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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian merupakan lanjutan dari tahap perancangan, pada tahap ini
aplikasi yang telah dirancang diimplementasikan kedalam aplikasi android.
Berikut adalah hasil dari perancangan aplikasi yang telah di buat :

4.1.1 Hasil Perancangan Aplikasi Admin
a. Tampilan Interface Splash Screen Admin
Splash screen muncul pada saat aplikasi baru dijalankan, berikut ini adalah
hasil implementasi :

Gambar 4.1 Tampilan Splash Screen Admin

b. Tampilan Menu Get started Login Admin
Berikut ini adalah tampilan menu get started login admin setelah
diimplementasikan ke aplikasi :
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Gambar 4.2 Tampilan Menu Get started Login Admin

c. Tampilan Menu Utama Admin
Berikut ini adalah tampilan menu utama admin setelah diimplementasikan
ke aplikasi :

Gambar 4.3 Tampilan Menu Utama Admin
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d. Tampilan Menu Daftar Mobil
Berikut ini adalah tampilan menu daftar mobil setelah diimplementasikan
ke aplikasi, menu ini menampilkan informasi jenis mobil yang akan di
booking :

Gambar 4.4 Tampilan Menu Daftar Mobil

e. Tampilan Tambah Mobil Admin
Berikut ini adalah tampilan tambah mobil setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi, menu ini berfungsi untuk admin menambahkan jenis
mobil yang tersedia :

Gambar 4.5 Tampilan Tambah Mobil Admin
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f. Tampilan Edit Mobil Admin
Berikut ini adalah tampilan edit mobil admin setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi, di sini admin dapat merubah atau mengedit gambar
mobil atau dapat merubah keterangan yang sebelumnya.

Gambar 4.6 Tampilan Edit Mobil Admin

g. Tampilan Menu Daftar Pesanan Admin
Berikut ini adalah tampilan menu daftar pesanan admin setelah
diimplementasikan kedalam aplikasi, di sini admin dapat melihat notifikasi
pemesanan yang masuk :

Gambar 4.7 Tampilan Menu Daftar Pesanan Admin
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h. Tampilan Bukti Pembayaran
Berikut ini adalah tampilan bukti pembayaran setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi, di sini admin dapat melihat bukti pembayaran yang
dilakukan oleh konsumen.

Gambar 4.8 Tampilan Bukti Pembayaran

i. Tampilan Menu Kontak Profil Admin
Berikut ini adalah tampilan menu kontak profil admin setelah
diimplementasikan kedalam aplikasi :

Gambar 4.9 Tampilan Menu Kontak Profil Admin
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j. Tampilan Edit Profil Admin
Berikut ini adalah tampilan edit profil setelah diimplementasikan kedalam
aplikasi :

Gambar 4.10 Tampilan Edit Profil Admin

k. Tampilan Setting Password Admin
Berikut

ini

adalah

tampilan

setting

password

yang

telah

diimplementasikan kedalam aplikasi, di sini admin dapat mensetting
kembali password lama ke password yang baru :

Gambar 4.11 Tampilan Setting Password Admin
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l. Tampilan About
Berikut ini adalah tampilan about setelah diimplementasikan kedalam
aplikasi :

Gambar 4.12 Tampilan About

4.1.2 Hasil Dari Perancangan Aplikasi User
a. Tampilan Splash Screen user
Berikut ini adalah tampilan splash screen user setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi, tampilan ini muncul ketika aplikasi baru dijalankan :

Gambar 4.13 Tampilan Splash Screen User
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b. Tampilan Sign Up
Berikut ini adalah tampilan sign up setelah diimplementasikan kedalam
aplikasi, di sini user harus membuat akun terlebih dahulu sebelum login ke
akun

Gambar 4.14 Tampilan Sign Up

c. Tampilan Menu Get started Login User
Berikut ini adalah tampilan menu get started login user setelah
diimplementasikan kedalam aplikasi, setelah user membuat akun
selanjutnya user login ke akun :

Gambar 4.15 Tampilan Menu Get started Login User

66

d. Tampilan Menu Utama User
Berikut ini adalah tampilan menu utama user setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi, setelah melakukan login user langsung dibawa
kehalaman menu utama user :

Gambar 4.16 Tampilan Menu Utama User

e. Tampilan Menu Daftar Mobil
Berikut ini adalah tampilan menu daftar mobil setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4. 17 Tampilan Menu Daftar Mobil
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f. Tampilan Booking Mobil
Berikut ini adalah tampilan booking mobil setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4.18 Tampilan Booking Mobil

g. Tampilan Detail Mobil
Berikut ini adalah tampilan detail mobil setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4.19 Tampilan Detail Mobil
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h. Tampilan Menu Daftar Pesanan
Berikut

ini

adalah

tampilan

menu

daftar

pesanan

setelah

diimplementasikan kedalam aplikasi :

Gambar 4.20 Tampilan Menu Daftar Pesanan

i. Tampilan Detail Pesanan
Berikut ini adalah tampilan detail pesanan setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4.21 Tampilan Detail Pesanan
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j. Tampilan Upload Bukti Transfer
Berikut

ini

adalah

tampilan

upload

bukti

transfer

setelah

diimplementasikan kedalam aplikasi, setelah melakukan booking user
harus mengupload bukti transfer :

Gambar 4.22 Tampilan Upload Bukti Transfer

k. Tampilan Menu Kontak Profil
Berikut ini adalah tampilan menu kontak profil setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4. 23 Tampilan Menu Kontak Profil
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l. Tampilan Edit Profil User
Berikut ini adalah tampilan edit profil user setelah diimplementasikan
kedalam aplikasi :

Gambar 4.24 Tampilan Edit Profil User

m. Tampilan Setting Password
Berikut

ini

adalah

tampilan

setting

password

diimplementasikan kedalam aplikasi :

Gambar 4.25 Tampilan Setting Password

setelah
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n. Tampilan About
Berikut ini adalah tampilan about setelah diimplementasikan kedalam
aplikasi :

Gambar 4. 26 Tampilan About

Diatas merupakan hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat
sebelumnya penerapan database dan activity diagram user yang telah
diimplementasikan kedalam aplikasi.

4.1.3 Hasil Pengujian
hasil pengujian aplikasi yang telah dibuat menggunakan black box testing.
Pengujian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil aplikasi booking mobil
berbasis android yang telah dibuat. Black box testing sendiri memiliki 5
komponen pengujian yaitu uji kinerja loading, uji interface, fungsi menu dan
tombol, uji struktur dan database, uji inisiasi dan terminasi.

Tabel 4.1 Spesifikasi Device Untuk Pengujian

Spesifikasi

Device 1

Device 2

Device 4

Processor :

Processor :

Processor :

Snapdragon 665

Octa-core 2,0 GHz deca-core 2,1 GHz
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Ram : 4 GB

Ram : 3 GB

Ram : 3 GB

OS : Android 10

OS : Android 8.1

OS : Android 6.0

Layar : 6,5 Inchi

Layar : 6,2 inchi

Layar : 5.5 inch

4.1.3.1 Hasil Pengujian Fungsi Kinerja Loading
Pada aplikasi yang dibuat diperlukan fungsi kinerja loading karena setiap android
yang memiliki spesifikasi yang berbeda akan menghasilkan respon waktu loading
yang berbeda. Berikut hasil perbedaan fungsi kinerja loading :

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Lama Waktu
No

Bagian yang di uji

1.

Loading membuka
aplikasi
Loading masuk ke
halaman menu utama

2.

Lama waktu loading halaman (detik)
Device 1
Device 2
Device 3
02 detik

03 detik

04 detik

05 detik

06 detik

03 detik

Berdasarkan tabel diatas pengujian fungsi kerja loading membuka aplikasi dan
loading masuk kehalaman utama yaitu menjelaskan informasi tentang waktu yang
diperlukan admin dan user untuk membuka aplikasi tersebut sesuai spesifikasi
dari android yang dipakai.

4.1.3.2 Hasil Pengujian Interface
Pengujian interface aplikasi booking mobil dilakukan dengan menggunakan tiga
smartphone android dengan masing-masing spesifikasi yang berbeda dan ukuran
layar yang berbeda.

4.1.3.2.1 Hasil Pengujian Interface Admin
Berikut ini adalah hasil interface admin yang telah dilakukan pengujian
menggunakan tiga smartphone android yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Interface Admin
Proses
Tampilan Interface
Splash Screen

Tampilan Interface
Get started Login
Admin

Tampilan
Interfaces Menu
Utama Admin

Hasil Uji Admin
Device 1

Device 2

Device 3
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Tampilan Interface
Daftar Mobil

Tampilan Interface
Tambah Mobil
Admin

Tampilan Interface
Edit Mobil Admin
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Tampilan Interface
Menu Daftar
Pesanan

Tampilan
Interfaces Bukti
Pembayaran

Tampilan Interface
Menu Kontak
Profil
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Tampilan Interface
Edit Profil Admin

Tampilan Interface
Setting Password

Tampilan
Interfaces About
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4.1.3.2.2 Hasil Pengujian Interface User
Berikut ini adalah hasil interface user yang telah dilakukan pengujian
menggunakan tiga smartphone android yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Interface User
Proses
Tampilan Interface
Splash Screen

Tampilan interface
Sign Up user

Hasil Uji Admin
Device 1

Device 2

Device 3
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Tampilan Interface
Menu Get started
Login User

Tampilan Interface
Menu Utama User

Tampilan Interface
Menu Daftar Mobil
User
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Tampilan Interface
Booking

Tampilan Interface
Detail Mobil

Tampilan Interface
Daftar Pesanan
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Tampilan Interface
Detail Pesanan

Tampilan Interface
Upload Bukti
Transfer

Tampilan Interface
Kontak Profil User

81

Tampilan Interface
Edit Profil User

Tampilan Interface
Setting Password
User

Tampilan Interface
About

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 dapat disimpulkan bahwa resolusi setiap android
yang berbeda akan menghasilkan interface yang berbeda sesuai dengan resolusi
android yang digunakan.

82

4.1.3.3 Hasil Pengujian Fungsi Menu Dan Tombol
Hasil pengujian fungsi menu yaitu untuk mengetahui aplikasi sudah berjalan
sesuai atau tidak ketika admin dan user mengklik tombol akan langsung masuk ke
halaman yang dituju. Berikut ini adalah hasil pengujian fungsi menu dan tombol
ditujukan pada gambar dibawah ini :

4.1.3.3.1 Hasil Pengujian Fungsi Menu Admin
Berikut ini adalah hasil pengujian fungsi menu dan tombol admin :

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Fungsi Menu Admin
Hasil Pengujian Fungsi Menu Dan Tombol Admin

Proses

Device 1

Device 2

Device 3

Klik Tombol Mulai
Ke Menu Login

Keterangan

Tombol ini dapat

Tombol ini dapat

Tombol ini dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dapat

baik dapat

baik dapat membuka

membuka halaman

membuka halaman

halaman login

login

login
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Klik Tombol Login
Kehalamn Utama

Keterangan

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

membuka halaman

membuka halaman membuka halaman

utama.

utama.

utama.

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

membuka halaman

membuka halaman membuka halaman

tambah mobil

tambah mobil

Klik Tombol
Tambah Produk Ke
halaman Tambah
Mobil

keterangan

tambah mobil
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Klik Tombol
Notifikasi
Pemesanan Ke
halaman Daftar
Pesanan

Keterangan

Tombol berfungsi

Tombol berfungsi

Tombol berfungsi

dan bekerja dengan

dan bekerja

dan bekerja dengan

baik, dapat

dengan baik, dapat baik, dapat

membuka halaman

membuka

membuka halaman

daftar pemesanan

halaman daftar

daftar pemesanan

serta dapat

pemesanan serta

serta dapat

mengkonfirmasi

dapat

mengkonfirmasi

status pembayaran

mengkonfirmasi

status pembayaran

dan menampilkan

status pembayaran

dan menampilkan

bukti pembayaran.

dan menampilkan

bukti pembayaran.

bukti pembayaran.
Klik Tombol
Kontak Profil
Tampil Halaman
Profil Admin
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Keterangan

Tombol ini berfungsi Tombol ini

Tombol ini

dengan baik dan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

dapat menampilkan

baik dan dapat

baik dan dapat

halaman profil

menampilkan

menampilkan

admin dan dapat

halaman profil

halaman profil

mengedit, mengubah

admin dan dapat

admin dan dapat

profil.

mengedit,

mengedit,

mengubah profil.

mengubah profil.

Klik Tombol Slide
Setting Password
Ke halaman
Tampilan Ubah
Password

keterangan

Tombol ini berfungsi Tombol ini

Tombol ini

dengan baik dan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

dapat menampilkan

baik dan dapat

baik dan dapat

halaman ganti

menampilkan

menampilkan

password admin

halaman ganti

halaman ganti

password admin

password admin
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Klik Tombol Slide
About Ke halaman
Tampilan About.

Keterangan

Tombol berfungsi

Tombol berfungsi

Tombol berfungsi

dengan baik dan

dengan baik dan

dengan baik dan

dapat menampilkan

dapat menampilkan

dapat menampilkan

about

about

about

4.1.3.3.2 Hasil Pengujian Fungsi Menu User
Berikut ini adalah hasil pengujian fungsi menu dan tombol admin :

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Fungsi Menu User
Proses
Klik Tombol Mulai
Ke Menu Login

Hasil Pengujian Fungsi Menu Dan Tombol Admin
Device 1

Device 2

Device 3
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Keterangan

Tombol ini dapat

Tombol ini dapat

Tombol ini dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dapat

baik dapat

baik dapat membuka

membuka halaman

membuka halaman halaman login user

login user

login user

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

membuka halaman

membuka halaman

membuka halaman

sign atau membuat

sign atau membuat sign atau membuat

akun baru

akun baru

Klik Tombol Mulai
Ke tombol Sign Up

Keterangan

Klik Tombol Menu
Login Ke halaman
Menu Utama User

akun baru
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keterangan

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

menampilkan

menampilkan

menampilkan

halaman utama

halaman utama user

halaman utama user

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

membuka halaman

membuka halaman

membuka halaman

booking mobil dan

booking mobil dan

booking mobil dan

dapat menginput

dapat menginput

dapat menginput

data pemesanan

data pemesanan

data pemesanan

user
Klik Tombol
Booking Ke
halaman Booking
Mobil Dan
Lakukan Input
Pemesanan

keterangan
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Klik Tombol
Daftar Pesanan Ke
halaman Lihat
Daftar Pemesanan

Keterangan

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

membuka halaman

membuka halaman

membuka halaman

daftar pemesanan,

daftar pemesanan,

daftar pemesanan,

melakukan cancel

melakukan cancel

melakukan cancel

dan upload bukti

dan upload bukti

dan upload bukti

transfer dengan

transfer dengan baik transfer dengan baik

baik
Klik Tombol
Kontak Profil Ke
Halaman Tampilan
Profil User
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Keterangan

Tombol dapat

Tombol dapat

Tombol dapat

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

menampilkan

menampilkan

menampilkan

halaman profil user

halaman profil user

halaman profil user

dan tombol edit

dan tombol edit

dan tombol edit juga

juga berjalan

juga berjalan

berjalan dengan baik

dengan baik

dengan baik

Tombol ini

Tombol ini

Tombol ini

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

menampilkan

menampilkan

menampilkan

halaman ganti

halaman ganti

halaman ganti

password user

password user

password user

Klik Tombol Slide
Setting Password
Ke Halaman
Tampilan Ubah
Password.

Keterangan
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Klik Tombol Slide
About Ke halaman
Tampilan About

Keterangan

Tombol ini

Tombol ini

Tombol ini

berfungsi dengan

berfungsi dengan

berfungsi dengan

baik dan dapat

baik dan dapat

baik dan dapat

menampilkan

menampilkan

menampilkan

halaman about

halaman about

halaman about

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6 dapat dilihat semua fungsi tombol yang terdapat
pada aplikasi dapat berjalan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa
saat admin dan user mengklik salah satu tombol maka akan langsung tertuju pada
tampilan yang dituju oleh admin maupun user.

4.1.3.4 Hasil Pengujian Database
Hasil pengujian database adalah pengujian aplikasi untuk mengetahui sesuai atau
tidak data pada saat di inputkan, karena ketika admin maupun user menginputkan
data maka akan memvalidasi dengan data yang ada di dalam database. Berikut ini
hasil pengujian database dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

4.1.3.4.1 Hasil Pengujian Database Admin
Berikut ini adalah hasil pengujian database admin :
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian Database Admin
Skenario Pengujian

Kasus Percobaan

Hasil Yang Diharapkan

Salah Input

Sistem akan memberikan

Password/Email

peringatan bahwa

Hasil Pengujian

password atau email yang
dimasukkan salah.

Data Input Tambah

Sistem akan memberikan

Mobil

peringatan atau penanda

Valid

berwarna merah dan
button tambah tidak bisa
difungsikan.

Salah

Satu

Data

Valid

Sistem akan memberikan

Profil Admin Tidak

peringatan penanda

Di Inputkan

berwarna merah dan pesan
bahwa bidang belum di
inputkan.

Valid
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Pergantian Password

Sistem akan memberikan

Baru

peringatan atau penanda
berwarna merah bahwa
salah satu bidang belum di
inputkan.

Valid

4.1.3.4.2 Hasil Pengujian Database User
Berikut ini adalah hasil pengujian database user :

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Database User
Skenario Pengujian

Kasus Percobaan

Hasil Yang Diharapkan

Salah Input

Sistem akan memberikan

Password/Email

peringatan bahwa

Login

password atau email yang

Hasil Pengujian

dimasukkan salah
Valid
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Salah Satu Data Sign

Sistem akan memberikan

Up User Baru Tidak

peringatan penanda

Di Inputkan

berwarna merah bahwa
salah satu data email
belum di inputkan

Salah Satu Data

Sistem akan memberikan

Atau Alamat

peringatan penanda

Pemesan Tidak Di

berwarna merah dan

Input Dan Beberapa

button kirim tidak

Data Belum Di Input

berfungsi ketika alamat

Valid

Valid

dan upload ktp tidak di
inputkan

Salah Satu Data

Sistem akan memberikan

Profil User Tidak Di

peringatan penanda

Inputkan

berwarna merah dan
peringatan bahwa salah
satu bidang belum di
inputkan.

Valid
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Pergantian Password

Sistem akan memberikan

Baru User

peringatan atau penanda
berwarna merah bahwa
salah satu bidang belum di
inputkan

Valid

setelah semua tahap pengujian aplikasi telah selesai di lalui, meskipun pada
aplikasi masih terdapat sedikit masalah saat membuka aplikasi sedikit lambat,
namun permasalahan tersebut tidak terlalu berarti karena semakin tinggi
spesifikasi smartphone android yang digunakan, maka akan semakin cepat
aplikasi dijalankan di android tersebut.

4.2 Pembahasan
Aplikasi Booking mobil berbasis Android ini dirancang menggunakan metode
pengembangan system prototype sebagai alur pelaksanaannya dan dibangun
menggunakan bahasa XML untuk membuat desain tampilan serta menggunakan
bahasa pemrograman java sebagai pengimplementasian fungsi dari tampilan
Aplikasi Android. Aplikasi ini dijalankan pada perangkat Android dan
dioperasikan secara Online. Aplikasi ini digunakan sebagai media pemesanan atau
booking mobil pada Rental Mobil Lampung. Setelah tahap pembuatan Aplikasi
selesai tahap selanjutnya yaitu tahap build Aplikasi menjadi Aplikasi berformat
.apk untuk selanjutnya diinstall di perangkat Android.
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4.3 Kelebihan Dan Kekurangan Aplikasi
1. Kelebihan
Kelebihan aplikasi booking mobil pada Rental Mobil Lampung berbasis
android antara lain sebagai berikut :
a. Pemesanan bisa dilakukan walau jangka waktu acara masih lama.
b. Pelanggan dapat mengecek waktu kapan saja yang belum dipesan.
c. Membuat proses pemesanan atau booking mobil menjadi lebih
cepat dan mudah dilakukan.
d. Konsumen dapat membayar secara langsung dengan mengirimkan
bukti transfer pada menu yang tersedia pada aplikasi.

2. Kelemahan
Kelebihan aplikasi booking mobil pada Rental Mobil Lampung antara lain
sebagai berikut :
a. Tidak ada notifikasi otomatis ketika ada pelanggan yang
melakukan pemesanan, sehingga admin harus sering membuka
Aplikasi.
b. Desain tampilan aplikasi belum maksimal dan hanya dapat
digunakan pada perangkat android.
c. Apabila ada pelanggan yang melakukan kecurangan dalam proses
pembayaran, seperti contoh mengirim bukti palsu maka Admin
harus menghapus data pemesanan tersebut melalui database.

