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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Perancangan Aplikasi 

 Perancangan aplikasi mobile berbasis Android 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 tahapan ini dilakukan analisa mengenai kebutuhan masalah dalam 

pembuatan aplikasi yang meliputi kebutuhan masalah dan analisis alat yang 

digunakan dalam membuat aplikasi. 

4.1.1.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. 

Objek penelitian yang peneliti pilih adalah jasa laundry yang berada di kecamatan 

Pecangaan kabupaten Jepara. 

1) Gambaran Umum Jasa Laundry 

a. Jasa Laundry yang pertama peneliti lakukan penelitian yaitu di tempat 

Dhias Laundry dengan pemilik laundry atasnama Bapak Siswanto 

yang  berada di Desa Pulodarat Rt. 13 / Rw.03 Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara. Jasa laundry ini menerima berbagai cucian laundry 

dari mulai mencuci selimut, badcover serta pakaian. Dengan estimasi 

waktu mencuci 2-3 hari. 

b. Jasa Laundry yang kedua peneliti lakukan penelitian yaitu di tempat 

Kellen Laundry dengan pemilik laundry atasnama Ibu Tutik Tiarsih , 

berada di Desa Rengging Rt. 09 / Rw. 02 Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara. Jasa Laundry ini menerima berbagai cucian 

laundry dari cucian pakaian, selimut, dan badcover. Dengan estimasi 

waktu mencuci 2 hari. 
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c. Jasa Laundry yang terakhir peneliti lakukan penelitian yaitu di tempat 

RU_ang Laundry dengan pemilik laundry atasnama Ibu Mufarikha, 

yang berada di Desa Krasak Rt 02 / Rw 05 Kecamatan Pecangaan 

Kabupaten Jepara. Jasa Laundry menerima berbagai cucian dari 

badcover, pakaian serta selimut. Dengan estimasi waktu mencuci 2 

hari. 

4.1.1.2 Analisa Kebutuhan Masalah 

1) Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan 

Jasa Laundry merupakan jasa pencucian pakaian yang berada di kota Jepara 

khususnya yang berada di kecamatan Pecangaan. Dalam melakukan kegiatan 

pengolahan data seperti melakukan pencatatan data transaksi  dan data laporan 

transaksi masih menggunakan manual. Hal itu dirasa sangat beresiko apalagi jika 

data hilang atau buku catatan rusak, karena admin jasa laundry tidak mempunyai 

backup data jadi mereka tidak bisa memproses ulang data tersebut. Maka untuk 

menyimpan semua data jasa laundry membutuhkan Database. Database selain 

digunakan untuk menyimpan data juga bisa menyimpan data dalam skala besar 

pada aplikasi yang berfungsi sebagai penyimpanan informasi dan semua yang ada 

di aplikasi. 

Dengan database dan aplikasi android dapat memudahkan admin jasa laundry 

dalam melakukan pendataan pelanggan, transaksi pembayaran jasa laundry, serta 

lebih efektif dalam melakukan pencatatan data tersebut dalam skala yang lebih 

besar. Selain itu juga akan lebih memudahkan pihak pelangaan karena mereka 

dapat mengakses data-data seperti data transaksi pembayaran dan informasi 

tentang data diri jasa laundry melalui smartphone mereka, jadi mereka tidak perlu 

khawatir kalau data transaksi rusak atau hilang. 
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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 

pegawai merasa kerepotan dalam melakukan transaksi yang mana pegawai 

harus mencari data pelanggan terlebih dahulu sehingga membutuhkan 

waktu yang tidak sebentar. 

2. Tidak ada backup data untuk menanggulangi data pelanggan. Hal ini 

sangat beresiko jika data tersebut hilang atau rusak.  

3) Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi dari pemecahan masalah yang penulis lakukan dalam 

menyelesaikan masalah yang di alami oleh jasa laundry adalah dengan membuat 

suatu sistem berupa aplikasi jasa laundry berbasis android. Aplikasi yang dibuat di 

harapkan bisa membantu admin jasa laundry dalam mengolah data administratif 

mulai dari pengolahan data pelanggan sampai pada pembuatan data transaksi 

pembayaran. 

4) Analisis Sistem Usulan 

Dengan adanya aplikasi Laundroid ini, akan memudahkan admin jasa laundry 

dalam melakukan pengolahan data transaksi pembayaran , data pelanggan serta 

data laporan transaksi. Selain itu pelanggan jasa laundry dapat mengakses 

aplikasi jasa laundry tersebut untuk mengetahui data transaksi pembayaran dan 

data jasa laundry. 

Tabel 4.1 Perbandingan sistem yang berjalan dengan sistem yang diusulkan 

No. Sistem Berjalan Sistem Usulan 
Hasil yang ingin 

dicapai 

1 Admin jasa laundry 

mencatat transaksi 

pembayaran dan 

laporan transaksi 

pembayaran pada buku 

secara manual 

Pencatatan data 

transaksi pembayaran 

dan laporan transaksi 

pembayaran dengan 

menggunakan mobile 

application yaitu 

Data transaksi 

pembayaran serta 

laporan transaksi 

pembayaran di 

manajemen oleh admin 

jasa laundry lewat 
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Android dengan 

aplikasi Laundroid 

fasilitas transaksi yang 

ada pada aplikasi 

Laundroid 

2 Media penyimpanan 

masih bersifat manual 

dengan memanfaatkan 

media kertas sehingga 

data-data tidak tersusun 

secara rapih. 

Penyimpanan tersusun 

secara rapih dan 

terstruktur dengan 

menggunakan 

database pada aplikasi 

Laundroid 

Dengan adanya 

database ini data dapat 

tersimpan dengan aman 

dan rapih serta dapat 

menyimpan data dalam 

skala besar. 

 

4.1.1.3 Analisis Data 

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik jasa laundry 

kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui fitur-fitur yang dibutuhkan dalam 

aplikasi seperti fitur tambah data, edit data, hapus data. Peneliti juga melakukan 

analisa mengenai data-data yang di butuhkan dalam pembuatan aplikasi seperti 

data pelanggan, data transaksi pembayaran jasa laundry. Data tersebut kemudian 

dimasukkan kedalam database sistem yang selanjutnya diolah menggunakan 

bahasa pemrograman untuk ditampilkan dalam laporan agar dapat dilihat oleh 

pegawai dan pelanggan jasa laundry secara mudah dan terperinci. 

4.1.1.4 Analisis Kebutuhan Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam membuat aplikasi Laundroid 

menggunakan android ini antara lain : 

1) Perangkat Keras (Hardware) 

Adapun perangkat keras (Hardware) yang digunakan dalam membangun 

aplikasi ini yaitu berupa laptop dan smartphone dengan sistem operasi android 

dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Laptop : 

- Operating System : Windows 10 Ultimate 64-bit 

- Processor  : AMD Quad-Core A8-7410 , 2.2GHz 

- Memory  : 4 GB 
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b. Smartphone : 

- Sistem Operasi : Android 10 ( Android Q) 

- Jaringan  : GSM / HSPA / LTE 

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

- Ukuran Layar  : 6.2 Inci 720 x 1520 pixels 

- CPU/RAM  : Exynos 7884 Octa-core 2x1.6 GHz / RAM 2GB 

2) Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang digunakan di laptop adalah 

- Windows 10 

- JDK 

- Firebase 

- Android Studio 

- Web browser Google Chrome 

- Corel Draw X7 

4.1.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsionalitas Sistem 

 Kebutuhan yang disediakan Aplikasi Laundroid ini untuk pengguna 

(pegawai) antara lain : 

1) Pegawai dapat melihat data pelanggan yang telah diinputkan kedalam aplikasi. 

2) Pegawai dapat memberikan informasi data transaksi kepada pelanggan 

kedalam aplikasi. 

3) Pegawai dapat melihat informasi data laundry dari pelanggan. 

Kebutuhan yang di sediakan aplikasi laundry ini untuk pelanggan antar 

lain: 

1) Pelanggan dapat melihat berbagai jasa laundry yang terdekat dengan lokasi 

pelanggan di dalam aplikasi. 

2) Pelanggan dapat melihat informasi proses setelah meletakan barang ke jasa 

laundry. 

4.1.1.6 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 
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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 6 inci 720 x 1560 pixel. 

4.1.2 User Design (Desain Pengguna) 

4.1.2.1 Deskripsi Sistem Aplikasi 

Aplikasi laundry adalah sebuah software yang menggunakan mobile 

application yaitu Android yang digunakan untuk pencarian tempat jasa laundry 

yang berada di kecamatan Pecangaan kabupaten Jepara. Bertujuan untuk 

membantu masyarakat  dalam mencari tempat laundry terdekat di kecamatan 

pecangaan. 

Untuk dapat menjelaskan aplikasi laundry 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 2 aktor 

yang berinteraksi dengan sistem yaitu admin atau pegawai jasa laundry dan 

masyarakat. 

Diagram Use Case dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan menjelaskan dari proses 

Use Case dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 



42 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Usecase Aplikasi Laundroid 

Table 4.2 Keterangan Usecase 

No. Aktor Proses Use case Keterangan 

1. Konsumen Login konsumen melakukan 

login sistem dengan input 

username dan password 

2. Konsumen Lengkapi 

biodata 

Setelah konsumen login 

masuk ke halaman beranda 

dan melengkapi biodata 

3. Konsumen Buat transaksi Konsumen dapat membuat 

transaksi setelah memilih 

tempat laundry 

4. Pemilik jasa 

laundry 

Login Pemilik jasa laundry 

melakukan login sistem 

dengan input username 

dan password 

5. Pemilik jasa 

laundry 

Lengkapi 

biodata 

Setelah Pemilik jasa 

laundry login masuk ke 

halaman beranda dan 

melengkapi biodata 

6. Pemilik jasa 

laundry 

Buka Laundry Pemilik jasa laundry 

setelah melengkapi biodata 

dapat membuka laundry  

7. Pemilik jasa 

laundry 

konfirmasi Pemilik jasa laundry dapat 

melakukan konfirmasi 

ketika ada konsumen yang 

ingin melakukan laundry 
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2. Activity Diagram  

Activity Diagram merupakan diagram yang memperlihatkan aliran dari suatu 

aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem. Berikut adalah activity 

diagram atau diagram aktivitas dari aplikasi jasa laundry. 

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. 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login User 

2. Activity Diagram Biodata 

Activity diagram ini menjelaskan kegiatan user melengkapi biodata setelah 

login dalam aplikasi laundry. Activity diagram biodata dapat dilihat pada 

Gambar 4.3 berikut: 
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Gambar 4.3 Activity Diagram Biodata 

3. Activity Diagram Buka Laundry 

Activity diagram buka laundry hanya bisa dilakukan oleh user dalam hal ini 

pemilik laundry. Namun ketika ingin membuka laundry maka harus 

verifikasi email terlebih dahulu, ketika email terverifikasi maka baru bisa 

membuka laundry. Activity diagram buka laundry dapat dilihat pada 

Gambar 4.4  

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Buka Laundry  
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4. Activity Diagram Buat Transaksi 

Activity Diagram Buat Transaksi dapat dilakukan oleh konsumen, ketika 

konsumen telah memilih tempat laundry maka konsumen bisa buat 

transaksi. Activity diagram buat transaksi dapt dilihat pada Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Activity Diagram Buat Transaksi 

5. Activity Diagram Konfirmasi 

Activity Diagram Konfirmasi hanya bisa dilakukan oleh pemilik laundry, 

ketika pemilik laundry membuka aplikasi dan memeriksa ada konsumen 

yang ingin melakukan laundry maka pemilik laundry memiliki hak untuk 

menerima maupun membatalkan. Activity Diagram Konfirmasi bisa dilihat 

pada Gambar 4.6  
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Gambar 4.6 Activity Diagram Konfirmasi 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram merupakan penggambaran skenario atau rangkaian langkah-

langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen untuk 

menghasilkan keluaran tertentu. Sequence diagram disusun berdasarkan 

runtutan waktu. Berikut adalah sequence diagram admin (pemilik laundry) dan 

konsumen dari aplikasi laundry. 
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1. Sequence Diagram Login 

Pada proses sequence ini menggambarkan proses login yang dilakukan oleh 

admin dan konsumen. 

  

Gambar 4.7 Sequence Diagram Login 

2. Sequence Diagram Biodata 

Gambar 4.7 merupakan sequence diagram yang menggambarkan proses 

melengkapi biodata ketika sudah melakukan login di dalam aplikasi 

laundry. 

 

Gambar 4.8 Sequence Diagram Biodata 
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3. Sequence Diagram Buka Laundry 

Gambar 4.8 merupakan sequence diagram yang menggambarkan proses 

buka laundry yang dilakukan oleh pemilik laundry. 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Buka laundry 

4. Sequence Diagram Buat Transaksi 

Gambar 4.9 merupakan sequence diagram buat transaksi yang dilakukan 

oleh konsumen ketika telah menentukan tempat laundry. 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Buat Transaksi 
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5. Sequence Diagram Konfirmasi 

Gambar 4.10 dalam Sequence Diagram yang menggambarakan proses 

ketika pihak pemilik laundry melakukan konfirmasi. 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Konfirmasi 

 

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. 
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4.1.3.1 Analisis Sistem Menampilkan Detail Laundry 

 Berikut adalah kode untuk menampilkan detail laundry sesuai nama yang 

dipilih 

 

Gambar 4.12 Potongan Kode Menampilkan Detail Laundry 

 

4.1.3.2 Analisis Sistem Menampilkan Data Membuat Transaksi 

Berikut adalah kode untuk memanggil data membuat transaksi yang 

berfungsi untuk menampilkan membuat transaksi 

 

Gambar 4.13 Potongan Kode Menampilkan Data Membuat Transaksi 
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4.1.3.3  Analisis Sistem Menampilkan Data Konfirmasi Transaksi 

Berikut adalah kode untuk memanggil data konfirmasi transaksi yang 

berfungsi untuk menampilkan konfirmasi transaksi 

 

Gambar 4.14 Potongan Kode Menampilkan Data Konfirmasi Transaksi 

4.1.4 Implementation (Implementasi) 

Berikut ini merupkan implementasi apliksi ketika dijalankan di device 

Android secara langsung. Device yang dipakai yaitu Samsung A10. 

 

1) Tampilan Icon 

Tampilan Icon aplikasi Laundry diantara aplikasi lain setelah terinstall di 

smartphone. 
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Gambar 4.15 tampilan Icon 

2) Tampilan Splash Screen 

Tampilan splash screen ini menampilkan gambar ilustrasi dari aplikasi selama 

beberapa detik sebelum masuk ke aplikasi. 
 

  

Gambar 4.16 Tampilan Splash Screen 

3) Tampilan Login 

Tampilan login merupakan halaman utama yang muncul setelah membuka 

sistem aplikasi. Pada halaman login harus menginputkan email dan password 
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yang telah terdaftar pada sistem aplikasi, kalau belum terdaftar maka bisa klik 

daftar disini untuk dapat masuk dalam aplikasi. 

 

Gambar 4.17 Tampilan Login 

4) Tampilan akun pendaftaran 

Tampilan pendaftaran merupakan halaman yang muncul ketika belum memiliki 

akun dalam aplikasi. Pada halaman akun pendaftaran harus memiliki email aktif 

dan input password serta konfirmasi password untuk dapat memiliki akun dalam 

aplikasi. 
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Gambar 4.18 Tampilan akun pendaftaran 

5) Tampilan Beranda 

Tampilan beranda merupakan halaman yang berisikan menu list tempat laundry, 

menu chat, menu akun dan menu searching. 
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Gambar 4.19 Tampilan Beranda 

6) Tampilan Menu Searching 

Tampilan searching merupakan halaman yang terdapat di bagian atas beranda, 

yang berfungsi ketika ingin mencari cepat nama tempat laundry yang berada 

dalam aplikasi. 

 

 
Gambar 4.20 Tampilan Searching 
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7) Tampilan Menu Akun Pengguna 

Tampilan menu akun terdapat dua menu yaitu menu detail profile dan menu 

riwayat mencuci. 

 
 

Gambar 4.21 Tampilan Menu Akun Pengguna 

   

8) Tampilan Menu Detail Profile Akun Pengguna 

Tampilan menu detail profile akun pengguna terdapat menu edit profile, menu 

setting akun serta foto profile pengguna, dan didalam profile pengguna berisi 

tentang nama lengkap, telephone, alamat lengkap, serta gender (jenis kelamin) dan 

lokasi pengguna melalui google maps. 
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Gambar 4.22 Tampilan Detail akun Profile Pengguna 

9) Tampilan Menu Edit Profile Pengguna 

Tampilan menu edit profile pengguna adalah menu untuk mengubah data profile 

pengguna dari mulai nama lengkap, telephone, alamat lengkap, gender. 
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Gambar 4.23 Tampilan Menu Edit Profile Pengguna 

10) Tampilan Menu Setting Akun Pengguna 

Tampilan menu setting akun pengguna berisi tentang ganti email dan ganti 

password. 

 

Gambar 4.24 Tampilan Menu Setting Akun Pengguna 
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11) Tampilan Akun Laundry 

a. Tampilan Akun Laundry Ketika Email Belum Di Verifikasi. 

Tampilan akun laundry ketika email belum diverifikasi, maka harus 

melakukan verifikasi email terlebih dahulu ketika ingin membuka laundry. 

 

 

Gambar 4.25 Tampilan Akun Laundry Ketika Email Belum Di Verifikasi. 

 

b. Tampilan email ketika menerima pesan masuk untuk menverifikasi 

akun laundry, 
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Gambar 4.26 Tampilan pesan di email untuk verifikasi akun laundry 

c. Tampilan Akun Laundry Ketika Sudah Di Verifikasi 

Tampilan akun laundry ketika sudah diverifikasi maka dapat memilih 

menu buka laundry anda 

 

Gambar 4.27 Tampilan Akun Laundry Ketika Sudah Di Verifikasi 
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12) Tampilan Menu Buka Laundry Pada Akun Laundry 

Tampilan menu buka laundry berisi tentang detail laundry, akun konsumen serta 

daftar order. 

 

 

Gambar 4.28 Tampilan Menu Buka Laundry Pada Akun Laundry 

13) Tampilan Menu detail buka laundry 

Tampilan menu detail buka laundry berisi tentang data nama, alamat, jam buka, 

jam tutup, hari buka, harga per kilogram estimasi waktu, diskripsi laundry serta 

lokasi laundry menggunakan google maps. 
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Gambar 4.29 Tampilan menu detail buka laundry 

14) Tampilan detail laundry yang berada pada beranda aplikasi 

Tampilan detail laundry yang berada pada beranda aplikasi adalah detail informasi 

dari setiap tempat laundry yang dapat di pilih oleh konsumen untuk menentukan 

tempat mencuci. 
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Gambar 4.30 Tampilan detail laundry yang berada pada beranda aplikasi 

15) Tampilan Buat Transaksi 

Tampilan buat transaksi adalah tampilan ketika kita telah menentukan tempat 

laundry. Setelah itu menginput jumlah yang di cuci dengan ukuran per kilogram 

serta menentukan opsi antar jemput, yang kemudian klik buat transaksi. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Buat Transaksi 
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16) Tampilan keterangan transaksi 

Tampilan keterangan yaitu kesimpulan yang berisi keterangan dari mulai jenis 

cucian, quantity, total harga serta opsi yang di pilih. 

 

Gambar 4.32 Tampilan Keterangan transaksi  

17) Tampilan Status Transaksi 

Tampilan status transaksi terbagi atas 5 langkah, terdiri atas: 

a. Status menunggu konfirmasi. 

b. Status dikonfirmasi, ,menunggu pengantaran (opsi antar atau 

jemput sendiri). 

c. Status sedang dicuci. 

d. Status sudah dicuci,menunggu pengantaran. 

e. Status transaksi selesai. 

a. Tampilan Status Menunggu Konfirmasi. 

Tampilan status menunggu konfirmasi pada status transaksi yaitu posisi 

dimana pelanggan (konsumen) harus menunggu pemilik laundry (admin) 

untuk konfirmasi, ketika di konfirmasi maka proses selanjutnya berjalan 

namun ketika konfirmasi di batalkan maka pelanggan (konsumen) harus 

mencari tempat laundry lainnya. 
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- Tampilan dari pelanggan dalam status menunggu konfirmasi  

 

Gambar 4.33 Tampilan pelanggan dalam status menunggu konfirmasi 

 

- Tampilan dari admin dalam status menunggu konfirmasi  

 

Gambar 4.34 Tampilan dari admin dalam status menunggu konfirmasi. 

 



66 

 

 

 

b. Status Dikonfirmasi, Menunggu Pengantaran (opsi antar  atau jemput 

sendiri). 

Status Dikonfirmasi, menunggu pengantaran, yaitu proses dimana 

pelanggan di terima dan akan melakukan proses selanjutnya dengan opsi 

yang tertera. 

- Tampilan dari pelanggan dalam status di konfirmasi, menunggu 

pengantaran 

 

Gambar 4.35 Tampilan dari pelanggan dalam status  

di konfirmasi, menunggu pengantaran 

- Tampilan dari admin dalam status di konfirmasi, menunggu 

pengantaran 

 

 

Gambar 4.36 Tampilan (admin) Dikonfirmasi, Menunggu Pengantaran 
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c. Status Sedang Dicuci. 

Status sedang dicuci yaitu proses yang dilakukan oleh pemilik laundry 

yang mengkonfirmasi kepada pelanggan bahwa cucian sedang dalam status 

dicuci. 

- Tampilan dari Pelanggan dalam Status Sedang Di Cuci 

 

 

Gambar 4.37 Tampilan dari Pelanggan dalam Status Sedang Dicuci 

 

- Tampilan dari Admin dalam Status Sedang Di Cuci 

 

Gambar 4.38 Tampilan Admin dalam Status Sedang Dicuci 
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d. Status Sudah Dicuci, Menunggu Pengantaran. 

Status sudah dicuci, menunggu pengantaran yaitu status konfirmasi dari 

pemilik laundry yang telah selesai melakukan pencucian dan tinggal 

menunggu pengantaran. 

- Tampilan dari Pelanggan dalam Status Sudah Dicuci, Menunggu 

Pengantaran 

 

Gambar 4.39 Tampilan dari Pelanggan dalam Status 

 Sudah Dicuci, Menunggu Pengantaran 

- Tampilan dari admin dalam Status Sudah Dicuci,Menunggu Pengantaran. 

 

Gambar 4.40 Tampilan Admin Status sudah dicuci, 

menunggu pengantaran 
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e. Status Transaksi Selesai. 

Status transaksi selesai yaitu status konfirmasi tahap terakhir yang 

menandakan bahwa pemilik laundry telah melakukan pengantaran. 

- Tampilan dari Pelanggan dalam Status Transaksi Selesai. 

 

Gambar 4.41 Tampilan dari pelanggan Status transaksi selesai. 

- Tampilan dari Admin dalam Status Transaksi Selesai. 

 

Gambar 4.42 Tampilan dari pelanggan Status transaksi selesai. 
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18) Tampilan Sign out  

Tampilan sign out berada pada menu akun bagian atas titik tiga. 

 

Gambar 4.43 Tampilan Sign Out. 

4.2 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 dapt menerima 

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

atau belum. 

 Pengujian metode pada Aplikasi Laundry 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 Apliksi Laundry 

   Tabel 4.3 Black Box Testing Pada Aplikasi 

 
No Skenario 

Pengujian 

Persyaratan Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

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 

Berfungsi  Berfungsi Valid  
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sistem user 

harus 

memasukkan 

email dan 

password,  
4. Saat 

pencarian 

tempat 

laundry 

 

Memasukkan 

nama tempat 

laundry 

Muncul 

atribut data 

Muncul 

atribut 

data 

Valid 

 

5. Menu 

beranda 

Memasukkan 

data  dan 

opsi 

Muncul 

atribut data 

Muncul 

atribut 

data 

Valid 

 

6. Menu Akun 

pengguna 

dan akun 

laundry 

Memasukkan 

data   

Berfungsi  Berfungsi  Valid 

 

7. Saat input 

data transaksi 

Memasukkan 

quantity 

berat cucian 

 

Berfungsi Berfungsi Valid  

8. Saat 

verifikasi 

email 

- Muncul Muncul  Valid  

9. Saat edit 

profile 

- Muncul 

informasi 

terkait 

aplikasi 

Muncul 

informasi 

terkait 

aplikasi 

Valid  

10. Saat status 

transaksi 

 Berfungsi Berfungsi Valid 

11. Ganti 

Password 

- Berfungsi  Berfungsi  Valid  

 

Berdasarkan dari hasil penilaian black box testing pada aplikasi Laundry 

didapat nilai 100% dan Aplikasi Laundroid 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 J2 Prime 

Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device J2 Prime, spesifikasi dari 

device sebagai berikut : 
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 Sistem Operasi : Android Marshmellow 

 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 1.5GB 

Ketika dijalankan di device Samsung Galaxy J2 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 A10 

Peneliti menguji aplikasi ini menggunakan device , spesifikasi dari device 

sebagai berikut : 

 Sistem Operasi : Android 10 (Android Q) 

 Jaringan  : GSM / HSPA / LTE 

 GPS   : Yes, with A-GPS, GLONASS 

 Ukuran Layar  : 6.2 inci resolusi 720 x 1520 pixels 

 CPU/RAM  : Exynos 7884 Octa-core 2x1.6 GHz / RAM 2GB. 

Ketika dijalankan di device Samsung A10, 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 laundroid 

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 laundroid 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 laundry sebagai berikut: 
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Table 4.4 Hasil Penelitian Ahli Materi 

No. Indikator Nilai 

1. Kejelasan isi materi 2 

2. Materi mudah dimengerti 3 

3. Kesesuaian bahasa yang digunakan 3 

4.  Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

Skor  Total 11 

 

2) Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah mengumpulkan saran dan 

pendapat untuk selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi laundry. 

Table 4.5 Hasil Penelitian Ahli Media 

No. Indikator Nilai 

1.  Kemudahan dalam menjalankan aplikasi 3 

2. Ketepatan fungsi tombol navigasi 2 

3. Kecepatan pemrosesan dalam melakukan perintah 3 

5.  Kesesuaian bahasa dengan sasaran pengguna 3 

5. Kesesuaian tata letak teks dan gambar 3 

6. Teks dapat terbaca dengan baik 3 

7. Kesesuaian jenis huruf dan ukuran font 3 

8. Kemenarikan tampilan tombol (button) yang 

digunakan 

3 

9. Kesesuaian pemilihan background 3 

10. Kesesuaian warna desain 3 

Skor Total 29 

 

Nilai Skor Untuk Ahli 

VTR (Valid Tanpa Revisi) =  3 

VR (Valid dengan Revisi) = 2 

Tidak Valid (TV)  =  1 

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 
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Semua data penilaian dari ahli materi akan di hitung menggunakan rumus 

Skala Ideal sebagai berikut : 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎%  

 𝒑 =
𝟏𝟏

𝟏𝟐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 = 𝟗𝟏, 𝟔% 

Sedangkan semua data penilaian dari ahli media akan di hitung menggunakan 

rumus Skala ideal Sebagai berikut : 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 =
𝟐𝟗

𝟑𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 𝒑 = 𝟗𝟔,6 

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 4 12 11 91,6% Sangat 

Layak 

1.Fitur untuk 

lebih menjadikan 

kepercayaan 

pelanggan kepada 

pemilik laundry 

misal tanda 

bintang dalam 

setiap tempat 

laundry.  

2. Media 10 30 29 96,6%  Sangat 

Layak 

1.Tambahkan 

tombol  lokasi 

laundry 

 

Berdasarkan dari hasil penilaian para ahli materi didapat skor total 11 dari 3 

instrumen dengan persentase 91,6% dengan kriteria “Sangat Layak” . Sedangkan 

berdasarkan dari hasil penilaian para ahli media didapat skor total 29  dari 10 

instrumen atau pertanyaan dengan presentase 96,6% dengan kriteria “Sangat 

Layak”. 
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4.3.2.2 Hasil Angket Responden 

      Penilaian aplikasi Laundroid juga dilakukan dengan menyebar angket 

responden yang berisi 10 pertanyaan dengan jumlah responden 15 orang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan.  

Tabel 4.8 Skor Penilaian Angket Responden 

No. Pernyataan Nilai  

1.  Aplikasi Laundry dapat memudahkan dan mempercepat 

admin dalam mengelola data konsumen 

59 

2.  Aplikasi Laundry membantu admin memberikan 

informasi yang lebih akurat 

61 

3.  Aplikasi laundry memudahkan konsumen dalam melihat 

detail status laundry 

60 

4.  Aplikasi Laundry memberikan bukti transaksi yang 

lebih akurat bagi konsumen 

57 

5.  Aplikasi Laundry memiliki fitur yang mudah di pahami 54 

6.  Aplikasi Laundry mudah digunakan 53 

7.  Aplikasi Laundry memiiliki tampilan menarik (tidak 

membosankan). 

53 

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

aplikasi terlihat jelas 

51 

9.  Bahasa dan kalimat yang digunakan mudah di pahami 57 

10.  Aplikasi Laundry memiliki tampilan yang menarik 

(tidak membosankan) 

53 

Skor Total 558 

 

Nilai Skor untuk Angket Responden : 

SS (Sangat Setuju) = 5 

S (Setuju) = 4 

N (Normal) = 3 

TS (Tidak Setuju) = 2 

STS (Sangat Tidak Setuju) = 1 
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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 

 𝒑 =
𝒇

𝒏
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

 𝒑 =
𝟓𝟓𝟖

𝟕𝟓𝟎
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

 𝒑 = 𝟕𝟒, 𝟒𝟎% 

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 10 750 558 74,40% Layak - 

 

Berdasarkan penilaian oleh responden secara keseluruhan, aplikasi Laundroid 

mendapatkan skor total 558 pada 10 instrumen atau pertanyaan di setiap angket 

yang kemudian di lakukan penyebaran sebanyak 15 angket yang menghasilkan 

kesimpulan layak dengan persentase 74,40%.  

4.4  Pembahasan 

Dilihat dari permasalahan yang terdapat pada pelayanan publik, bahwa mulai 

dari masih manualnya pengolahan data transaksi sampai pengolahan data laporan 

transaksi masih diolah dalam buku, menjadikan masalah dalam menghambatnya 
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waktu pengolahan data transaksi di lakukan, karena keakuratan sangat penting 

dilakukan ketika terjadi kesalahan dalam pengolahan data transaksi maka akan 

merugikan pihak jasa laundry tersebut dan menjadikan konsumen menjadi salah 

satu yang di rugikan. 

Dari penelitian sebelumnya membahas tentang Aplikasi Pelayanan Jasa 

Cuci Pakaian (Laundry) Berbasis Android. Penelitian ini menggunakan metode 

Unified Process (UP). Metode ini kurang efektif karena dalam siklus 

pengembangannya membutuhkan waktu yang lama. 

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, peneliti saat ini membangun 

sebuah aplikasi sistem informasi jasa laundry yang tidak hanya di peruntukan satu 

tempat laundry namun banyak tempat laundry, sehingga menjadikan masyarakat 

dapat memilih tempat laundry yang tepat. 

Aplikasi yang dibangun oleh peneliti saat ini telah melewati beberapa tahap 

pengujian. Berdasarkan pengujian blackbox yang dilakukan ahli media. Maka 

Sistem Informasi Jasa Laundry ini mendapat presentase kelayakan sebesar 96,6 % 

dan termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. Sedangkan 

pengujian yang dilakukan oleh ahli materi mendapatkan kelayakan 91,6 % dan 

termasuk dalam kriteria “Sangat Layak” untuk digunakan. 

Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan 15 responden dengan total nilai 

750 dari 10 pertanyaan, mendapatkan nilai sebesar 558 dan mendapat presentase 

74,4 %. Maka Sistem Informasi Jasa Laundry ini termasuk dalam kriteria 

“Layak”digunakan. 


