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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Perancangan Aplikasi 

Perancangan Aplikasi berbasis android pada Toko Putra Tirta ini 

menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) dengan tahapan 

Requirement Planning, User Design, Build System, dan Implementation. 

Pelaksanaan keseluruhan prosedur pengembang penelitian ini secara terperinci 

dapat dilihat sebagai berikut: 

4.1.1 Requirement Planning(Perencanaan Kebutuhan) 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam 

pembuatan aplikasi yang meliputi, analisa kebutuhan masalah, dan analisis alat 

yang digunakan dalam membuat aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dari 

objek penelitian yang peneliti pilih adalah Toko Putra Tirta yang berada di Pelang 

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

1) Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Putra Tirta adalah suatu toko yang bergerak dibidang air isi ulang air 

mineral yang beralamatkan di Jl. Raya Jepara - Kudus Km. 28 berada di Desa 

Sengonbugel Rt 08 Rw 02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. 

Toko Putra Tirta merupakan organisasi yang bergerak dibidang depot 

distribusi isi ulang air mineral yang diperuntukkan sebagai konsumebel warga 

untuk kebutuhan sehari hari. Toko Putra Tirta berdiri tahun 2015 dengan jumlah 

pelanggan kurang lebih mencapai 100 orang pelanggan, dengan jumlah pengurus 

5 orang. 
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2) Visi, Misi, dan Tujuan Depot Putra Tirta 

Adapun visi, misi dan tujuan dari Depot Putra Tirta Mayong antara lain 

sebagai berikut: 

1. Visi 

- Menjadi produsen air minum terdepan disekitar wilayah Mayong 

Kabupaten Jepara 

- Menjadi perusahaan yang dapat menyediakan air minum yang bersih, 

higienis, dan menyehatkan 

2. Misi 

- Senantiasa menjaga kualitas produk 

- Memberikan variasi produk sehingga konsumen memiliki pilihan 

- Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan 

- Meningkatkan kesejahteraan pemilik serta karyawan Depot Putra Tirta 

3. Tujuan 

Menjadikan perusahaan pemasok air minum yang diakui dan digemari oleh 

masyarakat sekitar Mayong Kabupaten Jepara. 

4.1.1.2 Analisa Kebutuhan Masalah 

1) Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

Toko Putra Tirta adalah suatu toko yang bergerak dibidang air isi ulang air 

mineral yang beralamatkan di Jl. Raya Jepara - Kudus Km. 28 berada di Desa 

Sengonbugel Rt 08 Rw 02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dalam 

melakukan kegiatan pengolahan data seperti melakukan pencatatan data transaksi 

pemesanan , laporan pengiriman, dan data stok masih menggunakan manual, hal 

itu dirasa sangat beresiko apalagi jika data hilang atau buku catatan rusak, karena 

admin toko putra tirta tidak mempunyai backup data jadi mereka tidak bisa 

memproses ulang data tersebut. Maka untuk menyimpan semua data tersebut 

membutuhkan Database.  
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Dengan database dan android dapat memudahkan admin toko putra tirta 

dalam melakukan pendataan pemesanan, transaksi penjualan, dan laporan 

pengiriman, serta lebih efektif dalam melakukan pencatatan data stok dan data 

pelanggan dalam skala yang lebih besar. Selain itu juga akan lebih memudahkan 

pihak pelanggan dan admin karena dapat mengakses data-data seperti pemesanan 

galon, laporan pengiriman, dan data diri alamat pelanggan melalui smartphone 

mereka. Secara lengkap, prosedur pelayanan Depot Air Minum Putra Tirta dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Setiap hari karyawan toko putra tirta mengantar pesanan galon yang telah 

dipesan oleh pelanggan yang datang ke toko sebelumya 

2. Admin toko putra tirta mencatat transaksi pembelian air galon pada buku induk  

3. Jika ada galon yang rusak ingin diperbaiki pelanggan harus datang ke toko dan 

membawa galon yang rusak  

2) Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

Berdasarkan analisa dari sistem yang berjalan diatas, didapat kelemahan dari 

sistem yang berjalan adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan data masih menggunakan pembukuan manual, sehingga admin 

merasa kerepotan dalam melakukan transaksi yang mana petugas harus 

mencari data nasabah terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar. 

2. Tidak ada backup data untuk menanggulangi data pelanggan dan jumlah 

pemesanan. Hal ini sangat beresiko jika buku pemesanan ataupun buku 

pencatatan hilang atau rusak. 

3. Dalam pembuatan laporan penjualanpun dilakukan secara manual belum 

diterapkan melalui system android 

3) Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi dari pemecahan masalah yang penulis lakukan dalam 

menyelesaikan masalah yang dialami oleh Depot Air Minum Putra Tirta adalah 

dengan membuat suatu sistem berupa aplikasi pemesanan air minum isi ulang 

berbasis android. Aplikasi yang dibuat diharapkan bisa membantu admin toko 

puta tirta dalam mengolah data administratif mulai dari pengolahan data 
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pemesanan sampai pada pembuatan laporan. 

4) Analisis Sistem Usulan 

Dengan adanya aplikasi Galonline Tirta, akan  memudahkan admin toko putra 

tirta dalam melakukan pengolahan data, pemesanan dan transaksi penjualan galon, 

dan data galon. 

Tabel 4.1 Perbandingan sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan 

No. Sistem Berjalan Sistem Usulan 
Hasil yang ingin 

dicapai 

1 Admin toko putra tirta 

mencatat pemesanan, 

transaksi pembelian, 

dan laporan pengiriman 

pada buku induk. 

Pencatatan data 

transaksi penjualan 

dan pembelian galon 

secara otomatis 

dengan aplikasi 

mobile phone 

Data penjualan dan 

pembelian galon tidak 

di manajemen oleh 

admin toko melainkan 

melalui fasilitas 

transaksi yang ada pada 

aplikasi mobile phone 

2 Pelanggan harus datang 

ke toko jika mau 

mengisi atau membeli 

air isi ulang. 

Memesan galon hanya 

dengan sekali klik 

tanpa harus datang ke 

toko. 

Dengan adanya mobile 

application yaitu 

Android masyarakat 

bisa langsung 

mememesan melalui 

ponsel Android yang 

dimilikinya. 

2 Admin mencatat data 

pemesanan dibuku 

induk 

Data pemesanan 

tercatat otomatis di 

system android dan 

terdapat nilai 

persentasi penjualan 

galon 

Dengan adanya mobile 

application yaitu 

Android admin tidak 

perlu mencatat data 

pemesnan karena data 

telah direkap otomatis. 
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4.1.1.3 Analisis Data 

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pengelola Toko 

Putra Tirta kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui fitur-fitur yang 

dibutuhkan dalam aplikasi seperti fitur pesan galon, history, komplain, dan profil 

pelanggan. Peneliti juga melakukan analisa mengenai data-data yang di butuhkan 

dalam pembuatan aplikasi seperti data galon, data pemesanan, data stok, dan data 

transaksi. Data tersebut kemudian dimasukkan kedalam database sistem yang 

selanjutnya diolah menggunakan bahasa pemrograman untuk ditampilkan dalam 

laporan agar dapat dilihat oleh petugas dan masyarakat secara mudah dan 

terperinci. 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat  

Peralatan yang digunakan dalam membuat Aplikasi KlikGalon berbasis 

Android ini antara lain: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam membantu 

pembuatan aplikasi Galonline Tirta ini berupa laptop dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

 

a. Laptop : 

- Operating System : Windows 10 Home 64-bit 

- Processor  : AMD A10-8700P Radeon R6, 1.8GHz 

- Memory  : 8 GB 

b. Smartphone : 

- Sistem Operasi : Android Oreo 

- Jaringan  : GSM / HSPA / LTE 

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

- Ukuran Layar  : 5.5 Inci 1920 x 1080 pixel 

- CPU/RAM  : Octa-Core 1.6 GHz Corte-A53, RAM 3GB 

2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan di laptop adalah : 

- Windows 10 

- JDK 
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- XAMPP 

- Android Studio 

- Web browser Google Chrome 

Corel Draw X7 

4.1.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan yang disediakan Aplikasi Galonline ini untuk pengguna (admin) 

antara lain : 

1) Admin dapat melihat informasi data riwayat pemesanan dari aplikasi Galonline 

Tirta yang telah direkap otomatis saat pemesanan. 

2) Admin dapat melihat persentasi penjualan galon yang terdapat pada aplikasi 

Galonline Tirta. 

3) Petugas dapat melihat complain dari pelanggan untuk memperbaiki pelayanan 

yang dikeluhkan oleh pelanggan. 

Kebutuhan yang disediakan Aplikasi Galonline Tirta untuk pelanggan antara 

lain : 

1) Pelanggan dapat memesan air galon yang disediakan oleh sistem. 

2) Pelanggan dapat melihat proses pengiriman air galon pada google maps yang 

bergerak aktif selama pengiriman. 

1.1.1.6 Analisis Kebutuhan Non Fungsionalitas Sistem 

Kebutuhan non-fungsionalitas merupakan suatu kebutuhan yang tidak langsung 

berhubungan dengan spesifik yang disediakan oleh sistem. Kebutuhan ini 

berhubungan dengan properti sistem yang muncul belakangan, seperti waktu 

tanggap dan penempatan pada media penyimpanan. Kebutuhan non-fungsionalitas 

aplikasi ini antara lain : 

1) Aplikasi ini dapat berjalan di sistem operasi android minimal Jelly Bean. 

2) Aplikasi akan berjalan lebih optimal bila dijalankan pada device dengan ukuran 

layar 5 inci 720 x 1280 pixel. 

1.1.2 Users Desaign (Desain Pengguna) 

1.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Aplikasi Galonline Tirta adalah sebuah software yang menggunakan 

mobile application yaitu Android yang digunakan untuk pemesnan galon, 
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mengetahui data stok, data transaksi dan data bonus yang dimiliki pelanggan. 

Bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah petugas dalam pencarian data 

galon dan riwayat pemesanan, serta memudahkan masyarakat dalam membeli air 

minum dan status bonus yang dimiliki. 

 Untuk dapat menjelaskan aplikasi Galonline Tirta ini secara mudah dan 

sederhana, maka pada tahap ini penulis membuat perancangan sistem dengan 

mengunakan diagram UML (Unfied Modelling Language) yang digambarkan 

melalui perancangan seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence 

Diagram, input dan output, dan perancangan tampilan. 

4.1.2.2 Perancangan UML (Unifed Modelling Language) 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram  merupakan permodelan sistem informasi yang akan 

dibuat sehingga menggambarkan fungsi tertentu. Pada aplikasi ini terdapat dua  

aktor yang berinteraksi dengan sistem yaitu admin dan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Use Case Galonline Tirta 
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Tabel 4.2 Keterangan Use case Galonline Tirta 

No. Aktor Proses Use case Keterangan 

1. User Daftar Pelanggan melakukan 

pendaftaran sistem dengan input 

username, email, nomor hp, 

alamat dan password jika belum 

mempunyai akun 

2. User Login Pelanggan melakukan login 

sistem dengan input username 

dan password 

3. User Panggil Pak Galon Pelanggan dapat mengakses 

menu panggil pak galon untuk 

memanggil tukang galon 

4. User Pesan Galon Pelanggan dapat mengakses 

menu pesan galon untuk 

memesan air sesuai jenis air yang 

tersedia 

5. User Komplain Pelanggan dapat mengakses 

menu komplain dan menginput 

komplainan pada form yang telah 

tersedia 

6. User History Pelanggan dapat mengakses 

menu history untuk mengetahui 

riwayat pemesanan yang telah 

dipesan 

7. User Profil Pelanggan dapat mengakses 

menu profil untuk mengetahui 

identitas data diri dan pelanggan 

dapat merubah password dan 

mengganti titik lokasi yang telah 

ditentukan 

8. User Tentang Aplikasi Pelanggan dapat mengakses 

menu tentang aplikasi untuk 

menampilkan informasi seputar 

aplikasi galonline tirta 
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9. Admin Login Admin melakukan login sistem 

dengan input username dan 

password 

10. Admin Pesanan Masuk Admin mengkonfirmasi pesanan 

masuk dari pelanggan kemudian 

muncul google maps dan detail 

pemesanan 

11. Admin Komplain Admin dapat mengakses menu 

komplain untuk mengetahui 

keluhan dari pelanggan 

12. Admin Riwayat 

Pemesanan 

Admin dapat mengakses menu 

riwayat pemesanan untuk 

mengetahui data pemesanan yang 

telah dipesan oleh pelanggan 

13. Admin Grafik Admin dapat mengakses menu 

grafik untuk mengetahui grafik 

penjualan air galon perbulan 

14. Admin Update Produk Admin dapat mengakses menu 

update produk untuk menambah 

produk baru, menghapus produk, 

mengupdate harga baru, dan 

jumlah stok terbaru 

15. Admin Profil Admin dapat mengakses menu 

profil yang menampilkan 

informasi tentang aplikasi, admin 

juga dapat merubah info aplikasi 

dan password 
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2. Activity Diagram 

 

Activity Diagram menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem yang ada pada 

perangkat lunak. Berikut adalah activity diagram atau diagram aktivitas dari 

aplikasi Galonline Tirta. 

a. Activity Diagram Admin 

 

1. Activity Diagram Login  

Activity Diagram Login berfungsi sebagai sistem keamanan, sehingga untuk 

bisa mengakses sistem harus melakukan login terlebih dahulu. Ketika login sistem 

akan menvalidasi data login benar atau salah. Setelah validasi sukses sistem akan 

masuk pada halaman utama. Activity Diagram login dapat dilihat pada gambar 4.2 

berikut 

 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login Admin 

2. Activity Diagram Pesanan Masuk 

Activity Diagram pesanan masuk merupakan salah satu menu admin setelah 

admin melakukan proses login. Pada menu pesanan masuk ini berisi tentang detail 

pemesanan dari pelanggan. Activity Diagram pesanan masuk dapat dilihat pada 

gambar 4.3 berikut 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Pesanan Masuk 

3. Activity Diagram Komplain 

Activity Diagram komplian merupakan salah satu menu admin setelah admin 

melakukan proses login. Pada menu komplain ini berisi tentang detail komplainan 

pelanggan. Activity Diagram komplain dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Komplain 
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4. Activity Diagram Grafik 

Activity Diagram grafik merupakan salah satu menu admin setelah admin 

melakukan proses login. Pada menu grafik ini berisi tentang detail grafik 

penjualan. Activity Diagram grafik dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Grafik 

5. Activity Diagram Riwayat Pemesanan 

Activity Diagram riwayat pemesanan merupakan salah satu menu admin 

setelah admin melakukan proses login. Pada menu riwayat pemesanan ini berisi 

tentang detail data pemesanan yang telah dipesan. Activity Diagram pemesanan 

dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Riwayat Pemesanan 
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6. Activity Diagram Update Produk 

Activity Diagram update produk merupakan salah satu menu admin setelah 

admin melakukan proses login. Pada menu update produk ini dapat menambahkan 

produk baru, harga, kategori dan stok. Activity Diagram update produk dapat 

dilihat pada gambar 4.7 berikut 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Update Produk 

 

7. Activity Diagram Profil 

Activity Diagram profil merupakan salah satu menu admin setelah admin 

melakukan proses login. Pada menu profil ini terdapat keterangan tentang aplikasi 

dan admin dapat mengganti pasword. Activity Diagram profil dapat dilihat pada 

gambar 4.8 berikut 
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Gambar 4.8 Activity Diagram Profil 

b. Activity Diagram Pelanggan 

 

1. Activity Diagram Daftar  

Activity Diagram Daftar digunakan bagi pelanggan yang belum mempunayi 

akun, berfungsi sebagai sistem keamanan, sehingga untuk bisa mengakses sistem 

pelanggan yang belum memiliki akun harus melakukan pendaftaran terlebih 

dahulu. Ketika mendaftar pelanggan diminta menginput data diri. Setelah selesai 

mendaftar data akan tersimpan. Activity Diagram daftar dapat dilihat pada gambar 

4.9 berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Activity Diagram Daftar 
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2. Activity Diagram Panggil Pak Galon 

Activity Diagram panggil pak galon merupakan salah satu menu pelanggan 

setelah pelanggan melakukan proses login. Pada menu panggil pak galon ini 

pelanggan dapat memilih jenis pelayanan repair gallon, cuci galon, pesan galon 

setelah selesai sistem akan menampilkan google maps yang bergerak aktif selama 

pengiriman kemudian pelanggan dapat memberi nilai pelayanan yang diberikan. 

Activity Diagram panggil pak galon dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut 

 

Gambar 4.10 Activity Diagram Panggil Pak Galon 

3. Activity Diagram Pesan Galon 

Activity Diagram pesan galon merupakan salah satu menu pelanggan setelah 

pelanggan melakukan proses login. Pada menu pesan galon ini pelanggan dapat 

memilih jenis pelayanan repair gallon, cuci galon, pesan galon setelah selesai 

sistem akan menampilkan google maps yang bergerak aktif selama pengiriman 

kemudian pelanggan dapat memberi nilai pelayanan yang diberikan. Activity 

Diagram pesan galon dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut 
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Gambar 4.11 Activity Diagram Pesan Galon 

 

4. Activity Diagram Profil 

Activity Diagram profil merupakan salah satu menu pelanggan setelah 

pelanggan melakukan proses login. Pada menu profil ini pelanggan dapat 

mengganti password, email, nomor telpon, alamat dan titik peta. Activity Diagram 

profil dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut 
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Gambar 4.12 Activity Diagram Profil 

8. Activity Diagram Riwayat Pemesanan 

Activity Diagram riwayat pemesanan merupakan salah satu menu pelanggan 

setelah pelanggan melakukan proses login. Pada menu riwayat pemesanan ini 

berisi tentang detail data pemesanan yang telah dipesan. Activity Diagram 

pemesanan dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut 

 

Gambar 4.13 Activity Diagram Riwayat Pemesanan 
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9. Activity Diagram Komplain 

Activity Diagram komplain merupakan salah satu menu pelanggan setelah 

pelanggan melakukan proses login. Pada menu komplain ini berisi tentang detail 

komplain dari pelanggan. Activity Diagram komplain dapat dilihat pada gambar 

4.14 berikut 

 

Gambar 4.14 Activity Diagram Komplain 

10. Activity Diagram Tentang Aplikasi 

Activity Diagram tentang aplikasi merupakan salah satu menu pelanggan 

setelah pelanggan melakukan proses login. Pada menu tentang informasi aplikasi 

Galonline Tirta. Activity Diagram tentang apliksi dapat dilihat pada gambar 4.15 

berikut 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Activity Diagram Tentang Aplikasi 
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3) Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dengan pesan yang dikirim maupun diterima 

antar objek. Sequence diagram disusun berdasarkan urutan waktu. Berikut 

Sequence Diagram admin dan pelanggan dari Aplikasi Galonline Tirta : 

a. Sequence Diagram Admin 

1. Sequence Diagram Login 

Pada proses sequence diagram ini menggambarkan proses login yang 

dilakukan oleh admin. Berikut sequence diagram login 

 

Gambar 4.16 Sequence Diagram Login 

 

2. Sequence Diagram Pesanan Masuk 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan pemberitahuan proses 

pemesanan. sequence diagram pesanan masuk dapat dilihat pada gambar 4.17 

berikut 
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Gambar 4.17 Sequence Diagram Pesanan Masuk 

3. Sequence Diagram Komplain 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan komplainan dari 

pelanggan. sequence diagram komplain dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut 

 

Gambar 4.18 Sequence Diagram Komplainan 

4. Sequence Diagram Grafik 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan grafik  dari penjualan 

galon. sequence diagram komplain dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut 
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Gambar 4.19 Sequence Grafik 

5. Sequence Diagram Riwayat Pemesanan 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan riwayat pemesanan 

yang telah dipesan sebelumnya. sequence diagram riwayat pemesanan dapat 

dilihat pada gambar 4.20 berikut 

 

Gambar 4.20 Sequence Diagram Riwayat Pemesanan 

6. Sequence Diagram Update Produk 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan update produk yang 

dilakukan oleh admin. Sequence diagram update produk dapat dilihat pada 

gambar 4.21 berikut 
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Gambar 4.21 Sequence Diagram Update Produk 

7. Sequence Diagram Profil 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan keterangan tentang 

aplikasi dan admin dapat merubah pasword. Sequence diagram profil dapat dilihat 

pada gambar 4.22 berikut 

 

Gambar 4.22 Sequence Diagram Profil 

b. Sequence Diagram Pelanggan 

1. Sequence Diagram Login 

Pada proses sequence diagram ini menggambarkan proses login yang 

dilakukan oleh pelanggan. Berikut sequence diagram login dapat dilihat pada 

gambar 4.23 
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  Gambar 4.23 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Panggil Pak Galon 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan  pelanggan dapat 

memilih jenis pelayanan repair gallon, cuci galon, pesan galon setelah selesai 

sistem akan menampilkan google maps yang bergerak aktif selama pengiriman 

kemudian pelanggan dapat memberi nilai pelayanan yang diberikan. sequence 

diagram panggil pak galon dapat dilihat pada gambar 4.24 berikut 

Gambar 4.24 Sequene Diagram Panggil Pak Galon 
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3. Sequence Diagram Pesan Galon 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan  pelanggan dapat 

memilih jenis pelayanan repair gallon, cuci galon, pesan galon setelah selesai 

sistem akan menampilkan google maps yang bergerak aktif selama pengiriman 

kemudian pelanggan dapat memberi nilai pelayanan yang diberikan. sequence 

diagram pesan galon dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut 

 

Gambar 4.25 Sequene Diagram Pesan Galon 

4. Sequence Diagram Profil 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan informasi pelanggan 

dan pelanggan dapat mengganti password, email, nomor telpon, alamat dan titik 

peta. Sequence diagram profil dapat dilihat pada gambar 4.26 berikut 
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Gambar 4.26 Sequene Diagram Profil 

5. Sequence Diagram Riwayat Pemesanan 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan riwayat pemesanan 

yang telah dipesan sebelumnya. sequence diagram riwayat pemesanan dapat 

dilihat pada gambar 4.27 berikut 

 

Gambar 4.27 Sequene Riwayat Pemesanan 

6. Sequence Diagram Komplain 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan komplain dari 

pelanggan. sequence diagram komplain dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut 
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Gambar 4.28 Sequene Diagram Komplain 

7. Sequence Diagram Tentang Aplikasi 

Merupakan Sequence Diagram yang menggambarkan tentang aplikasi 

Galonline Tirta. sequence diagram tentang aplikasi dapat dilihat pada gambar 

4.29 berikut 

 

Gambar 4.29 Sequene Tentang Aplikasi 

4.1.2.3 Perancangan Antarmuka (Interface) 

Peracangan antarmuka dilakukan sebelum melakukan implementasi agar 

mencapai hasil yang maksimal. Rancangan antarmuka aplikasi yang akan 

dibangun untuk admin terdiri dari rancangan splash screen, rancangan halaman 

login, menu beranda, menu pesanan masuk, menu komplainan, menu grafik, menu 

riwayat pemesanan, menu update produk, dan menu profil. Sedangan rancangan 
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antarmuka aplikasi yang akan dibangun untuk pelanggan terdiri dari rancangan 

halaman login rancanagan menu panggil pak galon, menu pesan galon, menu 

profil, menu riwayat pemesanan, menu komlain, menu tentang aplikasi. 

1. Rancangan Halaman Splash Screen 

Perancangan halaman splash screen merupakan halaman yang pertama kali akan 

muncul ketika aplikasi dijalankan. Perancangan tampilan dari halaman splash 

screen dapat dilihat pada gambar 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 Rancangan Halaman Splash Screen 

 

2. Rancangan Halaman Pilih Login Daftar Pelanggan 

Perancangan halaman login daftar merupakan halaman yang muncul setelah 

splash screen. Perancangan tampilan dari halaman login daftar dapat dilihat pada 

gambar 4.31 
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Gambar 4.31 Rancangan Halaman Login Daftar Pelanggan 

3. Rancangan Halaman Login Pelanggan 

Perancangan halaman login merupakan halaman yang muncul setelah pilih login. 

Perancangan tampilan dari halaman login dapat dilihat pada gambar 4.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Rancangan Halaman Login Pelanggan 
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4. Rancangan Halaman Daftar Pelanggan 

Perancangan halaman daftar merupakan halaman yang muncul setelah pilih daftar 

digunakan untuk user yang belum pernah mendaftar sebelumnya. Perancangan 

tampilan dari halaman daftar dapat dilihat pada gambar 4.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Rancangan Halaman Daftar Pelanggan 

5. Rancangan Halaman Menu Utama Pelanggan  

Perancangan halaman menu utama menampilkan menu untuk pelanggan. 

Perancangan tampilan dari halaman menu utama dapat dilihat pada gambar 4.34 
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Gambar 4.34 Rancangan Halaman Menu Utama Pelanggan 

6. Rancangan Halaman Menu Panggil Pak Galon dan Pesan Galon 

Perancangan halaman menu Panggil Pak Galon dan Pesan Galon digunakan 

pelanggan untuk memesan galon dan jasa lainnya. Perancangan tampilan dari 

halaman panggil pak galon dan pesan galon dapat dilihat pada gambar 4.35 
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Gambar 4.35 Rancangan Halaman Menu panggil Pak Galon dan Pemesanan 

Galon 

7. Rancangan Halaman Google Maps 

Perancangan halaman google maps pelanggan merupakan halaman yang muncul 

ketika user telah memesan galon. Perancangan tampilan google maps dapat dilihat 

pada gambar 4.36 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.36 Rancangan Halaman Google Maps 

8. Rancangan Halaman Profil Pelanggan 

Perancangan halaman profil pelanggan digunakan untuk mengetahui data diri 

pelanggan, data diri pelanggan ini juga dapat diubah sesuai penggunanya. 

Perancangan tampilan profil dapat dilihat pada gambar 4.37 
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Gambar 4.37 Rancangan Halaman Profil Pelanggan 

9. Rancangan Halaman History Pelanggan 

Perancangan halaman history pelanggan digunakan untuk mengetahui riwayat 

pemesanan yang telah dipesan sebelumnya. Perancangan tampilan history dapat 

dilihat pada gambar 4.38 
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Gambar 4.38 Rancangan Halaman History Pelanggan 

10. Rancangan Halaman Komplain Pelanggan 

Perancangan halaman komplain digunakan pelanggan untuk melaporkan jika 

terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian pada pelayanan toko. Perancangan 

tampilan komplain dapat dilihat pada gambar 4.39 
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Gambar 4.39 Rancangan Halaman Komplain Pelanggan 

11. Rancangan Halaman Tentang Aplikasi 

Perancangan halaman tentang aplikasi digunakan untuk mengetahui info dan versi 

aplikasi. Perancangan tampilan tentang aplikasi dapat dilihat pada gambar 4.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Rancangan Halaman Tentang Aplikasi 

12. Rancangan Halaman Login Admin 

Perancangan halaman login digunakan untuk system keamanan masuk ke aplikasi. 

Perancangan tampilan halaman login admin dapat dilihat pada gambar 4.41 
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Gambar 4.41 Rancangan Halaman Login Admin 

13. Rancangan Halaman Menu Utama Admin 

Perancangan halaman menu utama admin menampilkan menu yang tersedia untuk 

admin. Perancangan tampilan halaman menu utama admin dapat dilihat pada 

gambar 4.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Rancangan Halaman Menu Utama Admin 

14. Rancangan Halaman Pesanan Masuk Admin 

Perancangan halaman pesanan masuk admin berfungsi untuk mengetahui jika ada 

pesanan. Perancangan tampilan pesanan masuk admin dapat dilihat pada gambar 

4.43 
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Gambar 4.43 Rancangan Halaman Pesanan Masuk Admin 

15. Rancangan Halaman Detail Pesanan Masuk Admin 

Perancangan halaman detail pesanan masuk admin berfungsi untuk mengetahui 

lebih lanjut pesnan. Perancangan tampilan detail pesanan masuk admin dapat 

dilihat pada gambar 4.44 
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Gambar 4.44 Rancangan Halaman Detail Pesanan Masuk Admin 

16. Rancangan Halaman Komplain Admin 

Perancangan halaman komplain admin berfungsi untuk mengetahui jika ada 

komplainan dari pelanggan mengenai pelayanan yang keliru atau tidak sesuai. 

Perancangan tampilan detail komplain admin dapat dilihat pada gambar 4.45 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Rancangan Halaman Komplain Admin 

17. Rancangan Halaman Detail Komplain Admin 

Perancangan halaman detail komplain admin berfungsi untuk mengetahui detail 

isi dari komplainan tersebut. Perancangan tampilan detail komplain admin dapat 

dilihat pada gambar 4.46 
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Gambar 4.46 Rancangan Halaman Detail Komplain Admin 

18. Rancangan Halaman Grafik Admin 

Perancangan halaman grafik admin berfungsi untuk mengetahui hasil persentasi 

penjualan galon. Perancangan tampilan grafik admin dapat dilihat pada gambar 

4.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.47 Rancangan Halaman Grafik Admin 

 

19. Rancangan Halaman Riwayat Pemesanan Admin 

Perancangan halaman riwayat pemesanan admin berfungsi sebagai back up data 

pemesanan. Perancangan tampilan riwayat pemesanan admin dapat dilihat pada 

gambar 4.48 
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Gambar 4.48 Rancangan Halaman Riwayat Pemesanan Admin 

20. Rancangan Halaman Update Produk Admin 

Perancangan halaman update produk admin berguna untuk menambahkan produk 

atau mengganti harga produk. Perancangan tampilan update produk admin dapat 

dilihat pada gambar 4.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Rancangan Halaman Update Produk Admin 
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21. Rancangan Halaman Profil Admin 

Perancangan halaman profil admin berguna untuk merubah password dan 

informasi pada admin. Perancangan tampilan profil admin dapat dilihat pada 

gambar 4.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50 Rancangan Halaman Profil Admin 

22. Pembuatan Icon atau Logo 

 

 

 

 

 

Gambar 4.51 Icon Logo Aplikasi 
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4.1.3 Build System (Membangun Sistem) 

Pada tahap ini penulis membangun sistem aplikasi sesuai dengan 

perancangan sistem yang telah penulis lakukan sebelumnya. Penulis membangun 

sistem sesuai dengan perancangan database dan perancangan tampilan yang 

sudah penulis buat kedalam bentuk kode pemrograman. 

4.1.3.1 Analisis Sistem Aplikasi User 

Berikut adalah kode untuk menampilkan aplikasi galonline tirta pada user : 

Route::prefix('v1')->group(function () { 

        Route::prefix('user')->group(function () { 

            Route::post('registrasi', 'api\CustomerController@registrasi'); 

            Route::post('login', 'api\CustomerController@login'); 

            Route::middleware('auth.customer')->group(function () { 

                Route::prefix('customer')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\CustomerController@customer'); 

                    Route::post('ganti-titik-maps', 

'api\CustomerController@ganti_titik_maps'); 

                    Route::post('ganti-password', 

'api\CustomerController@ganti_password'); 

                    Route::post('ganti-profile', 

'api\CustomerController@ganti_profile'); 

                }); 

 

                Route::prefix('product')->group(function () { 

                    Route::post('kategori', 'api\ProductController@kategori'); 

                }); 

 

                Route::prefix('komplain')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\KomplainController@index'); 

                    Route::post('tambah', 'api\KomplainController@tambah'); 
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                    Route::post('edit', 'api\KomplainController@edit'); 

                    Route::post('tampil-by-id', 

'api\KomplainController@tampil_by_id'); 

                    Route::post('hapus', 'api\KomplainController@hapus'); 

                }); 

 

                Route::prefix('tentang')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\TentangController@index'); 

                }); 

 

                Route::prefix('transaksi')->group(function () { 

                    Route::post('tambah', 'api\TransaksiController@tambah'); 

                    Route::post('ubah', 'api\TransaksiController@ubah'); 

                    Route::post('history', 'api\TransaksiController@history'); 

                }); 

                Route::prefix('detail-transaksi')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\DetailtransaksiController@detail_history'); 

                }); 

            }); 

        }); 

4.1.3.2 Analisis Sistem Aplikasi Admin 

Berikut adalah kode untuk menampilkan aplikasi galonline tirta pada admin: 

Route::prefix('admin')->group(function () { 

            Route::post('login', 'api\AdminController@login'); 

 

            Route::middleware('auth.admin')->group(function () { 

                Route::prefix('profile')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\AdminController@admin'); 
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                    Route::post('ganti-password', 

'api\AdminController@ganti_password'); 

                    Route::post('ganti-titik-maps', 

'api\AdminController@ganti_titik_maps'); 

                }); 

 

                Route::prefix('transaksi')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\TransaksiController@get_transaksi'); 

                    Route::post('pesanan-masuk', 

'api\TransaksiController@get_transaksi_tidak_selesai'); 

                    Route::post('detail-transaksi', 

'api\TransaksiController@detail_transaksi'); 

                    Route::post('ubah', 'api\TransaksiController@ubah'); 

                }); 

 

                Route::prefix('komplain')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\KomplainController@get_all'); 

                    Route::post('tampil-by-id', 'api\KomplainController@tampil_by_id'); 

                }); 

 

                Route::prefix('product')->group(function () { 

                    Route::post('', 'api\ProductController@index'); 

                    Route::post('tambah', 'api\ProductController@tambah'); 

                    Route::post('tampil-by-id', 'api\ProductController@tampil_by_id'); 

                    Route::post('ubah', 'api\ProductController@ubah'); 

                    Route::post('hapus', 'api\ProductController@hapus'); 

                }); 

            }); 

        }); 

    }); 
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4.1.4 Implementation (implementasi) 

Berikut ini merupkan implementasi apliksi ketika dijalankan di device 

Android secara langsung. Device yang dipakai yaitu Oppo Neo 7. 

1) Tampilan Icon 

Tampilan Icon aplikasi Galonline Tirta diantara aplikasi lain setelah terinstall 

di smartphone. 

 

 

 

Gambar 4.52 Tampilan Icon 

 

2) Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen ini menampilkan gambar ilustrasi dari aplikasi selama 

beberapa detik sebelum masuk ke aplikasi. 

 

Gambar 4.53 Tampilan Splash Screen 

3) Tampilan Login User 



 

72 

 

Tampilan login pelanggan ini merupakan halaman utama yang muncul setelah 

tampilan splash screen. Pada halaman login pelanggan harus menginput username 

dan password yang telah terdaftar pada aplikasi. 

 

Gambar 4.54 Tampilan Login User 

4) Tampilan Daftar User 

Tampilan daftar pelanggan ini merupakan halaman utama yang muncul setelah 

tampilan splash screen. Pada halaman daftar pelanggan harus mendaftar jika 

belum pernah mendaftar, pelanggan menginput nama, email, nomor telpon, 

alamat dan password. 
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Gambar 4.55 Tampilan Daftar User 

5) Tampilan Beranda User 

Tampilan beranda pelanggan ini merupakan halaman utama yang muncul setelah 

pelanggan login atau mendaftar. Pada halaman beranda pelanggan terdapat menu 

panggil pak galon, pesan galon, profil, history, komplain, tentang aplikasi dan 

profil. 

 

Gambar 4.56 Tampilan Beranda User 

6) Tampilan Panggil Pak Galon 

Tampilan panggil pak galon ini terdapat dua menu yaitu repair galon dan cuci 

galon berfungsi untuk memanggil tukang galon kerumah untuk mencuci atau 

memperbaiki galon rusak. 
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Gambar 4.57 Tampilan Panggil Pak Galon 

7) Tampilan Pesan Galon Galon 

Tampilan pesan galon ini terdapat empat menu jenis air yaitu air aqua, air vit, air 

Ro dan air bisa. 

 

Gambar 4.58 Tampilan Pesan Galon 

8) Tampilan Pesanan atau Keranjang User 

Tampilan pesanan ini muncul setelah user memilih produk yang ada dimenu 

panggil pak galon dan menu pesan galon, halaman ini menampilkan data barang 
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yang ingin dipesan oleh user, data yang ditampilkan yaitu jenis air, harga barang, 

jumlah pemesanan dan total harga. 

 

Gambar 4.59 Tampilan Pesanan User  

9) Tampilan Google Maps User 

Tampilan google maps ini muncul setelah user meng klik pesan, google maps ini 

menunjukan arah jalan pengiriman galon dari tokomke lokasi pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.60 Tampilan Google Maps User 
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10) Tampilan Rating Nilai Pelayanan Aplikasi 

Tampilan rating ini muncul setelah user meng klik selesai yang artinya galon 

telah terkirim. 

 

Gambar 4.61 Tampilan Rating User 

11) Tampilan Profil User 

Tampilan profil menampilkan informasi data user seperti email, nomor telpon, 

alamat. Dalam menu profil user juga dapat merubah password, email, nomor 

telpon, alamat dan lokasi. 
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Gambar 4.62 Tampilan Profil User 

12) Tampilan History User 

Tampilan histori pada user adalah halaman menu untuk pelanggan melihat histori 

riwayat pemesanan yang telah pesan oleh pelanggan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.63 Tampilan Histoty User 

13) Tampilan Komplain User 

Tampilan komplain pada user adalah halaman menu untuk pelanggan mengeritik 

jika terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian. 
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Gambar 4.64 Tampilan Komplain User 

14) Tampilan Tentang Aplikasi User 

Tampilan tentang aplikasi berfungsi untuk menampilkan informasi seputar 

aplikasi galonline tirta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.65 Tampilan Tentang Aplikasi User 

 

15) Tampilan Login Admin 

Tampilan login pelanggan ini merupakan halaman utama sebelum memasuki 

menu beranda, sebagai keamanan admin harus menginput username dan password 

yang telah terdaftar pada aplikasi terlebih dahulu. 
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Gambar 4.66 Tampilan Login Admin 

16) Tampilan Beranda Admin 

Tampilan beranda admin ini merupakan halaman utama yang muncul setelah 

pelanggan login. Pada halaman beranda admin terdapat menu pesanan masuk, 

complain, grafik, riwayat pemesanan dan update produk. 

 

Gambar 4.67 Tampilan Beranda Admin 
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17) Tampilan Komplain Admin 

Tampilan komplain pada admin adalah halaman menu admin untuk melihat 

komplainan dari pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.68 Tampilan Komplain Admin 

 

18) Tampilan Grafik Admin 

Tampilan menu grafik pada admin adalah halaman admin yang menampilkan 

grafik penjualan galon toko putra tirta 
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. 

Gambar 4.69 Tampilan Grafik Admin 

19) Tampilan Riwayat Pemesanan Admin 

Tampilan riwayat pemesanan pada admin adalah halaman menu untuk admin 

melihat riwayat pemesanan yang telah dipesan oleh pelanggan pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.70 Tampilan Riwayat Pemesanan Admin 
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20) Tampilan Update Produk Admin 

Tampilan update produk pada admin adalah halaman menu untuk admin untuk 

menamambah produk baru, menghapus produk, mengupdate harga baru, dan 

jumlah stok terbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.71 Tampilan Update Produk Admin 

 

21) Tampilan Profil Admin 

Tampilan profil pada admin adalah halaman menu untuk admin yang 

menampilkan informasi tentang aplikasi galonline tirta, admin juga dapat merubah 

info aplikasi dan password. 
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Gambar 4.72 Tampilan Profil Admin 

4.1 Pengujian Metode 

4.2.1 Black Box Testing 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap aplikasi sistem yang telah 

dibuat. Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat 

menerima input dengan baik ataupun tidak. Serta menghasilkan output yang sudah 

sesuai atau belum. 

 Pengujian metode pada Aplikasi Galonline Tirta menggunakan black box 

testing yang dilakukan pada seluruh tampilan aplikasi yang disajikan kedalam 

tabel-tabel pengujian sesuai fungsi-fungsi dalam aplikasi. 

 

1) Black Box Testing pada Aplikasi 

Berikut adalah tabel hasil pengujian black box testing untuk Aplikasi 

Galonline Tirta  
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Tabel 4.3 Black Box Testing Pada Aplikasi 

No Skenario 

Pengujian 

Persyaratan Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpul

an 

A. Black Box Testing Aplikasi Pada Pelanggan 

1. Icon - Muncul pada 

device 

Android 

Muncul 

pada 

device 

Android 

Valid 

2. Menekan icon 

aplikasi 

- Muncul 

Splash Screen 

Muncul 

Splash 

Screen 

Valid  

3. Login Sebelum 

masuk 

sistem 

pelanggan 

harus 

memasukan 

username 

dan 

pasword 

Berfungsi  Berfungsi Valid  

4. Daftar  User baru 

yang belum 

mempunyai 

akun harus 

mendaftar 

memasukan 

nama, 

email, 

nomor 

telpon, 

alamat, dan 

pasword 

Berfungsi Berfungsi Valid 

 

5. Pesan galon 

dan panggil 

pak galon 

Pilih jenis 

pesanan 

yang 

diinginkan 

Muncul 

atribut jenis 

pesanan 

Muncul 

atribut 

jenis 

pemesanan 

Valid 

 

6. Setelah selesai 

memilih 

pesanan yang 

diinginkan 

- Muncul 

google maps 

yang bergerak 

aktif selama 

pengiriman 

Muncul 

google 

maps yang 

bergerak 

aktif 

selama 

pengiriman 

Valid 

 

7. Penilaian 

pelayanan 

aplikasi 

Pilih nilai 

yang ingin 

diberikan 

Berfungsi Berfungsi Valid  
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8. Profil - Muncul 

atribut data 

profil 

pelanggan 

Muncul 

atribut data 

profil 

pelanggan 

Valid 

9. Edit Profil User 

merubah 

password, 

email, 

nomor 

telpon, 

alamat, titik 

peta 

Berfungsi Berfungsi Valid  

10. History 

Pemesanan 

- Muncul 

atribut data 

history 

pemesanan 

Muncul 

atribut data 

history 

pemesanan 

Valid  

11. Komplain User 

menginput, 

Judul 

Komplain, 

dan Isi 

Komplain 

Berfungsi Berfungsi Valid 

12. Tentang 

Aplikasi 

- Muncul 

informasi 

terkait 

aplikasi 

Muncul 

informasi 

terkait 

aplikasi 

Valid 

B. Black Box Testing Aplikasi Pada Admin 

1. Icon - Muncul pada 

device 

Android 

Muncul pada 

device 

Android 

Valid 

2. Menekan 

icon aplikasi 

- Muncul 

Splash 

Screen 

Muncul 

Splash 

Screen 

Valid  

3. Login Sebelum 

masuk sistem 

admin harus 

memasukan 

username 

dan pasword 

Berfungsi  Berfungsi Valid  

4. Pesanan 

Masuk 

- Muncul 

notifikasi 

pesanan 

masuk 

Muncul 

notifikasi 

pesanan 

masuk 

Valid 

5. Detail 

Pesanan 

Masuk 

- Muncul 

atribut 

pesanan 

masuk 

Muncul 

atribut 

pesanan 

masuk 

Valid 
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6. Komplain - Muncul 

atribut 

komplain 

dari 

pelanggan 

Muncul 

atribut 

komplain 

dari 

pelanggan 

Valid 

7. Grafik - Muncul 

grafik 

penjualan 

Muncul 

grafik 

penjualan 

Valid 

8. Riwayat 

Pemesanan 

- Muncul 

atribut data 

pemesanan  

Muncul 

atribut data 

pemesanan 

Valid 

9. Update 

Produk 

Admin input 

nama 

produk, 

harga 

produk, dan 

kategori, 

Berfungsi  Berfungsi Valid  

10. Profil - Muncul 

atribut profil 

dan info 

aplikasi 

Muncul 

atribut profil 

dan info 

aplikasi 

Valid 

11. Edit Profil Admin 

mengganti 

pasword, dan 

mengganti 

informasi 

aplikasi 

Berfungsi  Berfungsi Valid  

 

Berdasarkan dari hasil penilaian black box testing pada aplikasi Galonline Tirta 

didapat nilai 100% dan Aplikasi Pemesanan Air Minum Berbasis Android Toko 

Puta Tirta ini dinyatakan Valid. 

4.2.2 Pengujian Kompatibilitas 

Pengujian ini dilakukan menggunakan dua device yang berbeda untuk 

mengetahui kompatibilitas aplikasi di device android lain. 

1) Pengujian menggunakan smartphone Samsung Galaxy J7 Prime 

Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device J7 Prime, spesifikasi dari 

device sebagai berikut : 

 Sistem Operasi : Android Oreo 

 Jaringan  : GSM / HSPA / LTE 

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



 

87 

 

 Ukuran Layar  : 5.5 Inci 1920 x 1080 pixel 

 CPU/RAM  : Octa-Core 1.6 GHz Corte-A53, RAM 3GB 

Ketika dijalankan di device Samsung Galaxy J7 Prime, aplikasi berjalan 

lancar. Semua fitur yang ada di program dapat berjalan dengan baik, tampilan 

sesuai pada saat dilakukan proses coding dengan dijalankan di device diatas. 

2) Pengujian menggunakan smartphone Samsung Galaxy J5 

Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device ASUS Zenfone 2, spesifikasi 

dari device sebagai berikut : 

 Sistem Operasi : Android Lollipop 

 Jaringan  : GSM / HSPA / LTE 

 GPS   : Yes, with A-GPS, GLONASS 

 Ukuran Layar  : 5 inci resolusi 720x1280 pixel 

 CPU/RAM  : Intel Atom quad-core Z3560 1,8 GHz 

Ketika dijalankan di device Samsung Galaxy J5, aplikasi berjalan lancar. 

Semua fitur yang ada di program dapat berjalan dengan baik, tampilan sesuai pada 

saat dilakukan proses coding dengan dijalankan di device diatas. 

4.3 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.3.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian fitur-fitur halaman di Aplikasi Galonline Tirta 

dengan metode black box testing dari semua skenario pengujian tiap-tiap tabel 

hasil pengujian berjalan sesuai harapan. Jadi dapat disimpulkan dari pengujian 

sistem pada Aplikasi Galonline Tirta dengan metode black box testing adalah 

sistem berjalan 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 mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk melakukan revisi aplikasi Galonline Tirta sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Hasil Penilaian Ahli Materi 

No. Indikator Nilai 

1. Kejelasan isi materi 2 

2. Materi mudah dimengerti 3 

3. Kesesuaian bahasa yang digunakan 3 

Skor  Total 8 

 

2) Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli materi adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi Galonline Tirta. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

1.  Kemudahan dalam menjalankan aplikasi 2 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 3 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 3 

4. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 3 

5. Teks dapat terbaca dengan baik 3 

6. Kesesuaian jenis huruf dan ukuran font 3 

7. Kemenarikan tampilan tombol (button) yang 

digunakan 

3 

8. Kesesuaian pemilihan background 3 

9. Kesesuaian warna desain 3 

Skor Total 26 

 

 

  

 

 

 

Nilai Skor Untuk Ahli 

VTR (Valid Tanpa Revisi) = 3 

VR (Valid dengan Revisi) = 2 

Tidak Valid (TV) = 1 
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Tabel 4.6 Klasifikasi Presentase 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Semua data penilaian dari ahli materi akan di hitung menggunakan rumus 

Skala Ideal sebagai berikut : 

   
 

 
       

   
 

 
      

         

Sedangkan semua data penilaian dari ahli media akan di hitung menggunakan 

rumus Skala ideal Sebagai berikut : 

   
 

 
      

   
  

  
      

         

Dengan hasil hitungannya sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Validasi Ahli 

No. Ahli Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Ahli 

(f) 

Persentase 

(%) 

(P) 

Kriteria Keterangan Ahli 

 

1. Materi 3 9 8 88,9% Sangat 

Layak 

1.Fitur riwayat 

tanah, missal 

jual beli, hibah 

dan lain-lain 
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2. Media 9 27 26 96,3%  Sangat 

Layak 

1.Tambahkan 

petunjuk  

penggunaan 

aplikasi 

 

Berdasarkan dari hasil penilaian para ahli materi didapat skor total 6 dari 3 

instrumen dengan persentase 88,9% dengan kriteria “Sangat Layak” . Sedangkan 

berdasarkan dari hasil penilaian para ahli media didapat skor total 26  dari 9 

instrumen atau pertanyaan dengan presentase dengan kriteria “Sangat Layak”. 

4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian aplikasi Galonline Tirta juga dilakukan dengan menyebar 

angket responden yang berisi 9 pertanyaan dengan jumlah responden 15 orang, 

berikut rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.  

Tabel 4.8 Skor Penilaian Angket Responden 

No. Pernyataan Nilai  

1. Apakah anda setuju dengan adanya aplikasi Galonline 

Tirta lebih memudahkan admin dalam mencari data 

riwayat pemesanan 

56 

2. Setujukah anda jika Dengan adanya aplikasi Galonline 

Tirta, apakah dapat mempermudah dalam memproses 

pemesanan dan riwayat pembelian anda 

52 

3. Apakah aplikasi Galonline Tirta ini dapat memudahkan 

dan memperjelas pelayanan yang diberikan 

57 

4. Apakah aplikasi Galonline Tirta ini mempunyai tampilan 

yang menarik. 

45 

5. Aplikasi Galonline Tirta mudah digunakan 55 

6. Aplikasi Galonline Tirta memiliki fitur yang mudah 

dipahami. 

52 

7. Penggunaan font, ukuran font , warna dan gambar dalam 

aplikasi terlihat jelas 

53 
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8. Bahasa dan kalimat yang digunakan mudah di pahami 55 

9. Aplikasi Galonline Tita ini dapat dapat digunakan dimanaa 

saja kapan saja 

55 

Skor Total 480 

 

Nilai Skor untuk Angket Responden : 

SS (Sangat Setuju) = 5 

S (Setuju) = 4 

N (Normal) = 3 

TS (Tidak Setuju) = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 

Tabel 4.9 Klasifikasi Presentase Responden 

No Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% - 25% Kurang Layak 

 

Semua data penilaian dari responden akan di hitung menggunakan rumus Skala 

Ideal 
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Dengan hasil hitunganya sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Penilaian Responden Masyarakat 

No. Jumlah 

Responden 

Instrumen Skor 

Ideal 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Persentase 

(%) 

(P) 

Kriteria Keterangan 

1. 15 Orang 9 675 480 71,11% Layak - 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi Galonline 

Tirta mendapatkan skor total 480 pada 9 instrumen atau pertanyaan di setiap 

angket yang kemudian di lakukan penyebaran sebanyak 15 angket yang 

menghasilkan kesimpulan layak dengan persentase 71,11%.  

4.4 Pembahasan 

Dilihat dari permasalahan yang terdapat pada toko putra tirta Kecamatan 

Mayong Kabupaten Jepara mulai dari masih manualnya pencarian data riwayat 

pemesanan dengan menggunakan buku agenda hingga proses pemesanan harus 

datang langsung ke kantor dan pelanggan tidak dapat melacak proses pengantaran 

galon, maka dari itu dibutuhkan sebuah aplikasi Sistem Informasi pemesanan 

guna menunjang kinerja toko putra tirta dan kelayakan pelayanan pelanggan. 

Dalam penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu “Perancangan 

Sistem Informasi Pemasaran dan Penjualan berbasis Smartphone Android Pada 

Depot Air Minum” yang dilakukan oleh Andi Muh Lukman. Tujuan dari 

penelitiannya adalah merancang suatu aplikasi layanan informasi dengan 

memanfaatkan Web melalu android untuk memberikan kemudahan bagi 

pelanggan. Hasil dari penelitian tersebut adalah sebuah aplikasi layanan informasi 

berbasis web pada android. Kekurangan dalam aplikasi ini adalah sistem ini 

termasuk tahapan pemanfaatan antara android dan web, dan belum terdapat 

google maps aktif yang bergerak selama pengiriman. 

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti saat ini membangun 

sebuah aplikasi sistem informasi pelayanan yang di sempurnakan dengan full 

aplikasi android, menambahkan riwayat pemesanan, dan menambahkan google 
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maps yang bergerak aktif selama pengiriman . Sehingga lebih memperjelas dan 

mempermudah kinerja petugas dalam pengantaran galon maupun mengetahui 

history pemesanan pelanggan. 

Aplikasi yang dibangun oleh peneliti saat ini telah melewati beberapa tahap 

pengujian. Berdasarkan pengujian blackbox yang dilakukan ahli media. Maka 

Sistem Informasi Pertanahan Desa ini mendapat presentase kelayakan sebesar 

96,3 % dan termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. Sedangkan 

pengujian yang dilakukan oleh ahli materi mendapatkan kelayakan 88,9 % dan 

termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. 

Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan 15 responden dengan total nilai 

675 dari 9 pertanyaan, mendapatkan nilai sebesar 480 dan mendapat presentase 

71,1 %. Maka Sistem Informasi Pemesanan galon ini termasuk dalam kriteria 

“Layak”digunakan. 


