Gosong Seloka, Pulau Cilik, Pulau Tengah, Bukit Pantai Hanora, Pantai 

Pancoran, Bukit Joko Tuo, Bukit Jati Karep, Pantai Batu Topeng. 

- Fasilitas   : Hotel Room isi 2 Orang, Makan 7x, BBQ (bakar 

ikan) 2x, Mobil antar jemput, tiket masuk objek wisata sesuai destinasi 

wisata. Tour guide, safety box (P3K), Life jacket dan alat snorkeling, Perahu 

wisata untuk keperluan tour laut, mobil wisata untuk tour keperluan darat, 

dokumentasi. 

4.1.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan analisis beberapa fungsi yang 

sangat diperlukan kedalam sistem aplikasi berdasarkan angket responden terhadap 

beberapa pengguna yang telah dilakukan, fungsi yang diperlukan dalam sistem 

aplikasi ini antara lain : 
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1. Pengguna mendapatkan informasi paket wisata yang ada di KarimunJawa 

2. Pengguna dapat menjalankan aplikasi ini dimana dan kapan saja dengan 

mudah. 

4.1.1.3 Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas 

Kebutuhan non fungsionalitas merupakan kebutuhan yang tidak langsung 

berhubungan dengan spesifikasi yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini 

berhubungan dengan property sistem yang muncul belakangan, seperti keandalan, 

waktu tanggap dan penempatan pada penyimpanan. Kebutuhan non fungsional 

aplikasi diantara lain : 

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

(Kitkat). 

2. Aplikasi ini akan berjalan lebih optimal apabila dijalankan pada device 

dengan layer 5 inch 720x1280 px. 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat 

Peralatan yang digunakan untuk membuat aplikasi pemesanan paket wisata 

dibiro tour Trip KarimunJawa berbasis android ini antara lain: 

1) Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras atau yang biasa disebut Hardware yang digunakan 

dalam membantu pembuatan aplikasi ini berupa laptop dan smartphone 

dengan spesifikasi berikut: 

a. Laptop  

- Operating sistem  : Windows 10 64bit 

- Processor   : Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30Ghz 

- Memory   : 4 GB RAM 

- Harddisk   : 1 TB 

b. Smartphone 

- Sistem Operasi  : Android Nougat 

- Processor   : MediaTek Helio P23 Octa-core CPU @ 2.5Ghz 

- RAM    : 3 GB RAM 

- Jaringan   : GSM/CDMA/LTE 

- Layar    : 5.7 Inch, Resolusi 1440 x 720px 
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2) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan laptop diantara lain : 

a. Android Studio 

b. Balsamiq Mockups 

c. StarUML 

3) Data  

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi 

pemesanan paket wisata dibiro tour Trip Karimunjawa diantara lain : 

a. Data Paket Wisata 

b. Data deskripsi Paket Wisata 

c. Foto-foto spot Wisata 

4.1.2 User Desain 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem 

Untuk dapat menjelaskan aplikasi pemesanan paket wisata dibiro tour Trip 

KarimunJawa ini secara mudah dan sederhana, maka pada tahap ini peneliti 

membuat perancangan menggunakan diagram UML (Unifed Modelling Language) 

yang digambarkan melalui perancangan diagram seperti Use Case Diagram, 

Activity Diagram dan Sequence Diagram. 

4.1.2.2 Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk memberikan penjelasan tentang proses 

interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi yang digunakan dalam sistem. Usecase 

diagram dapat dilihat pada gambar berikut ini : 

 

  



38 

 

 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 

Deskripsi usecase diagram dari gambar diatas dijelaskan lebih detail pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.1 Deskripsi Use Case Diagram User 

 

Aktor : User (Pengguna) 

No. Use Case Deskripsi 

1 Login 

Pengguna melakukan login atau 

mendaftar akun sebelum membuka 

aplikasi 

2 Registrasi / Signup 
Pengguna dapat mendaftarkan diri ke 

aplikasi 

3 Chat 
Pengguna mengirim pesan kepada 

admin 

4 Profile 
Pengguna melengkapi atau mengganti 

data diri 

5 Daftar Paket Wisata 
Pengguna memilih untuk melihat 

semua paket wisata yang ada 

6 Detail Paket Wisata 

Pengguna melihat secara detail 

informasi paket wisata yang ada 

dipaket 

7 Image 
Pengguna melihat gambar atau spot 

yang ada di paket wisata 

8 Pesan Paket Wisata 
Pengguna mengisi pesanan paket 

wisata yang dipilih 

9 Informasi  
Pengguna memilih untuk melihat 

informasi yang ada. 

10 Status Pemesanan 
Pengguna memilih untuk melihat daftar 

pesanan 

11 About 
Pengguna melihat informasi tentang 

aplikasi ini 

12 Logout  
Pengguna melakukan keluar dari akun 

dan aplikasi 
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Tabel 4.2 Deskripsi Use Case Diagram Admin 

4.1.2.3 Activity Diagram 

Activity Diagram sebagai gambaran tentang bagaimana kinerja sistem 

aplikasi saat pengguna menjalankannya. Activity diagram lebih berfokus terhadap 

aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sistem bukan yang dilakukan oleh user. 

Berikut adalah activity diagram dari aplikasi pemesanan paket wisata dibiro tour 

Trip Karimunjawa : 

Aktor : Admin 

No. Use Case Deskripsi 

1 Login 
Admin melakukan login sebelum 

membuka aplikasi 

2 Logout  
Admin melakukan keluar dari akun dan 

aplikasi 

3 Chat 
Admin mengirim pesan kepada 

pengguna 

4 Pesanan 
Admin melakukan konfirmasi pesanan 

yang di buat pengguna 

5 Update Paket Wisata 
Admin memilih untuk merubah paket 

wisata 

6 Delete Paket Wisata 
Admin memilih untuk menghapus 

paket wisata 

7 Tambah Image Paket Wisata 
Admin memilih untuk menambah 

Gambar 

8 Tambah Paket Wisata 

Admin memilih untuk melihat semua 

daftar paket wisata dan menambah 

paket wisata 

9 Tambah Informasi 
Admin memilih untuk melihat semua 

informasi dan menambah informasi 

10 Delete Informasi 
Admin memilih untuk menghapus 

informasi 
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a. Aplikasi User 

1. Activity Diagram Login User 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login User 

Pada activity login, user membuka aplikasi dan sistem menampilkan 

halaman login dan kemudian input data login dengan username dan password 

akun akan memvalidasi data user jika data sudah benar maka akan disimpan 

dan selanjutnya menampilkan halaman utama. 

2. Activity Diagram Register atau SignUp User 

 

Gambar 4.3 Activity Diagram Register atau SignUp User 

Pada activity register atau SignUp  ini pertama membuka aplikasi lalu 

sistem akan menampilkan halaman login setelah itu user memilih belum 
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punya akun, lalu sistem akan menampilkan halaman register dengan form 

registrasi, setelah itu input data user yang akan dibuat baru, sistem akan 

memvalidasi jika iya maka data user akan disimpan dan langsung ke menu 

halaman login apabila tidak maka data tidak akan disimpan dan menampilkan 

langsung ke halaman login. 

3. Activity Diagram Chat User 

8  

Gambar 4.4 Activity Diagram Chat User 

Pada activity chat, pertama user melakukan login lalu sistem akan 

menampilkan halaman daftar paket wisata. Kemudian user memilih menu 

chat dan sistem akan menampilkan halaman chat, jika user mengirimkan chat 

maka sistem akan mengirimkan chat dan disimpan oleh database. Selanjutnya 

sistem akan menampilkan halaman chat. 

4. Activity Profile dan Update User 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Profile dan Update User 
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Pada activity menu Profile dan Update pertama user melakukan login 

terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan halaman daftar paket wista. 

Kemudian user memilih icon navigation drawer ( ). Lalu klik foto di profile 

paling atas . kemudian sistem akan menampilkan profil. Jika user ingin 

melengkapi mengedit profile maka input profile update dan sistem akan 

memvalidasinya. User input yang sudah diperbarui kemudian akan disimpan 

oleh database dan selanjutnya sistem akan melanjutkan ke halaman profile. 

5. Activity Diagram Daftar Paket Wisata 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Daftar Paket Wisata User 

Pada activity ini melihat daftar paket wisata yaitu dengan cara login 

terlebih dahulu lalu sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata, 

namun pada navigation drawer juga terdapat menu yang langsung menuju 

daftar paket wisata juga yaitu dengan cara pilih menu navigation drawer 

iconnya ( ) lalu pilih home maka sistem akan menampilkan halaman daftar 

paket wisata dengan data paket wisata yang sudah disimpan oleh database. 

6. Activity Diagram Detail Paket Wisata User 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Detail Paket Wisata User 
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Pada activity detail paket wisata user, pertama melakukan login lalu 

sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata lalu pilih paket wisata 

dan sistem akan menampilkan secara detail paket wisata yang sudah dipilih.  

7. Activity Diagram Image User 

 

Gambar 4.8 Activity Diagram Image User 

Pada activity menu Image pertama user melakukan login. Lalu sistem 

akan menampilkan halaman daftar paket wisata. Kemudian user memilih 

paket wisata sistem akan menampilkan halaman detail paket wisata lalu user 

pilih image yang diambil dari database image. 

8. Activty Diagram Pesan Paket Wisata User 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Pesan Paket Wisata User 

Pada activity menu pesan paket wisata yaitu dengan login aplikasi maka 

sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata, kemudian pilih paket 

wisata dan sistem akan langsung menampilkan detail paket wisata, detail 
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tersebut diambil dari database yang sudah disimpan. Kemudian input form 

pesanan maka sistem akan menampilakn detail pesanan paket lalu user input 

tanggal pesanan maka akan disimpan secara otomatis oleh database. 

9. Activity Diagram Informasi 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Informasi User 

Pada activity menu Informasi, login terlebih dahulu maka sistem akan 

menampilkan halaman daftar paket wisata, lalu kemudian pilih menu 

navigation drawer dengan icon ( ), maka sistem akan menampilkan menu 

navigation drawer kemudian pilih Informasi dan secara otomatis sistem akan 

menampilkan informasi dengan data informasi yang diambil oleh database. 

10. Activity Diagram Status Pemesanan User 

 

Gambar 4.11 Activity Diagram Status Pemesanan User 

Pada activity menu Status Pemesanan, login terlebih dahulu setelah itu 

sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata, kemudian pilih menu 

navigation drawer dengan icon ( ) dan sistem akan menampilkan menu 

navigation drawer, setelah itu pilih Status Pemesanan maka sistem akan 
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menampilkan daftar pesanan yang ada dengan mengambil data pesanan dari 

database. 

11. Activity Diagram About Us User 

 

Gambar 4.12 Activity Diagram About Us User 

Pada activity menu About Us , login terlebih dahulu lalu sistem akan 

menampilkan halaman daftar paket wisata, setelah itu pilih menu navigation 

drawer dengan icon ( ), maka sistem akan menampilkan menu navigation 

drawer. Kemudian pilih About Us lalu sistem akan menampilkan halaman 

About Us. 

12. Activity Diagram Logout User 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram LogOut User 

Pada activity menu Logout, login terlebih dahulu maka sistem akan 

menampilkan halaman daftar paket wisata , kemudian pilih menu navigation 

drawer dengan icon ( ). maka sistem akan menampilkan menu navigation 
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drawer, lalu pilih Logout dan sistem akan memvalidasinya jika iya maka 

menampilkan halaman login. 

b. Aplikasi Admin 

1. Activity Diagram Login Admin 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Login Admin 

Pada activity menu Login admin, buka aplikasi maka sistem akan 

menampilkan halaman Login lalu input Email Dan Password sistem akan 

memvalidasi dari data admin yang berada di database. Jika benar maka sistem 

akan menampilkan halaman beranda admin. 

2. Activity Diagram Chat Admin 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Chat Admin 

Pada activity menu Chat admin, login terlebih dahulu maka sistem akan 

menampilkan beranda admin, kemudian pilih Chat sistem akan menampilkan 

activity Chat. Lalu ketik sebuah pesan untuk mengirim chat maka database 
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akan menyimpan chat tersebut dan sistem akan melanjutkan menampilkan ke 

halaman Chat. 

3. Activity Diagram Pesanan Admin 

 

Gambar 4.16 Activity Diagram Pesanan Admin 

Pada activity menu Pesanan admin, login terlebih dahulu sistem akan 

menampilkan beranda admin. Lalu pilih Keranjang Pesanan sistem akan 

menampilkan halaman daftar pesanan user dari data pesanan user yang 

didapat dari database. Kemudian memilih data pesanan user setelah itu sistem 

akan menampilkan detail pesanan user. konfirmasi pesanan jika iya maka 

sistem akan memproses data lalu menyimpannya di database. Kemudian 

sistem akan menampilkan halaman pesanan user. 

4. Activity Diagram Update Paket Wisata Admin 

 

Gambar 4.17 Activity Diagram Update Paket Wisata Admin 
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Pada activity menu update paket wisata admin, login terlebih dahulu 

maka sistem akan menampilkan beranda admin, lalu pilih paket wisata sistem 

akan menampilkan halaman daftar paket wisata, kemudian pilih data paket 

wisata maka sistem akan menampilkan halaman detail paket wisata, lalu pilih 

update maka sistem akan menampilkan form update paket wsata, lalu input 

update data paket wisata maka selanjutnya sistem akan memvalidasinya dan 

database akan menyimpan data tersebut. kemudian sistem akan menampilkan 

halaman detail paket wisata. 

5. Activity Diagram Delete Paket Wisata Admin 

 

Gambar 4.18 Activity Diagram Delete Paket Wisata Admin 

Pada activity menu delete paket wisata admin, login terlebih dahulu maka 

sistem akan menampilkan beranda admin, lalu kemudian pilih paket wisata 

sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata, kemudian pilih data 

paket wisata maka sistem akan menampilkan halaman detail paket wisata. 

kemudian pilih delete maka sistem akan memvalidasinya, jika iya maka data 

tersebut akan disimpan oleh database dan setelah itu sistem akan 

menampilkan halaman daftar paket wisata. 
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6. Activity Diagram Tambah Image Paket Wisata Admin 

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Tambah Image Paket Wisata Admin 

Pada activity menu tambah image paket wisata admin, login terlebih 

dahulu maka sistem akan menampilkan beranda admin, kemudian pilih paket 

wisata maka sistem akan menampilkan halaman daftar paket wisata. 

kemudian user memilih data paket wisata dan sistem akan menampilkan 

halaman detail paket wisata. kemudian pilih image dan sistem akan 

menampilkan sebuah form image. lalu insert image oleh user maka sistem 

akan memvalidasinya. jika iya maka data tersebut akan disimpan oleh 

database dan setelah itu sistem akan melanjutkan menampilkan halaman 

daftar image. 
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7. Activity Diagram Tambah Paket Wisata Admin 

 

Gambar 4.20 Activity Diagram Tambah Paket Wisata Admin 

Pada activity menu tambah paket wisata admin, login terlebih dahulu 

maka sistem akan menampilkan beranda admin, kemudian user memilih 

paket wisata maka sitem akan menampilkan halaman daftar paket wisata. 

kemudian pilih tambah sistem akan menampilkan sebuah form tambah paket 

wisata. kemudian user menginput data paket wisata tersebut dan sistem akan 

memvalidasinya setelah itu jika iya maka data tersebut akan disimpan oleh 

database dan sistem akan melanjutkan ke halaman daftar paket wisata. 

8. Activity Diagram Tambah Informasi Admin 

 

Gambar 4.21 Activity Diagram Tambah Informasi Admin 
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Pada activity menu tambah informasi admin, login terlebih dahulu maka 

sistem akan menampilkan beranda admin. kemudian user memilih informasi 

dan sistem akan menampilkan halaman daftar informasi. lalu pilih tambah 

maka sistem akan menampilkan sebuah form tambah informasi. user 

menginput informasi dan sistem akan memvalidasinya, jika iya maka data 

tersebut akan disimpan oleh database dan sistem akan melanjutkan ke 

halaman daftar informasi. 

9. Activity Diagram Delete Informasi Admin 

 

Gambar 4.22 Activity Diagram Delete Informasi Admin 

Pada activity menu delete informasi admin, login terlebih dahulu maka 

sistem akan menampilkan halaman beranda admin, kemudian user memilih 

informasi dan sistem akan menampilkan halaman daftar informasi. kemudian 

user menekan lama data informasi yang diinginkan untuk menghapus. maka 

sistem akan memvalidasinya jika iya maka data tersebut akan disimpan oleh 

database dan setelah itu sistem akan melanjutkan menampilkan halaman 

daftar informasi. 

4.1.2.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan gambaran rangkaian langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk menghasilkan keluaran 

tertentu. Berikut adalah sequence diagram dari aplikasi pemesanan paket wisata 

dibiro tour Trip Karimunjawa : 
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a. Aplikasi Pengguna 

1. Sequence Diagram Login Dan SignUp User 

Pada diagram login dan signup ini merupakan proses login dan SignUp yang 

dilakukan oleh user. 

 

 

Gambar 4.23 Sequence Diagram Login dan SignUp User 

2. Sequence Diagram Chat User 

Pada diagram ini merupakan proses untuk mengirim sebuah pesan atau chat 

kepada admin. 

 

Gambar 4.24 Sequence Diagram Chat User 
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3. Sequence Diagram Profile User 

Pada diagram ini merupakan proses untuk melihat profile dan mengubah 

profile user. 

 

Gambar 2.25 Sequence Diagram Profile User 

4. Sequence Diagram Pesan Paket Wisata User 

Pada diagram ini merupakan proses cara memesan paket wisata pada user. 

 

Gambar 4.26 Sequence Diagram Pesan Paket Wisata User 

5. Sequence Diagram Informasi User 

Pada diagram ini merupakan proses cara melihat informasi yang ada pada 

user.  

 

Gambar 4.27 Sequence Diagram Informasi User 
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6. Sequence Diagram Status Pemesanan User 

Pada diagram ini merupakan proses untuk melihat status pemesanan user. 

 

Gambar 4.28 Sequence Diagram Status Pemesanan User 

7. Sequence Diagram About Us User 

Pada diagram ini merupakan proses untuk melihat tentang aplikasi user. 

 

Gambar 4.29 Sequence Diagram About Us User 

b. Aplikasi admin 

1. Sequence Diagram Login Admin 

Pada diagram ini merupakan proses login untuk admin dengan menginput 

Email dan Password untuk proses loginnya. 

 

Gambar 4.30 Sequence Diagram Login Admin 
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2. Sequence Diagram Tambah Paket Wisata Admin 

Pada diagram ini merupakan proses menambah paket wisata untuk pengguna. 

 

Gambar 4.31 Sequence Diagram Tambah Paket Wisata Admin 

3. Sequence Diagram Delete Paket Wisata Admin 

Pada diagram ini merupakan proses untuk menghapus paket wisata. 

 

Gambar 4.32 Sequence Diagram Delete Paket Wisata Admin 

4. Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan Admin 

Pada diagram ini merupakan proses untuk mengkonfirmasi atau tidaknya 

pesanan paket wisata. 

 

Gambar 3.33 Sequence Diagram Konfirmasi Pesanan Admin 

5. Sequence Diagram Tambah Informasi Admin 

Pada diagram ini merupakan proses untuk menambah sebuah informasi 

terbaru untuk user. 
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Gambar 4.34 Sequence Diagram Tambah Informasi Admin 

6. Sequence Diagram Delete Informasi Admin 

Pada diagram ini merupakan proses untuk menghapus sebuah informasi yang 

ditunjukkan oleh user. 

 

Gambar 4.35 Sequence Diagram Delete Informasi Admin 

4.1.2.5 Class Diagram 

 

Gambar 4.36 Class Diagram 
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4.1.2.6 Database  

Firestore memiliki model terstruktur diantara lain yaitu collection, 

document, dan data. Terdapat enam collection dalam aplikasi pemesanan paket 

wisata diantaranya yaitu chat, history, information, packet, pesanan dan users. 

 

Gambar 4.37 Database 

4.1.2.7 Perancangan Antarmuka (Interface) 

Perancangan antarmuka dilakukan sebelum di implementasikan agar 

mencapai hasil yang maksimal. Untuk racangan antarmuka aplikasi yang akan di 

buat untuk pengguna terdiri dari rancangan splashscreen, login/signup, menu 

daftar paket wisata/home, menu chat, menu profile, menu detail paket wisata, 

menu image, menu pesan paket wisata, menu informasi, menu status pemesanan, 

menu navigation drawer, menu about us, dan menu logout. Sedangkan untuk 

rancangan antarmuka untuk admin terdiri dari halaman login, menu paket wisata, 

menu tambah paket wisata, menu update dan delete paket wisata, menu tambah 

image, menu tambah informasi menu keranjang pesanan dan menu chat. 

a. Rancangan Aplikasi Pengguna (user) 

1. Rancangan Splash Screen  

Rancangan splashscreen merupakan halaman pertama kali akan 

muncul ketika aplikasi dijalankan,rancangan tampilan dilihat pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.38 Rancangan Splash Screen 

2. Rancangan halaman login/SignUp 

Rancangan login/SignUp merupakan halaman yang muncul setelah 

halaman splashscreen. Perancangan tampilan dari halaman ini dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

   

Gambar 4.39 Rancangan Halaman Login/Signup user 

3. Rancangan Daftar Paket Wisata atau Home 

Halaman ini adalah halaman yang muncul setelah login. Halaman 

ini terdapat daftar paket wisata. Dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.40 Rancangan Daftar Paket Wisata 

4. Rancangan Menu Chat 

Rancangan menu ini pengguna dapat menghubungi pihak admin. 

Rancangan dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.41 Rancangan Menu Chat 

5. Rancangan Menu Profile 

Rancangan ini digunakan untuk melengkapi data diri dan 

mengupload foto data diri. Rancangan menu ini dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Gambar 4.42 Rancangan Menu Profile 

6. Rancangan Menu Detail Paket Wisata 

Rancangan ini digunakan untuk melihat secara detail informasi 

paket wisata yang ada di aplikasi pemesanan paket wisata ini. Rancangan 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.43 Rancangan Menu Detail Paket Wisata 

7. Rancangan Menu Image  

Rancangan menu image ini terdapat semua gambar yang 

berhubungan dengan spot-spot foto paket wisata. Rancangan dapat dilihat 

pada gambar berikut : 
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Gambar 4.44 Rancangan Menu Image 

8. Rancangan Menu Pesan Paket Wisata 

Rancangan menu ini untuk memesan paket wisata. Dan nantinya 

menu ini diminta untuk menginput jumlah pesanan orang dan menginput 

tanggal pemesanan paket wisata dan juga mengirimkan bukti transfer 

melalui upload image. Kemudian user diharuskan menunggu konfirmasi 

dari admin terlebih dahulu. Rancangan ini dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 4.45 Rancangan Menu Pesan Paket Wisata 

9. Rancangan Menu Informasi 

Rancangan menu ini berisi informasi - informasi tentang cuaca, 

promo, akomodasi dan lain – lain. Rancangan tersebut dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 4.46 Rancangan Menu Informasi 

10. Rancangan Menu Status Pemesanan 

Rancangan menu ini digunakan untuk melihat semua pesanan oleh 

pengguna atau user yang sudah atau belum dikonfirmasi oleh admin. 

Rancangan dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.47 Rancangan Menu Status Pemesanan 

11. Rancangan Menu Navigation Drawer 

Rancangan menu ini berisi beberapa menu yaitu seperti profile, 

Home, Informasi, Status Pemesanan, About Us, dan Logout. Rancangan 

ini dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.48 Rancangan Menu Navigation Drawer 

12. Rancangan Menu About Us 

Rancangan menu ini berisi tentang aplikasi ini. Rancangan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 4.49 Rancangan Menu About Us 

13. Rancangan Menu Logout 

Rancangan ini merupakan menu untuk keluar dari aplikasi dan 

menuju kemenu login. Rancangan dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.50 Rancangan Menu Logout 

b. Rancangan Aplikasi Admin 

1. Rancangan Halaman Login 

Rancangan halaman login admin ini harus mengisi username dan 

password untuk login aplikasi. Rancangan dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 4.51 Rancangan Halaman Login  

2. Rancangan Menu Paket Wisata 

Rancangan menu ini digunakan untuk menampilkan semua daftar 

paket wisata yang ada pada admin. Nantinya admin dapat menambah, 

menghapus dan juga memperbarui paket. Rancangan dapat dilihat pada 

gambar berikut : 
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Gambar 4.52 Rancangan Menu Paket Wisata 

3. Rancangan Menu Tambah Paket Wisata 

Rancangan ini untuk menambah paket wisata.yaitu dengan mengisi 

form yang sudah disediakan. Rancangan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.53 Rancangan Menu Tambah Paket Wisata 

4. Rancangan Menu Update Dan Delete Paket Wisata 

Rancangan ini digunakan untuk menghapus dan memperbarui paket 

wisata yang sudah ada pada admin. Rancangan dapat dilihat pada gambar: 
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Gambar 4.54 Rancangan Menu Update Dan Delete Paket Wisata 

5. Rancangan Menu Tambah Image 

Rancangan menu Image ini digunakan untuk menambah spot-spot 

foto yang berhubungan dengan paket wisata nantinya. Rancangan dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.55 Rancangan Menu Tambah Image 

6. Rancangan Menu Informasi 

Rancangan menu informasi ini digunakan untuk menampilkan 

semua informasi-informasi yang berhubungan dengan aplikasi tersebut 

misalnya akomodasi, cuaca dan lain-lain. Nantinya admin dapat 

menambah dan menghapus informasi yang ada.  Rancangan dapat dilihat 

pada gambar : 
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Gambar 4.56 Rancangan Menu Informasi 

7. Rancangan Menu Tambah Informasi 

Rancangan Menu ini digunakan untuk menambah sebuah informasi-

informasi penting. Rancangan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.57 Rancangan Menu Tambah Informasi 

8. Rancangan Menu Keranjang Pemesanan 

Rancangan menu ini digunakan untuk melihat semua pesanan user 

yang nantinya pesanan itu dikonfirmasi atau tidaknya. Rancangan dapat 

dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.58 Rancangan Menu Keranjang Pemesanan 

9. Rancangan Menu Chat  

Rancangan menu ini digunakan untuk menghubungi dan membalas 

pesan dari user kepada admin. Rancangan dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.59 Rancangan Menu Chat 

4.1.2.8 Build System (Membangun Sistem) 

Pada tahap ini penulis membangun sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang sudah penulis lakukan sebelumnya. Penulis membangun 

sistem sesuai dengan perancangan yang sudah penulis buat dengan dalam bentuk 

bahasa pemrograman. 
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1. Analisis sistem Login user 

Login merupakan halaman awal setelah splashscreen dan untuk masuk ke 

aplikasi menggunakan email. Berikut adalah potongan kode yang digunakan 

dalam membuat login dengan email : 

 

Gambar 4.60 Potongan Kode Login User 

2. Analisis Sistem SignUp User 

Signup digunakan untuk mendaftarkan data diri bagi yang belum memiliki 

akun pada aplikasi tersebut. Berikut potongan kode yang digunakan dalam 

Signup : 

 

Gambar 4.61 Potongan Kode SignUp User 
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3. Analisis Sistem Chat User 

Menu chat merupakan menu untuk mengirimkan suatu pesan dan balasan 

kepada admin. Berikut potongan kode yang digunakan dalam menu chat : 

 

Gambar 4.62 Potongan Kode Chat User 

4. Analisis Sistem Profile User 

Menu user ini digunakan untuk menampilkan identitas atau data diri 

pengguna aplikasi. Berikut potongan kode yang digunakan dalam profile : 

 

Gambar 4.63 Potongan Kode Profile User 

5. Analisis Sistem Daftar Paket Wisata (Home) User 

Pada menu ini pengguna untuk melihat semua daftar paket wisata yang 

ingin dipesan oleh pengguna. Berikut potongan kode yang digunakan dalam 

daftar paket wisata : 

 

Gambar 4.64 Potongan Kode Daftar Paket Wisata User 
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6. Analisis Sistem Pesan Paket Wisata User 

Pada menu ini digunakan untuk pengguna memesan paket wisata kepada 

admin. Dan nantinya admin akan mengkonfirmasi pesanan oleh pengguna. 

Berikut potongan kode yang digunakan dalam pesan paket wisata : 

 

Gambar 4.65 Potongan Kode Pesan Paket Wisata User 

7. Analisis Sistem Status Pemesanan User  

Pada menu status pemesanan ini digunakan untuk pengguna melihat semua 

daftar atau list pesanan yang sudah dibuat dan dipesan oleh pengguna kepada 

admin. Berikut potongan kode yang digunakan dalam status pemesanan : 

 

Gambar 4.66 Potongan Kode Status Pemesanan User 
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8. Analisis Sistem Informasi User 

Pada menu informasi ini pengguna dapat melihat semua informasi yang 

ada oleh admin seperti kendala cuaca, akomodasi dan lain-lain. Berikut 

potongan kode dalam menu informasi : 

 

Gambar 4.67 Potongan Kode Informasi User 

9. Analisis Sistem Image User 

Pada menu ini pengguna dapat melihat semua gambar pada detail paket 

wisata, yaitu digunakan untuk melihat atau sebagai referensi oleh pengguna. 

Berikut potongan kode dalam sistem image : 

 

Gambar 4.68 Potongan Kode Image User User 
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10. Analisis Sistem About Us User 

pada menu about ini digunakan untuk melihat tentang aplikasi 

pemesanan paket wisata tersebut. Berikut contoh potongan kode about us 

user : 

 

Gambar 4.69 Potongan Kode About Us User 

4.1.2.9 Implementation (Implementasi) 

Implementation atau implementasi merupakan tahap penerapan sistem yang 

akan dilakukan sesuai dengan perancangan yang telah penulis buat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Kotlin dan menggunakan aplikasi Android 

Studio. Berikut adalah implemetasi sistem aplikasi Pemesanan Paket Wisata Biro 

Tour Trip Karimunjawa : 

a. Aplikasi Pengguna (User) 

1. Tampilan Splashscreen 

Tampilan splashscreen merupakan tampilan awal sebelum login. 

Berikut adalah tampilan splashscreen : 

 

Gambar 4.70 Tampilan splashscreen 
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2. Tampilan Login 

Tampilan login merupakan tampilan untuk masuk sebagai user atau 

pengguna. Berikut adalah tampilan login : 

 

Gambar 4.71 Tampilan Login 

3. Tampilan Signup 

Tampilan signup atau register ini adalah halaman untuk mendaftarkan 

data diri bagi yang belum memiliki akun aplikasi pemesanan paket wisata 

ini. Yaitu dengan cara mengisi data diri yang valid. Berikut adalah 

tampilan signup : 

 

Gambar 4.72 Tampilan Signup 

4. Tampilan Menu Daftar Paket Wisata (Home) 

Tampilan daftar paket wisata atau home ini adalah menu utama pada 

aplikasi. Yaitu berupa list atau daftar paket wisata yang ada di trip karimun 
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jawa dan menu chat. Berikut adalah tampilan daftar paket wisata atau 

home : 

 

Gambar 4.73 Tampilan Menu Daftar Paket Wisata (Home) 

5. Tampilan Menu Chat 

Tampilan menu chat ini digunakan pengguna untuk berkomunikasi 

kepada admin. Berikut adalah tampilan menu chat : 

 

Gambar 4.74 Tampilan Menu Chat 

6. Tampilan Menu Profile dan Update Profile 

Tampilan menu profile dan update profile ini digunakan pengguna 

untuk melengkapi data diri yang masih belum lengkap yaitu dengan cara 

memilih navigation drawer dengan icon ( ). Lalu pilih icon kosong 

gambar paling atas maka akan muncul data diri. Apabila ingin melengkapi 

data diri tersebut dapat memilih icon pen paling ujung dan akan 
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menampilkan halaman update serta mengisi data diri yang kurang lengkap 

tersebut. Berikut adalah tampilan profile dan update profile : 

   

Gambar 4.75 Tampilan Profile Dan Update Profile 

7. Tampilan Menu Navigation Drawer 

Tampilan menu navigation drawer atau biasa disebut navdraw ini 

digunakan untuk berpindah menu ke menu lain dengan icon ( ). Diantara 

menu tersebut adalah menu profile, home, informasi, status pemesanan, 

about us, dan logout. Berikut tampilan menu navigation drawer : 

 

Gambar 4.76 Tampilan Menu Navigation Drawer 

8. Tampilan Menu Detail Paket Wisata 

Tampilan menu ini digunakan untuk melihat secara detail paket wisata 

yaitu berupa harga, fasilitas, deskripsi, image, dan juga pesan paket wisata. 

Berikut tampilan menu detail paket wisata : 
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Gambar 4.77 Tampilan Menu Detail Paket Wisata 

9. Tampilan Menu Pesan Paket Wisata 

Tampilan menu pesan paket wisata ini digunakan untuk memesan paket 

wisata yang sudah dipilih oleh pengguna. Yaitu dengan cara mengisi 

jumlah pemesan, tanggal pesanan dan juga melampirkan foto hasil atau 

bukti trasnferan yang sudah dikirim kepada bank. Nantinya admin dapat 

melihat bukti transferan tersebut dengan login melalui aplikasi admin. 

Berikut tampilan menu pesan paket wisata : 

 

Gambar 4.78 Tampilan Menu Pesan Paket Wisata 

10. Tampilan Menu Informasi 

Tampilan menu informasi ini digunakan pengguna untuk melihat 

informasi yang sudah di umumkan secara update oleh admin melalui 

aplikasi admin. Informasi tersebut berupa informasi cuaca terkini, 
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transportasi dan juga akomodasi. Dimenu informasi terdapat menu chat 

yang digunakan untuk berkomunikasi kepada admin. Cara untuk menuju 

ke menu informasi yaitu dari menu utama pilih menu navdraw dengan icon 

( ).Lalu kemudian pilih informasi, maka akan menampilkan informasi 

tersebut. Berikut tampilan menu informasi : 

 

Gambar 4.79 Tampilan Menu Informasi 

11. Tampilan Menu Status Pemesanan 

Tampilan menu status pemesanan ini digunakan pengguna untuk 

melihat daftar atau list pesanan yang sudah dibuat oleh pengguna. Serta 

pengguna dapat melihat pesanan yang sudah dipesan dengan cara confirm 

yaitu pesanan sudah dikonfirmasi sedangkan untuk unconfirm yaitu 

pesanan belum dikonfirmasi oleh admin. Cara menuju kehalaman status 

pemesanan yaitu dengan cara memilih icon ( ) navdraw lalu pilih 

informasi. Berikut tampilan menu status pemesanan : 

   

Gambar 4.80 Tampilan Menu Status Pemesanan 
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12. Tampilan Menu About Us 

Tampilan menu about us merupakan tampilan untuk melihat tentang 

aplikasi ini. Untuk melihat atau menuju ke halaman about us dengan cara 

memilih icon navdraw ( ), lalu pilih About us. Berikut adalah tampilan 

menu about us : 

 

Gambar 4.81 Tampilan Menu About Us 

13. Tampilan Logout  

Tampilan logout ini merupakan menu untuk keluar dari akun aplikasi 

dan nantinya jika keluar akan menuju kehalaman login. Cara untuk logout 

yaitu dengan cara memilih icon navdraw ( ), lalu pilih logout maka akan 

ada textbox berupa sebuah pertanyaan. Berikut tampilan logout : 

 

Gambar 4.82 Tampilan Logout 
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b. Aplikasi Admin 

1. Tampilan Login 

Tampilan login ini digunakan untuk admin masuk ke dalam aplikasi 

admin pemesanan paket wisata. Dengan cara mengisikan email dan 

password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Berikut adalah tampilan 

login admin : 

 

Gambar 4.83 Tampilan Login 

2. Tampilan Menu Paket Wisata 

Tampilan menu paket wisata atau menu utama(home) pada admin 

digunakan untuk admin melihat, menambah dan menghapus daftar paket 

wisata yang sudah didaftarkan oleh admin. Dan di menu tersebut terdapat 

menu lainnya seperti menu chat, keranjang pesanan, menu logout dan 

menu informasi. Berikut adalah tampilan menu paket wisata admin : 

 

Gambar 4.84 Tampilan Menu Paket Wisata 
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3. Tampilan Menu Tambah, Update dan Delete Paket Wisata 

Tampilan menu ini digunakan admin untuk menambah, mengupdate 

dan menghapus paket wisata yang sudah didaftarkan oleh admin. Untuk 

menambah yaitu dengan cara memilih icon (+) maka akan menampilkan 

form data untuk mengisi paket wisata yaitu berupa nama paket, fasilitas, 

harga, deskripsi dan menambahkan foto. Untuk mengupdate paket wisata 

yaitu dengan cara memilih paket wisata yang ingin diupdate lalu pilih 

update . dan untuk menghapus paket wisata yaitu dengan cara memilih 

paket wisata yang akan dihapus lalu pilih hapus. Berikut adalah tampilan 

menu tambah, update dan delete paket wisata : 

     

Gambar 4.85 Tampilan Menu Tambah, Update, Delete Paket Wisata 

4. Tampilan Menu Tambah Image 

Tampilan menu ini digunakan oleh admin untuk menambah beberapa 

foto – foto spot yang digunakan sebagai referensi kolega-kolega atau calon 

pemesan paket wisata. Cara menambahkan foto yaitu dengan cara memilih 

paket wisata yang akan ditambahkan foto, lalu pilih image dan tap diatas 

button simpan. Berikut adalah tampilan menu tambah image : 
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Gambar 4.86 Tampilan Menu Tambah Image 

5. Tampilan Menu Keranjang Pesanan 

Tampilan menu ini digunakan admin untuk melihat daftar pesanan user 

yang sudah dipesan oleh user dan juga digunakan untuk mengkonfirmasi 

pesanan user. Cara mengkonfirmasi yaitu dengan memilih icon keranjang 

pesanan ( ). Maka akan menampilkan list atau daftar pesanan user pada 

menu unconfirm dan confirm. Apabila ingin mengkonfirmasi pesanan 

yaitu cukup dengan cara memilih paket wisata yang akan dikonfirmasi 

oleh admin dan pilih konfirmasi. Berikut adalah tampilan menu keranjang 

pesanan : 
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Gambar 4.87 Tampilan Menu Keranjang Pesanan 

6. Tampilan Menu Chat 

Tampilan menu chat admin ini digunakan untuk admin menerima 

sebuah pesan dari user. Dan admin juga dapat membalas pesan tersebut. 

Cara untuk menuju ke menu chat yaitu dari menu utama pilih pesan, 

maka akan menampilkan daftar user yang sudah mengirimkan pesan 

kepada admin. Lalu pilih pesan yang akan di lihat maupun dibalas oleh 

admin. Berikut adalah tampilan menu chat : 

   

Gambar 4.88 Tampilan Menu Chat 

7. Tampilan Menu Informasi 

Tampilan menu informasi admin ini digunakan untuk melihat semua 

daftar informasi yang ada pada aplikasi pemesanan paket wisata dan juga 

untuk menambah dan menghapus informasi yang sudah dibuat oleh admin. 
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Cara untuk menambah yaitu dengan cara memilih icon (+) dan akan 

menampilkan form data untuk pengisian informasi yang akan dibuat oleh 

admin dengan mengisikan title, deskripsi dan foto. Sedangkan untuk 

menghapus informasi yaitu tekan lama informasi yang akan dihapus oleh 

admin maka akan muncul textbox. Berikut adalah tampilan menu 

informasi : 

   

Gambar 4.89 Tampilan Menu Informasi 

8. Tampilan Menu Logout 

Tampilan menu logout ini digunakan oleh admin untuk keluar dari 

aplikasi dan menuju ke halaman login. Cara untuk keluar dari aplikasi 

yaitu dengan memilih icon ( ) lalu pilih logout maka akan muncul pesan. 

Berikut adalah tampilan logout : 

 

Gambar 4.90 Tampilan Menu Logout 
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4.2 Pengujian Metode 

4.2.1 Black Box Testing 

Pengujian metode yang digunakan oleh aplikasi pemesanan paket wisata 

birotour trip karimunjawa menggunakan black box testing yang dilakukan pada 

seluruh tampilan aplikasi yang ditampilkan kedalam tabel pengujian sesuai dengan 

fungsi-fungsi dalam aplikasi. 

1 Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi 

Berikut ini adalah tabel hasil pengujian black box testing : 

  Tabel 4.3 Hasil Pengujian Black Box Testing 

No. Modul Fungsi Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

1. Icon 

Aplikasi 

Menampilkan icon 

atau logo pada 

device android. 

Dapat 

menampilkan icon 

atau logo pada 

device android.  

3 

2. Splashscreen Menampilkan logo 

gambar selama 

beberapa detik 

sebelum masuk 

kehalaman login. 

Dapat 

menampilkan 

splashscreen dan 

dapat masuk 

kehalaman login. 

3 

3. Login  Menampilkan 

halaman login 

dengan button login 

untuk dapat masuk 

kehalaman utama. 

Dapat masuk ke 

halaman 

utama(home) 

3 

4. Menu Utama 

(Home) 

Merupakan bagian 

dari halaman utama 

setelah masuk 

melalui halaman 

login. 

Dapat 

menampilkan 

daftar paket wisata 

dan dapat dipilih 

paket tersebut 

3 
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maka akan 

menampilkan 

detail paket 

wisata. 

5. Menu 

Informasi 

Merupakan 

tampilan menu 

untuk menampilkan 

seluruh informasi 

yang ada. 

Dapat melihat 

semua daftar 

informasi yang 

ada. 

3 

6. Menu Status 

Pemesanan 

Merupakan 

tampilan menu 

untuk menampilkan 

semua daftar 

pesanan user. 

Dapat melihat 

semua daftar 

pesanan yang ada 

dengan memilih 

confirm maupun 

unconfirm 

2 

7. Menu Chat Merupakan 

tampilan menu atau 

fitur chat kepada 

admin. 

Dapat mengirim 

maupun menerima 

sebuah pesan 

kepada admin. 

3 

8. Menu 

Profile  

Merupakan 

tampilan menu 

untuk menampilkan 

info data diri dan 

mengubah data diri. 

Dapat 

menampilkan data 

diri dan dapat 

diubah untuk 

memperbarui data 

diri. 

3 

9. Menu Detail 

Paket Wisata 

Merupakan 

tampilan menu 

untuk informasi 

paket wisata 

tersebut dan juga 

Dapat 

menampilkan 

informasi secara 

detail paket wisata 

dan dapat 

3 
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terdapat button 

order untuk 

membuat pesanan. 

membuat sebuah 

pesanan. 

10. Menu Image Merupakan menu 

yang digunakan 

untuk melihat daftar 

gambar – gambar 

atau spot di 

karimunjawa. 

Dapat 

menampilkan 

semua gambar. 

3 

11. Menu Pesan 

Paket Wisata 

Merupakan menu 

yang menampilkan 

formulir pesanan 

user. 

Dapat 

menampilkan dan 

mengisi formulir 

pesanan. 

3 

12. Menu About 

Us 

Merupakan 

halaman yang 

menampilkan 

informasi tentang 

aplikasi. 

Dapat 

menampilkan 

informasi tentang 

aplikasi. 

2 

13. SignUp Merupakan 

halaman untuk 

mendaftarkan diri 

sebagai user dan 

untuk mendapatkan 

akun sebagai user. 

Dapat 

menampilkan dan 

mengisi formulir 

untuk digunakan 

sebagai user. 

 

 

3 

14. Logout  Merupakan menu 

yang digunakan 

untuk keluar dari 

aplikasi dan menuju 

ke halaman login. 

Dapat keluar dari 

menu utama dan 

masuk kehalaman 

login. 

3 
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Jumlah 40 

Jumlah Soal Pengujian 14 

Jumlah Skor Ideal (n) 3 x 14 = 42 

Jumlah Nilai Pengujian (f ) 40 

Presentase Kelayakan (P) (40/42)x100= 95% 

Kriteria  Sangat Layak 

4.3 Evaluasi Dan Validasi Hasil Validasi 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur halaman di aplikasi pemesanan paket 

wisata birotour trip Karimunjawa dengan metode black box testing dari semua 

pengujian tiap-tiap tabel dengan hasil pengujian berjalan sesuai harapan. 

Kesimpulan dari pengujian sistem pada aplikasi pemesanan paket wisata birotour 

trip Karimunjawa dengan metode black box testing yaitu sistem berjalan dengan 

sesuai harapan dan valid. 

4.3.2 Validasi Kelayakan Aplikasi 

4.3.2.1 Validasi Ahli 

1) Ahli Materi 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah memberikan dan 

mengumpulkan saran maupun pendapat untuk melakukan revisi dari 

aplikasi pemesanan paket wisata birotour trip Karimunjawa : 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No Indikator Jumlah Butir 

1. Materi mendukung pencapaian tujuan 3 

2. Materi mudah dimengerti 3 

3. Penyajian materi sesuai dengan tujuan yang 

dirumuskan 

2 

4. Kejelasan penyampaian materi 3 

5. Kelengkapan materi 2 
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6. Relevansi tujuan pembelajaran 3 

7. Kesesuaian penggunaan bahasa yang 

digunakan 

3 

Jumlah 19 

Jumlah Soal Pengujian 7 

Jumlah Skor Ideal (n) 3 x 7 = 21 

Jumlah Nilai Pengujian (f ) 19 

Presentase Kelayakan (P) (19/21)x100= 90% 

Kriteria  Sangat Layak 

2) Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah memberikan dan 

mengumpulkan saran maupun pendapat untuk melakukan revisi dari 

aplikasi pemesanan paket wisata birotour trip Karimunjawa : 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Ahli Media 

No Indikator Jumlah Butir 

1. Kemudahan isi dan alur materi dalam 

penggunaan bahasa 

3 

2. Kesesuaian aplikasi dengan materi 3 

3. Kejelasan uraian materi 3 

4. Kejelasan Teks dapat terbaca dengan baik 3 

5. Kesesuaian pemilihan jenis huruf dan ukuran 

huruf 

3 

6. Proporsional layout atau tata letak 3 

7. Kesesuaian proporsi warna background 

dengan teks 

2 

8. Kecepatan pemrosesan perintah 2 

9. Ketetapan tombol navigasi 3 

Jumlah 25 

Jumlah Soal Pengujian 9 

Jumlah Skor Ideal (n) 3 x 9= 27 



91 

 

Jumlah Nilai Pengujian (f ) 25 

Presentase Kelayakan (P) (25/27) x100= 92% 

Kriteria  Sangat Layak 

Tabel 4.6 Validasi Ahli 

No. Ahli Instrument Skor 

Ideal 

( n ) 

Skor 

Total 

( f ) 

Presentase 

(%) 

Kriteria Ket. 

1. Materi  7 21 19 90% Sangat 

Layak 

- 

2. Media  9 27 25 92% Sangat 

Layak 

- 

Tabel 4.7 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 

3) Hasil Angket Dari Responden 

Penilaian tehadap aplikasi pemesanan paket wisata birotour trip 

Karimunjawa juga dilakukan dengan menyebar angket yang berisi 8 butir 

pertanyaan yang ditujukan kepada 40 responden. Berikut adalah rekapitulasi 

nilainya : 

Tabel 4.8 Hasil Angket Oleh Responden Masyarakat 

No Indikator Jumlah Butir 

1. Apakah anda setuju apabila aplikasi 

pemesanan paket wisata di karimunjawa di 

jadikan suatu aplikasi mobile berbasis 

android. 

177 

2. Aplikasi pemesanan paket wisata 

karimunjawa ini menambah pengetahuan 
167 
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mengenai informasi wisata yang ada di 

karimunjawa. 

3. Bahasa dan kalimat yang digunakan dalam 

aplikasi pemesanan paket wisata 

karimunjawa ini mudah dipahami. 

158 

4. Apakah penggunaan jenis font, ukuran 

huruf, warna dan gambar dalam aplikasi 

pemesanan paket wisata karimunjawa 

terlihat jelas. 

171 

5. Aplikasi pemesanan paket wisata 

karimunjawa ini mudah untuk dipelajari. 
174 

6. Aplikasi pemesanan paket wisata 

karimunjawa ini menarik. 
168 

7. Informasi paket wisata dan harga pada 

aplikasi sangat jelas. 
176 

8. Pengguna tidak kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi pemesanan paket 

wisata karimunjawa 

170 

Jumlah 1361 

Jumlah Soal Pengujian 8 

Jumlah Skor Ideal (n) 8 x 5 x 40 = 1600 

Jumlah Nilai Pengujian (f ) 1361 

Presentase Kelayakan (P) (1361/1600)x100=85,1%   

Kriteria  Sangat Layak  

Tabel 4.9 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1. 75% - 100% Sangat Layak 

2. 50% - 75% Layak 

3. 25% - 50% Cukup Layak 

4. 1% - 25% Kurang Layak 
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Tabel 4.10 Hasil Peilaian Angket Responden 

No. Jumlah 

Responden 

Instrument Skor 

Ideal 

( n ) 

Skor 

Total 

( f ) 

Presentase 

(%) 

Kriteria Ket. 

1. 40 8 1600 1361 85,1 % Sangat 

Layak 

- 

 

 


