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Abstract 

Current technological developments have given a lot of influence in many 

aspects of human life. Various companies are now beginning to use the technology in 

an effort to improve company performance. Utilization of these technologies can be 

in the form of media campaigns, media information, data management systems, and 

so forth. The company wants to provide better service to customers. One of the 

utilization of information technology used by the company in an effort to improve 

customer satisfaction and service is a catalog application systems built on this 

research. This study focuses on the use of HTTP Requests on Android mobile. In 

developing a prototype system used method. 
Keywords :HTTP Request, Motor Services, Catalog,  Android. 

 

Abstrak 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberi banyak pengaruh dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia. Berbagai perusahaan kini mulai mengunakan teknologi dalam 

usaha meningkatkan kinerja perusahaan. Pemanfaatan teknologi tersebut bisa dalam 

bentuk media promosi, media informasi, sistem pengelolaan data, dan lain sebagainya. 

Perusahaan ingin memberikan pelayanan yang semakin baik kepada customer. Salah satu 

pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan dalam usaha 

meningkatkan kepuasan pelanggan adalah sistem aplikasi servis dan katalog yang dibangun 

pada penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan HTTP request pada mobile 

Android. Dalam mengembangkan sistem digunakan metode prototype. 

Kata Kunci : HTTP Request, Servis Motor, Katalog,  Android. 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi saat ini telah memberi banyak pengaruh dalam berbagai 

aspek kehidupan manusia. Pengaruh perkembangan teknologi secara langsung maupun 

tidak langsung telah mengubah proses kehidupan manusia. Perkembangan teknologi 

mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern kemudian secara otomatis 

perkembangan tersebut menuntun masyarakat menuju ke arah globalisasi (zebua,2012). 

Perkembangan teknologi menghilangkan batasan ruang dan waktu antar masyarakat. 

Teknologi yang semula dianggap sesuatu yang asing kini dapat digunakan oleh masyarakat 

dalam membantu proses kehidupannya. 

Salah satu teknologi yang berkembangan dengan pesat dewasa ini adalah teknologi 

informasi. Kebutuhan pertukaran informasi yang meningkat dari waktu ke waktu memaksa 

masyarakat untuk memanfaatkan media teknologi informasi. Contoh paling sederhana 

tentang hal ini adalah bila pada masyarakat tradisional dahulu dalam pencapaian informasi 

dari jarak jauh memerlukan waktu yang begitu lamanya, sekarang dengan adanya teknologi 

perangkat mobile pencapaian informasi tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Sebagai 

imbasnya teknologi perangkat mobile pun harus semakin berkembangan. Berbagai vendor 

perangkat mobile berusaha menawarkan fitur-fitur unggulannya dalam usaha 

mempermudah manusia melakukan suatu aktivitas. Berbagai platform perangkat mobile 

terus dikembangkan, beberapa diantaranya adalah iOS, Android, Windows Phone 8, dan 

Blackberry OS. 

Berbagai perusahaan kini mulai mengunakan teknologi dalam usaha meningkatkan 

kinerja perusahaan. Pemanfaatan teknologi tersebut bisa dalam bentuk media promosi, 

media informasi, sistem pengelolaan data, dan lain sebagainya. Kebutuhan efisiensi waktu 

dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi 

dalam lingkungan kerja (Ardian,2010). Perusahaan ingin memberikan pelayanan yang 

semakin baik kepada customer. Dengan adanya bantuan teknologi maka perusahaan 

terbantu untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh perusahaan dalam 

usaha meningkatkan kepuasan pelanggan adalah sistem aplikasi servis dan katalog yang 

dibangun pada penelitian ini. Aplikasi ini didasarkan atas kebutuhan Bengkel Yamaha Agung 

Motor dalam mengelola usahanya. Bengkel Yamaha Agung Motor merupakan bidang usaha 

yang bergerak dalam penjualan jasa servis motor dan penjualan sparepart motor. Fokus 

utama dalam penelitian ini adalah bagaimana merancangan dan membangun suatu aplikasi 

perangkat mobile yang digunakan Bengkel Yamaha Agung Motor untuk memberikan 

informasi produk terbaru dan memberikan informasi layanan servis motor dengan 

menggunakan HTTP request. Aplikasi ini berjalan diatas platform Android. 

 

2. Kajian Pustaka 
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Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Akbar menyatakan bahwa, pemanfaatan 

teknologi dalam perusahaan tidak hanya mendukung proses bisnis saja tetapi juga sangat 

berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Para pengguna teknologi 

pun selalu berusaha memperhatikan pengembangan teknologi yang ada demi peningkatan 

keberhasilan bisnis mereka. Oleh karenanya banyak perusahaan yang ingin menerapkan 

teknologi pada setiap aspek dan proses bisnisnya. Dalam penelitian ini dilakukan 

pembangunan sistem berbasis web untuk menangani transaksi penjualan suku cadang 

(spare part) dan jasa perbaikan sepeda motor (Akbar,2012). 

Penelitan mengenai pemanfaatan HTTP request yang telah dilakukan oleh Putu Gede 

Indra Setyadi menjelaskan penerapan HTTP request untuk membantu transaksi file. 

Masalah dalam penelitian ini adalah kebutuhan akan kemudahan transfer file antar device 

merupakan salah satu kebutuhan pengguna smartphone android yang masih perlu 

dikembangkan. Transfer file antar device yang dimaksudkan disini adalah transfer file yang 

ada pada media penyimpanan smartphone android menuju media penyimpanan device lain 

yang memiliki kemampuan untuk terkoneksi dengan jaringan dan memiliki fasilitas web 

browser maupun sebaliknya. Pada penelitian ini dibangun sistem yang menggunakan HTTP 

request untuk menjembatani antar mobile platform dalam proses transaksi file 

(Setiyadi,2011). 

Penelitian lain yang berjudul “Aplikasi Bulletin Board Mobile Berbasis Android” yang 

dilakukan oleh Arya Pradana membahas pemanfaatan HTTP request dalam pembangunan 

sistem bulletin board. Penelitian ini memaparkan kebutuhan pemanfaatan internet sebagai 

media penyampai informasi. Tidak hanya sebagai media untuk memperoleh informasi 

secara cepat dan mudah, internet juga kini telah mulai berkembang menjadi sebuah sistem 

yang menyediakan perangkat lunak di dalamnya dan bisa di akses oleh pengguna secara 

mudah. Pada penelitian ini dibangun suatu Aplikasi berbasis web dan berbasis mobile yang 

bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat kampus, sehingga dapat 

mengetahui perkembangan kampus ataupun perkembangan suatu mata kuliah secara 

online (Pradana,2011). 

 

HTTP 

 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) adalah protokol komunikasi yang digunakan 

oleh web server dan web browser (Annymous,2013). HTTP digunakan web client untuk 

mengirimkan request ke web server, yang nantinya web server akan melemparkan kembali 

response berupa web content (web page) kembali ke client. Pengertian lain dari HTTP 

adalah protokol program yang digunakan untuk berkomunikasi antar World Wide Web 

(WWW) (Gourly,2002). Web browser, web server dan semua web based application 

berkomunikasi menggunakan HTTP. HTTP merupakan reliable data-transmission protocols, 

yang artinya HTTP menjamin data yang dikirimkan tidak rusak meskipun dalam jarak 

pengiriman yang jauh. 

Setiap web content berada pada web server. Web Server berkomunikasi 

menggunakan HTTP sebagai protokol, maka sering disebut sebagai HTTP server. Proses 

pengiriman data dimulai dari HTTP client  yang mengirimkan HTTP request ke server. HTTP 

request tersebut akan diterima dan diolah oleh server, kemudian server akan mengirimkan 
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kembali HTTP response kepada client. HTTP client dan HTTP server merupakan komponen 

yang membentuk  World Wide Web (WWW). Kinerja web client dan web server dapat 

dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Web client dan Web server [7] 

 

HTTP Messages 

HTTP Messages adalah rangkaian blok data yang dikirim antar aplikasi HTTP. Blok 

data diawali dengan teks yang berisi meta-information. Teks ini menggambarkan konten 

pesan dari HTTP message. Setiap HTTP message berisi tentang request dari client atau 

response dari server. HTTP message terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : start line, headers, dan 

body.  

Start line merupakan bagian 1 dari HTTP message yang memberikan gambaran data 

yang dikirim. Header merupakan bagian HTTP message yang berfungsi untuk memberi 

informasi atribut data. Sedangkan bagian body merupakan bagian HTTP message yang 

berisi pesan yang ingin dikirim. Pada penggunaannya terdapat perbedaan format penulisan 

HTTP message yang dikirimkan dari client ke server (http request) dengan HTTP message 

yang dikirimkan dari server ke client (http response). 

 

URIs 

Setiap web server resource memiliki nama, sehingga client dapat mengaksesnya. 

Alamat dari server resource itulah yang dinamakan dengan uniform resource identifier (URI). 

URI merupakan alamat yang bersifat unik dan memberi informasi lokasi suatu resource di 

internet (Rouse,2005). Bentuk umum dari URI adalah alamat web page. Bagian dari URI 

disebut dengan Uniform Resource Locator (URL). Sebuah URI menggambarkan: 

1. Cara mengakses suatu resource pada internet 
2. Lokasi host dari resource yang dituju 
3. Nama spesifik dari resource yang akan diakses 

Sebagai contoh, terdapat URI sebagai berikut : http://www.joes-

hardware.com/specials/saw-blade.gif . Alamat URI tersebut menunjukkan bahwa protokol 

yang digunakan untuk mengakses file adalah HTTP (http://), lokasi tempat host dari file 

tersebut adalah www.joes-hardware.com, lokasi direktori dari file tersebut adalah 

/specials/, dan nama file yang diakses adalah saw-blade.gif. 

 

URLs 

http://www.joes-hardware.com/specials/saw-blade.gif
http://www.joes-hardware.com/specials/saw-blade.gif
http://www.joes-hardware.com/
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Uniform Resource Locator (URL) adalah bentuk umum dari resource identifier yang 

menunjukkan lokasi resource pada server tertentu. URL memberikan informasi letak spesifik 

dari resource yang ingin diakses (fixed location). Gambar 2 merupakan bagian dari URL. 

 

Gambar 2  Bagian dari URL [7] 

 

Pada umunya URL terbagi menjadi 3 bagian: 

1. Bagian 1 disebut dengan scheme, memberi informasi tentang protokol yang 
digunakan untuk mengakses resource (http://) 

2. Bagian 2 memberi informasi alamat server internet (www.joes-hardware.com) 
3. Bagian 3 path direktori dan nama file yang akan diakses (/specials/saw-blade.gif) 

 

JSON 

JavaScript Object Notation (JSON) adalah format pertukaran data yang ringan, mudah 

dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh 

komputer (Anymouse,2013). JSON merupakan format teks yang tidak bergantung pada 

bahasa pemprograman apapun karena menggunakan gaya bahasa yang umum digunakan 

oleh programmer keluarga C termasuk C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python dll. Oleh 

karena sifat-sifat tersebut, menjadikan JSON ideal sebagai bahasa pertukaran-data. JSON 

menggunakan JavaScript syntax untuk menggambarkan data objects. JSON tersusun dari 2 

struktur: 

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan sebagai 
objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus (dictionary), tabel hash 
(hash table), daftar berkunci (keyed list). 

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan bahasa, hal ini 
dinyatakan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan 
(sequence). 

 

Android 

Android adalah sebuah sistem operasi yang dibuat oleh Google dan merupakan 

sebuah opensource (Burnette,2009). Definisi lainnya, Android adalah kumpulan perangkat 

lunak yang ditujukan bagi perangkat bergerak mencakup sistem operasi, middleware, dan 

aplikasi kunci (Nazaruddin,2011). Android merupakan sistem operasi yang dikembangkan 

dengan memanfaatkan linux kernel untuk smartphone yang dibuat oleh Google 

http://www.joes-hardware.com/
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corporation. Platform pada Android terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 
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3. Metode dan Perancangan Sistem 

Metode Prototype 

Penelitian ini menggunakan metode prototype dalam pengembangan sistem. 

Prototyping model adalah proses untuk membangun sebuah model sebuah sistem, 

berdasarkan pada kebutuhan user yang tidak mengidentifikasikan secara jelas detail input, 

proses ataupun output (Pressman,2001). Tahapan-tahapan metode prototype dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Tahapan-tahapan Metode Prototype(Pressman,2001) 

Pada tahapan pengumpulan kebutuhan ini dilakukan pencarian sumber-sumber data 

untuk membangun aplikasi servis motor dan katalog pada mobile Android platform. 

Sumber-sumber data dalam tahapan ini meliputi internet, buku, jurnal, artikel, dan hasil 

wawancara bengkel. Pada tahapan ini semua kebutuhan data harus dapat dikumpulkan 

agar dapat mengetahui gambaran kebutuhan sistem yang akan dibuat. Pada tahapan 

perancangan sistem, perancangan akan dibuat berdasarkan data-data yang telah 

dikumpulkan pada tahapan sebelumnya. Pembangunan suatu model prototype mulai 

dilakukan yang nantinya bisa diuji kelayakannya apakah sudah dapat dikatakan memenuhi 

kebutuhan sistem atau tidak. Sistem yang terbagi menjadi 2 bagian ini, yaitu aplikasi web  

dan aplikasi mobile ini mulai dibangun dan dihubungkan dalam proses kerjanya. Dalam 

proses permodelan sistem, peneliti menggunakan Unified Modeling Language (UML) 

sebagai bantuan dalam perancangan sistem. Pengujian aplikasi ini sendiri dilakukan kepada 

pengguna atau member dari bengkel. Pengujian dilakukan dengan cara kuisioner oleh 

member bengkel dan pekerja bidang pengelola data bengkel. 

 

Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan sistem dan perangkat lunak untuk 

menggambarkan prosedur dan proses kerja dari sistem aplikasi tersebut. Sistem dirancang 

dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. 
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Use case diagram pada sistem ini memiliki 2 aktor, yaitu Customer / Member dan 

Admin. Customer dalam sistem adalah pelanggan bengkel. Customer memiliki 2 fungsi 

utama, yaitu mengakses data katalog dan mengakses data servis. Data Katalog yang dapat 

diakses customer meliputi data kategori produk dan data produk. Sedangkan data servis 

meliputi data member, data servis, dan data history servis. Aktor Admin memiliki fungsi 

untuk mengelola seluruh data. Admin mengelola data-data bengkel melalui web. Data-data 

yang bisa dikelola oleh admin meliputi data kategori produk, data produk, data member, 

dan data servis. Setiap perubahan yang dilakukan oleh admin akan mempengaruhi data 

yang bisa dibaca oleh customer pada mobile phone. Gambar 4 menjelaskan Use Case 

Diagram sistem. 

Melihat Daftar Kategori Produk Melihat Daftar Produk

Melihat Data Member

Customer

Melihat Data Servis Melihat History Servis

Mengakses Katalog

Mengakses Data Service

Menambah Kategori

Menghapus Kategori

Menambah Produk

Menghapus Produk

Menambah Member

Menambah Data Servis

Menghapus Member

Menghapus Data Servis

Manage Data Produk

Admin

Manage Data Servis

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>> <<include>>
<<include>>

 

Gambar 4 Use Case Diagram 

Pada sistem ini terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilakukan oleh setiap aktor. 

Gambar 5 merupakan activity diagram dari customer yang melakukan request data produk. 
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Memilih Kategori 

Produk

Melihat Data 

Produk

Melakukan HTTP 

Request (URL)

Membaca 

JSON

Menampilkan Data 

ke ListView

Mengeksekusi 

HTTP Request

Mencari Data 

Produk

Mendapatkan 

Data Produk

Menyusun JSON 

Data Produk

Menampilkan 

Data Produk

Mengeksekusi 

Perintah SQL

DatabaseSistem WebSistem AndroidCustomer

 
Gambar 5 Activity Diagram Melihat Data Produk oleh Customer 

Pada Gambar 5 dapat dijelaskan bahwa aktifitas akses data yang dilakukan oleh 

customer pada mobile phone dimulai dari pemilihan kategori produk. Customer memilih 

kategori produk mana yang akan dilihat. Setiap produk dikelompokkan berdasarkan merk. 

Setelah salah satu kategori dipilih, sistem akan melakukan pengiriman HTTP request ke 

aplikasi web dengan URL tertentu. Aplikasi web kemudia mengeksekusi request tersebut 

dan mencari data produk-produk dalam kategori yang dipilih. Pencarian produk dilakukan 

database dengan mengeksekusi perintah SQL. Setelah mendapatkan data yang diinginkan 

maka data diberikan ke aplikasi web. Aplikasi web kemudian menyusun JSON yang sesuai 

dengan hasil data dan mengirimkannya sebagai HTTP response ke aplikasi mobile phone 

customer. Pada mobile phone customer data berupa JSON akan ditampilkan dalam bentuk 

Listview agar mudah dimengerti. 

Dalam sistem sequence diagram aktor admin untuk penginputan data history servis 

dapat dilihat pada Gambar 6.  

 : Admin

Aplikasi Web

Database
Input UID Member

Mencari Member

Menampilkan Member

Menampilkan Member

Input Data Servis

Mengirim Perintah SQL

Eksekusi SQL Selesai

Input Data Selesai
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Gambar 6 Sequence Diagram Input Data Servis oleh Admin 

Berdasarkan Gambar 6, maka proses input data servis yang dilakukan oleh admin diawali 

dengan proses input UID member. Aplikasi web akan mencari terlebih dahulu member 

manakah yang akan diinputkan data servisnya. Setelah mendapatkan member yang 

dimaksud dan diinputkan pula data-data lengkap servis maka aplikasi web akan melakukan 

penginputan data servis ke database. Eksekusi perintah SQL akan menginputkan data servis 

pada member yang dimaksud. Setelah berhasil maka data servis baru akan tampil. 

Class diagram digambarkan dalam beberapa kelas serta paket yang ada dalam 

sistem. Class diagram sistem dapat dilihat pada Gambar 7 

 
Gambar 7 Class Diagram 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dijelakan bahwa terdapat 5 class utama dalam sistem. Class 

tersebut adalah Class Category, Class Product, Class User, Class Member dan Class Service. 

Class Category memiliki beberapa atribut yang menjelaskan kategori suatu produk. Class 

Product menampung semua informasi mengenai suatu produk dalam kategori tertentu. 

Class User memberi informasi mengenai data account customer yang dijadikan pedoman 

proses login. Untuk Class Member berisi informasi detail mengenai customer, baik data diri 

pribadi maupun data motor customer. Class Service berisi informasi detail penggunaan jasa 

yang dilakukan customer pada bengkel. Terdapat hubungan antar class category dan class 

product dimana setiap 1 produk memiliki 1 jenis kategori, dan 1 jenis kategori bisa 

mempunyai banyak produk. Class User mempunyai hubungan dengan class member 

dimana setiap 1 account user (customer) dimiliki oleh 1 member , yang artinya 1 member 

hanya mempunyai 1 account user pada sistem. Hubugan antara class service dan class 

member adalah setiap 1 member dapat melakukan 1 atau lebih servis, dan 1 kali transaksi 

servis motor hanya dilakukan oleh 1 orang member. 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 

Implementasi Admin Side (Web) 
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Pada Halaman Category terdapat daftar kategori produk spare part yang dijual oleh 

bengkel. Penggolongan ini dilakukan berdasarkan merk spare part. Admin bisa melakukan 

penambahan maupun penghapusan kategori barang. Kategori barang memiliki Category ID 

dan Name. Penambahan kategori dilakukan dengan cara pengisian kolom detail data 

kategori baru dan klik tombol Add. Untuk melakukan penghapusan kategori dilakukan 

dengan cara klik tombol Delete pada kategori yang ingin dihapus. Halaman Category dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Halaman Category 

Halaman Product berisi daftar produk yang dijual oleh bengkel yang telah 

dikelompokkan berdasarkan kategori. Admin dapat melihat, menambahkan dan menghapus 

data suatu produk. Untuk melihat daftar produk dalam kategori tertentu admin melakukan 

klik pada salah satu kategori yang ada, maka sistem akan melakukan pencarian data produk 

apa saja yang ada pada kategori yang dipilih. Pencarian produk menggunakan kunci ID 

Category. Selanjutnya sistem akan menampilkan output data dari databse dalam bentuk 

tabel. Dalam penambahan produk admin perlu mengisi detail data produk baru yang 

meliputi : Product ID, Category ID, Product Name, Price dan Image. Untuk penghapusan 

suatu produk admin hanya melakukan klik tombol Delete pada produk yang ingin dihapus. 

Gambar 9 merupakan tampilan Halaman Product. 

 
Gambar 9 Halaman Product 

Halaman Service merupakan halaman dimana admin dapat menginputakan data 

riwayat servis suatu member. Pertama-tama admin diminta untuk mencari member mana 

yang akan melakukan servis. Pencarian member dilakukan menggunakan UID. Sistem akan 

menggunakan UID untuk mencari member yang diinginkan. UID akan dikirim melalui HTTP 
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request dan digunakan untuk mencari record yang diinginkan. Setelah database 

mengeksekusi SQL pencarian member berdasarkan UID, output akan ditampilkan dalam 

bentuk tabel. Hasil dari pencarian tersebut merupakan data member , baik data pribadi 

maupun data motor milik member yang bersangkutan. Pengubahan data Next Service Date 

juga dapat dilakukan setelah data ditampilkan ke tabel. Next Service Date berguna bagi 

customer  sebagai pengingat tanggal berapa dia sebaiknya melakukan servis kembali. 

Contoh hasil pencarian tersebut dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10 Hasil Pencarian Member Sebelum Penginputan Data Riwayat Servis 

Penambahan data dilakukan dengan cara klik tombol Add. Sistem akan menampilkan 

form yang berisi data riwayat servis yang harus dimasukkan oleh admin berkaitan dengan 

jasa servis yang telah dilakukan pelanggan. Setelah admin mengisikan data-data, record 

akan tersimpan ketika admin klik tombol Save. Gambar 11 merupakan tampilan form data 

riwayat servis. 

 
Gambar 11  Form Data Riwayat Servis 

 

Implementasi Client Side (Android) 

Setelah customer berhasil melakukan login aplikasi akan menampilkan pilihan berupa 

tab menu. Terdapat 2 tab menu yang dapat dipilih oleh customer, yaitu Catalog dan 
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MyBook. Pada menu catalog, sistem akan menampilkan daftar kategori produk. Tampilan 

dari Calatog dapat dilihat pada Gambar 12. 

 
Gambar 12 Tampilan Catalog 

Daftar produk dari satu jenis kategori tententu akan ditampilan setelah customer 

memilih salah satu jenis kategori. Setiap produk akan ditampilkan dalam bentuk row pada 

ListView. Setiap produk memiliki icon image, nama produk dan harga. Tampilan dari Produk 

dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13 Tampilan Products 

Pada bagian service, customer dapat melihat kapan terakhir dia melakukan servis dan 

kapan sebaiknya dia kembali untuk melakukan servis. Gambar 14 merupakan tampilan dari 

Servis. 

 
Gambar 14 Tampilan Service 

Pada Menu History, customer dapat melihat detail jasa servis yang telah dilakukan 

sebelumnya. Informasi ini diberikan kepada customer  sebagai catatan pengingat, sehingga 

cutomer seperti memiliki asisten pribadi. Tampilan dari History dapat dilihat pada Gambar 

15. 

 
Gambar 15 Tampilan History 

 

Implementasi HTTP Request 
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Implementasi dari pemanfaatan HTTP request dalam sistem ini terletak pada proses 

pengiriman data antara aplikasi mobile phone Android dengan aplikasi web admin. 

Arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 16 

 
Gambar 16 Arsitektur Sistem 

Berdasarkan Gambar 16 dapat dijelaskan alur kerja sistem. Pertama aplikasi mobile 

phone Android yang dioperasikan oleh user dalam hal ini customer, melakukan pengiriman 

perintah. Sebagai contoh perintah untuk melihat daftar produk dalam kategori tertentu. 

Aplikasi mobile phone akan menciptakan HTTP Request dan dikirimkan ke aplikasi web. URL 

tersebut mengarah ke suatu fungsi PHP yang nantinya akan dijalankan oleh server web. 

Aplikasi web yang menerima HTTP request tersebut mengeksekusi perintah PHP untuk 

menampilkan daftar produk. Dalam script PHP tersebut terdapat perintah SQL yang 

berfungsi untuk mengakses database (langkah 2). SQL akan dieksekusi dan menghasilkan 

record data. Record data tersebut akan diberikan kembali oleh database ke aplikasi web 

(langkah 3). Aplikasi web akan mengubah output tersebut menjadi JSON. JSON berisi data 

output database. JSON inilah yang akan dikirimkan kembali ke aplikasi mobile phone 

Android dalam HTTP respone (langkah 4). JSON yang diterima oleh aplikasi mobile akan 

dibaca dan ditampilkan ke dalam ListView, sehingga customer dapat membaca data dengan 

mudah. Aliran data dari sistem dapat digambarkan melalui ilustrasi Gambar 17. 
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Gambar 17 Aliran Data Sistem 

Pada Gambar 14 dapat dilihat bahwa proses pertama aplikasi mobile phone Android 

akan mengirim HTTP request berisi URL 

(http://localhost/m_servast/getproduct.php?category=Yamaha%20Jupiter%20Z). 

Selanjutnya Aplikasi web akan memproses URL dan mengirimkan SQL command ke 

database (SELECT * FROM tbproduct WHERE ID_Category = (SELECT ID_Category FROM 

tbcategory WHERE Category_Name = '$category_name')). Database akan mengeksekusi 

SQL command dan menghasilkan output tabel. Aplikasi web mengubah output menjadi 

JSON untuk dikirim kembali sebagai HTTP response. 

 

Pengujian Aplikasi 

Pengujian Black Box dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana sistem 

berkerja dengan baik. Berdasarkan pengujian ini diketahui apakah input yang diberikan 

melalui proses kerja tertentu akan menghasilkan output yang diinginkan. Pengujian ini 

melibatkan pengembang sitem. Beberapa hal yang dilakukan dalam pengujian ini adalah 

proses HTTP Request (aplikasi Android), dan proses HTTP Response (aplikasi Android). 

Pengujian proses HTTP Request dilakukan dengan cara mengecek setiap URL yang 

dikirim ke aplikasi web dan dilihat apakah dapat menjalankan script PHP yang dimaksud 

atau tidak. Setiap fungsi yang dapat dilakukan oleh customer pada aplikasi mobile 

diwakilkan oleh URL.  Hasil dari pengujian HTTP Request aplikasi mobile phone Android 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Hasil Pengujian HTTP Request Aplikasi Android 
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URL Perintah Aplikasi Web Hasil 

http://localhost/m_servast/g

etcategory.php?  

Tampilkan daftar kategori produk VALID 

http://localhost/m_servast/g

etproduct.php?  

Tampilkan daftar produk kategori 

tertentu 
VALID 

http://localhost/m_servast/g

etcustomerprofile.php?  

Tampilkan data detail dari customer VALID 

http://localhost/m_servast/g

etservice.php?tag=service  

Tampilkan tanggal terakhir servis dan 

tangal servis selanjutnya 
VALID 

http://localhost/m_servast/g

etservice.php?tag=history  

Tampilkan data riwayat servis VALID 

 

Pengujian HTTP Response dilakukan dengan cara mengecek apakah URL yang 

diberikan akan menghasilkan response dalam bentuk JSON yang valid atau tidak. Setiap 

fungsi akan menghasilkan JSON. Tabel 2 merupakan hasil dari pengujian HTTP response 

aplikasi Android. 

 

Tabel 2 Hasil Pengujian HTTP Response Aplikasi Android 

URL Output Hasil 

http://localhost/m_servast/g

etcategory.php?  

JSON daftar kategori produk VALID 

http://localhost/m_servast/g

etproduct.php?  

JSON daftar produk kategori 

tertentu 
VALID 

http://localhost/m_servast/g

etcustomerprofile.php?  

JSON data detail dari customer VALID 

http://localhost/m_servast/g

etservice.php?tag=service  

JSON tanggal terakhir servis dan 

tangal servis selanjutnya 
VALID 

http://localhost/m_servast/g

etservice.php?tag=history  

JSON data riwayat servis VALID 

 

Pengujian Kuisioner dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan pengguna 

terhadap sistem. Dalam pengujian ini pihak yang terlibat adalah responden yang tidak 

termasuk dalam pengembang sistem. Pengujian dilakukan dengan cara pengumpulan 

kuisioner oleh pelanggan bengkel. Sebanyak 30 pelanggan diminta pendapatnya setelah 

meenggunakan sistem yang sudah dibangun. Terdapat 5 pertanyaan yang diajukan dalam 

kuisioner. Hasil dari pengujian Beta dapat dilihat pada Tabel 3. 

http://localhost/m_servast/getcategory.php?
http://localhost/m_servast/getcategory.php?
http://localhost/m_servast/getproduct.php?
http://localhost/m_servast/getproduct.php?
http://localhost/m_servast/getcustomerprofile.php?
http://localhost/m_servast/getcustomerprofile.php?
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=service
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=service
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=history
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=history
http://localhost/m_servast/getcategory.php?
http://localhost/m_servast/getcategory.php?
http://localhost/m_servast/getproduct.php?
http://localhost/m_servast/getproduct.php?
http://localhost/m_servast/getcustomerprofile.php?
http://localhost/m_servast/getcustomerprofile.php?
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=service
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=service
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=history
http://localhost/m_servast/getservice.php?tag=history
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Tabel 3 Hasil Pengujian Kuisioner 

NO Pertanyaan 

Jumlah 

Total 

Setuju Cukup Kurang 

1 Apakah aplikasi ini membantu 

Anda dalam memberi 

informasi riwayat servis  

20 7 3 30 

2 Apakah aplikasi ini membantu 

Anda dalam memberikan 

informasi produk yang dijual 

Bengkel  

18 10 2 30 

3 Apakah aplikasi ini mudah 

digunakan 

21 2 7 30 

4 Apakah tampilan dari aplikasi 

ini sudah jelas dan informatif  

16 10 4 30 

5 Apakah Anda bersedia 

menggunakan aplikasi ini  

19 9 2 30 

Rata-rata 18.8 7.6 3.6 30 

 

Berdasarkan hasil pengujian kuisioner dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi yang telah 

dibangun membantu cutomer dalam memberikan informasi riwayat servis, membantu 

cutomer dalam memberi informasi produk-produk apa saja yang dijual bengkel, aplikasi 

yang sudah dibangun mudah digunakan oleh customer, aplikasi yang sudah dibangun 

memiliki tampilan yang informatif dan sudah jelas bagi customer, dan customer bersedia 

untuk menggunakan aplikasi yang sudah dibangun (kelayakan aplikasi). 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pemanfaatan HTTP Request dapat membantu perangkat mobile Android dalam proses 

pertukaran data dengan aplikasi web based. Dalam penelitian ini aplikasi mobile Android 

melakukan pertukaran data dengan aplikasi web melalui HTTP request dan HTTP response. 

Pemanfaatan HTTP Request dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Pemanfaatan HTTP dapat 

membantu Bengkel Yamaha Agung Motor dalam mengembangkan usahanya. Perusahaan 

bisa memberi nilai tambah layanan bagi customer. Cara penggunaan HTTP request pada 

perangkat mobile phone Android adalah pengiriman HTTP request melalui URL tertentu. 

URL yang mengarah ke script PHP tertentu akan melakukan operasi yang diinginkan. 
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Sedangkan response dari request akan dikirimkan kembali ke perangkat mobile melalui 

format JSON. 
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