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BAB IV

HASIL DAN UJI COBA

IV.1. Hasil Tampilan Aplikasi

IV.1.1 Tampilan Aplikasi untuk Pengguna Android

Berikut ini dijelaskan tentang tampilan hasil dari Sistem Informasi

Geografis Pencarian Letak Lokasi APJ Di Kota Medan Berbasis Android dapat

dilihat sebagai berikut :

1. Halaman Splash Screen

Halaman ini merupakan halaman pertama saat pengguna membuka

aplikasi. Halaman ini akan membawa pengguna pada halaman utama.

Gambar IV.1. Tampilan Splash Screen
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2. Halaman Menu Utama

Halaman ini merupakan halaman utama aplikasi yang menyediakan menu-

menu dalam bentul list menu seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar IV.2. Tampilan Menu Utama

3. Halaman List Lokasi APJ

Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan APJ berupa nama

dan alamat lokasi APJ di kota medan dalam bentuk List View

Gambar IV.3. Tampilan Daftar APJ
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4. Halaman Marca Peta APJ

Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan peta yang telah di

cari dari List Lokasi

Gambar IV.4. Tampilan Marca Peta APJ

5. Halaman Peta APJ

Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan semua titik lokasi

APJ yang ada di kota Medan.
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Gambar IV.5. Tampilan Peta APJ

6. Halaman Tentang Aplikasi

Halaman ini merupakan halaman untuk melihat tentang aplikasi dan

pengembang.

Gambar IV.7. Tampilan Tentang Aplikasi
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7. Halaman Profil

Halaman ini merupakan halaman yang memuat data pribadi Programmer

Gambar IV.8. Tampilan Profil

8. Halaman Bantuan

Halaman ini merupakan halaman yang memuat bantuan dan deskripsi dari

masing-masing menu  aplikasi APJ.
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Gambar IV.8. Tampilan Bantuan

9. Halaman Keluar Aplikasi

Halaman ini merupakan halaman untuk keluar dari aplikasi yang sedang

berjalan.

Gambar IV.9. Tampilan Keluar Aplikasi
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IV.1.2 Tampilan Aplikasi untuk Admin

1. Halaman Form Login

Sebelum memasuki halaman utama, admin di hadapkan pada

halaman login untuk hak akses mengolah data aplikasi.

Gambar IV.10. Tampilan Form Login

2. Halaman Form Home

Dalam perancangan aplikasi ini, terdapat satu form yang dikhususkan

untuk memanggil form yang lainnya, form ini merupakan form utama aplikasi ini.

Halaman ini menampilkan beberapa menu, antara lain Home dan Lokasi.
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Gambar IV.11. Tampilan Form Home

3. Halaman Form Lokasi

Form Lokasi ini berguna untuk melihat data lokasi APJ yang sudah di

input oleh admin. Data berupa nama APJ, alamat, koordinat dan lain-lain.

Gambar IV.12. Tampilan Form Lokasi APJ
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4. Halaman Form Tambah

Form Tambah APJ ini berfungsi untuk menambah data APJ yang terbaru.

Gambar IV.13. Tampilan Form Tambah Lokasi APJ

5. Halaman Form Edit Lokasi APJ

Form Edit Lokasi ini berfungsi untuk mengubah atau mengganti data

lokasi APJ.

Gambar IV.14. Tampilan Form Edit Lokasi APJ
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IV.2. Uji Coba Hasil

Uji coba terhadap sistem bertujuan untuk memastikan bahwa sistem sudah

berada pada kondisi siap pakai. Instrumen yang digunakan untuk melakukan

pengujian ini yaitu dengan menggunakan :

1. Satu unit laptop dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Processor Intel Core i3 2.0 GHz

b. RAM 2 Gb

c. Hardisk 500 Gb

2. Perangkat Lunak dengan spesifikasi sebagai berikut:

a. Dreamweaver 8.0

b. MySQL Server Versi 10

c. Eclipse IDE

d. Genymotion sebagai Emulator

3. Pengujian Sistem

a. Tampilan sistem

b. Informasi yang dihasilkan oleh sistem

c. Tampilan peta

IV.2.1  Skenario Pengujian

Melakukan pengujian terhadap hasil dan membandingkan dengan konsep

penyelesaian masalah yang telah dirancang pada bab sebelumnya, apakah hasilnya

sesuai dengan apa yang penulis inginkan. Skenario pengujian dilakukan sesuai

dengan metode yang diusulkan pada bab I pada bagian Pengujian/Uji Coba seperti

Black Box atau White Box. Skenario pengujian dengan menggunakan Black Box



83

dapat dituangkan dalam bentuk tabel hasil pengujian berdasarkan dari hasil

penyebaran kuesioner kepada dosen pembimbing. Bukti pengujian secara manual

dimuat di dalam lampiran.

Tabel IV.1. Skenario Pengujian

No
Materi

Pengujian Yang Diharapkan Hasil Pengujian Keterangan

1. Tampilan Menu
Utama

Menampilkan
tampilan menu utama
yang menarik.

Penempatan button rapi,
tampilan Header
menarik dengan gambar
APJ.

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

2. Tampilan Peta
Keseluruhan

Menampilkan peta
keseluruhan
penyebaran APJ Kota
Medan, marker APJ
sebagai penanda
penyebaran APJ di
Medan.

Peta keseluruhan
penyebaran APJ Kota
Medan, terdapat marker
APJ sebagai penanda
penyebaran APJ di
Medan.

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

3. Tampilan List
APJ

Menampilkan button
APJ di Kota Medan,
Menampilkan hasil
inputan APJ di Kota
Medan.

Penempatan button APJ
Kota Medan rapi,
dengan mengklik
pencarian maka akan
tampil APJ yang ingin
kita cari di Kota Medan.

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

4. Tampilan Detail
List Lokasi

Menampilkan marker
APJ yang di cari
pengguna/user di Kota
Medan.

Penempatan marker APJ
yang di cari(diklik)
tampil sesuai letak APJ
di daerah tersebut.

[ √ ] diterima
[ ] ditolak

5. Tampilan Detail
Pencarian Lokasi
Peta Kategori

Menampilkan marker
APJ 1 dan APJ 2 di
kota Medan,
Menampilkan Jarak
tempuh antara APJ 1
dan APJ 2 di Kota
Medan.

Penempatan marker
antara APJ 1 dan APJ 2
tampil jelas jarak
tempuh antara kedua
APJ di Kota Medan.

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

6. Tampilan
Tentang Aplikasi

Menampilkan tujuan
dari pembuatan
aplikasi.

Informasi penjelasan
metode LBS Tujuan dari
pembuatan aplikasi
beserta kelebihan dan
kekurangan aplikasi
yang dibuat

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

7. Tampilan Profil Menampilkan profil Informasi profil
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Programmer Programmer seperti
Nama, Prodi, Nim,
Kelas dan Bidang
Peminatan

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

8. Tampilan
Bantuan

Apabila dalam
menjalankan aplikasi
terdapat kendala atau
masalah pada aplikasi
yang dijalankan.

Informasi bantuan dalam
menjalankan aplikasi
bila terdapat kendala
atau masalah.

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

9. Tampilan Keluar
Aplikasi

Apabila pengguna
benar-benar ingin
keluar dari aplikasi
pencarian lokasi APJ

Tampilan keluar aplikasi
akan menyediakan
pilihan tidak dan ya
keluar dari aplikasi

[ √ ] diterima
[    ] ditolak

IV.2.2. Hasil Uji Coba

Setelah melakukan uji coba terhadap sistem, maka dapat disimpulkan hasil

yang didapatkan yaitu:

1. Antarmuka yang sederhana dapat mempermudah pengguna dalam

mempelajari sistem ini.

2. Dari hasil pengujian berdasarkan informasi yang didapat, user dapat

menemukan informasi lokasi warung APJ yang ada di kota Medan dengan

cepat dan akurat.

3. Keamanan sistem cukup terjamin dari resiko peretasan dengan teknik yang

biasa dilakukan para peretas.

4. Kebutuhan akan informasi lokasi warung APJ sangat cepat disajikan.

IV.3. Kelebihan dan Kekurangan Sistem

Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, berikut ini adalah

kelebihan dan kekurangan sistem yang telah dibuat.
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IV.3.1. Kelebihan Sistem

Kelebihan sistem ini diantaranya yaitu:

1. Sistem dirancang dengan tampilan yang menarik dan mudah untuk digunakan

oleh masyarakat umum.

2. User dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini dimanapun dan

kapanpun, karena aplikasi ini berbasis online sehingga dapat diakses tidak

mempunyai batasan waktu dan tempat.

3. Sistem lebih cepat dan ringan jika di gunakan pada Handphone Android.

4. Sistem penyimpanan database bersifat online (File Hosting) dapat di buka

dimana saja jika terkoneksi dengan internet.

5. Mempermudah user dalam pencarian lokasi warung APJ di kota Medan,

karena menggunakan mobile phone berbasis android yang mudah dibawa

kemana saja.

IV.3.2. Kekurangan Sistem

Adapun kekurangan sistem yang telah dibuat diantaranya yaitu:

1. User hanya dapat menentukan lokasi warung APJ yang ada di kota Medan.

2. Aplikasi ini membutuhkan jaringan internet untuk menampilkan peta lokasi

warung APJ di kota Medan.

3. Aplikasi ini hanya berjalan di Smartphone android saja.


