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Abstract 

 

The advance technology development which moves rapidly affects the tehnology devices 

used by society. Society now a days need a technology which could help them to solve 

problems they faced in daily life, as well as Android phone which supports the 

information technology development. This research is implemented to "Warung Makan 

Cikal Gading". "Warung Makan Cikal Gading" provides order service, yet there some 

problems might occur when costumers order the menu such as there is no response from 

the staff when the customers order by phone and staff hardly manage the ordering data. 

Based on these problems thus conducted a research to build a mobile commerce 

application to solve it. The result of the research is a mobile commerce application for 

"Warung Makan Cikal Gading" based on android platform which will help customers to 

order food and it will help the staff of "Warung Makan Cikal Gading" to manage the 

orders data given by the customers. 

Keywords :Mobile Commerce, Android Platform, Warung Makan 

 

Abstrak 

 

Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap perkembangan 

teknologi yang digunakan masyarakat. Masyarakat saat ini membutuhkan teknologi yang 

dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti halnya mobile device Android. Penelitian ini diterapkan pada warung makan Cikal 

Gading. Warung makan Cikal Gading menyediakan layanan untuk pemesanan, namun 

terdapat masalah pada saat konsumen akan melakukan pemesanan, misalnya tidak ada 

respon dari karyawan ketika konsumen melakukan pemesanan melalui telepon dan 

karyawan mengalami kesulitan pada saat megelola data pemesanan misalnya karyawan 

lupa jika ada pemesanan. Dari masalah yang ada maka dilakukan perancangan aplikasi 

mobile commerce untuk mengatasi permasalah yang ada dari sisi konsumen dan 

karyawan. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi mobile commerce untuk warung makan 

Cikal Gading pada Android platform yang dapat mempermudah konsumen untuk 

melakukan pemesanan dan mempermudah karyawan warung makan Cikal Gading untuk 

mengelola data pemesanan. 
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1. Pendahuluan 

 
Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap 

perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat. Masyarakat saat ini 

membutuhkan teknologi yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya mobile device Android yang 

mendukung dalam perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi 

mobile device Android yang semakin maju, membuat para pengguna ikut 

mengembangkan aplikasi mobile commerce.  

Penelitian ini diterapkan pada warung makan Cikal Gading, Tuntang. 

Warung makan Cikal Gading, didirikan oleh keluarga Joko Wismono dan Nur 

Hidayati pada tahun 2000. Warung makan Cikal Gading bergerak di bidang 

penjualan makan  khas Rawapening. Warung makan Cikal Gading juga 

menyediakan layanan untuk pemesanan makanan maupun pemesanan tempat 

untuk makan. Dalam sehari kira-kira ada 100 sampai 150 pelanggan yang datang 

ke warung makan Cikal Gading. Transaksi yang terjadi di warung makan Cikal 

Gading bermacam-macam misalnya ada pelanggan yang melakukan pembelian 

secara langsung di warung makan Cikal Gading dan ada juga pelanggan yang 

melakukan pemesanan secara langsung ke warung makan Cikal Gading maupun 

melalui telepon. 

Saat ini warung makan Cikal Gading mempromosikan produk lewat 

website, dengan cara menampilkan produk, nomor telepon, lokasi warung makan, 

dan foto-foto fasilitas yang dimiliki warung makan Cikal Gading pada halaman 

website. Penggunaan website lebih memudahkan warung makan Cikal Gading 

dalam mempromosikan produk, karena dapat langsung memamerkan produk di 

halaman website. Namun terdapat masalah pada saat konsumen akan melakukan 

pemesanan karena website warung makan Cikal Gading tidak ada fitur untuk 

pemesanan, misal tidak ada respon dari karyawan ketika konsumen melakukan 

pemesanan melalui telepon dan karyawan mengalami kesulitan pada saat 

megelola data pemesanan misal karyawan lupa jika ada pemesanan.  

Pelanggan membutuhkan aplikasi yang  memiliki fitur untuk melihat menu 

makanan yang dijual, melihat berita mengenai warung makan Cikal Gading, dan 

fitur pemesanan. Admin warung makan Cikal Gading membutuhkan aplikasi yang 

memiliki fitur untuk mengelola data pemesanan dan pembuatan berita mengenai 

warung makan Cikal Gading. 

Pengelola warung makan Cikal Gading meminta aplikasi mobile commerce 

diimplementasikan pada mobile device Android, karena pengelola warung makan 

Cikal Gading melihat bahwa 30% dari 100 pelanggan warung makan Cikal 

Gading menggunakan mobile device Android. 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk merancang aplikasi mobile commerce untuk warung makan pada 

Android platform. Perancangan aplikasi mobile commerce pada warung makan 

Cikal Gading dibangun untuk memberikan kemudahan dari sisi admin dan 

pelanggan. Pada sisi admin diberi kemudahan dalam pengelolaan data pesanan  

misal pengecekan pesanan makanan maupun tempat untuk makan. Sedangkan 

pada sisi pelanggan diberi kemudahan dalam melihat daftar produk karena 
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tampilan lebih tertata, melakukan pemesanan produk maupun tempat untuk 

makan.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

 
Penelitian berjudul Aplikasi Mobile Commerce untuk Sistem Informasi 

Pemesanan Sepeda Motor Impor pada Dealer HRC (Honda Racing CBU) telah 

membahas aplikasi mobile commerce pada mobile device berbasis java, manfaat 

dari aplikasi tersebut untuk membantu konsumen dalam mencari informasi sepeda 

motor impor yang sedang dipasarkan oleh dealer HRC Gading dan membantu 

pihak HRC dalam mempromosikan, mengolah data pemesanan dengan lebih cepat 

dan mudah [1].  

Pada penelitian yang berjudul Aplikasi Mobile Commerce pada Mobile 

Device BlackBerry Menggunakan BlackBerry Native yang membahas tentang 

penjualan pakaian wanita, memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk 

memesan produk dan memudahkan maintenance pada butik Emely Shop [2]. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan terkait mobile commerce, 

maka akan dilakukan penelitian yang membahas tentang aplikasi mobile 

commerce untuk warung makan Cikal Gading pada Android platform. Aplikasi 

yang dibangun menggunakan teknologi web service dengan library nuSOAP dan 

JSON yang berfungsi untuk pertukaran data. Aplikasi dibagi menjadi dua jenis 

aplikasi, yang pertama untuk pemesan produk atau pelanggan, dan yang kedua 

untuk admin warung makan Cikal Gading. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kemudahan kepada warung makan Cikal Gading untuk 

mempromosikan produk, memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk 

memesan produk dari warung makan Cikal Gading, memberikan kemudahan 

kepada pelanggan untuk memesan tempat untuk makan, serta dapat 

mempermudah admin saat mengelola data pesanan dari pelanggan. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading memberikan informasi tentang daftar menu makanan yang 

dijual, fitur pemesanan lebih lengkap, terdapat menu berita yang memberikan 

informasi tentang warung makan Cikal Gading. 

Penelitian yang dilakukan membahas tentang Android, mobile commerce, 

dan JSON. Android adalah sebuah sistem operasi, middleware, dan aplikasi. 

Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi. Komponen yang terdapat pada aplikasi Android adalah: 1) Activities; 2) 

Service; 3) Broadcast Receiver; dan 4) Content Provider [3].  

Mobile commerce adalah  transaksi pemesanan, penjualan, dan pembelian 

produk yang dilakukan melalui perangkat bergerak atau perangkat mobile seperti 

telepon seluler, PDA, dan lain-lain.  Pada saat pengguna peralatan mobile 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pengguna peralatan mobile tersebut 

dapat melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan 

sistem mobile commerce. Pada dasarnya mobile commerce adalah gabungan e-

commerce dengan mobile computing [4]. 

JSON adalah singkatan dari Java Script Object Notation atau dalam bahasa 

Indonesia Notasi Objek JavaScript, adalah suatu format ringkas pertukaran data 
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komputer. Format JSON berbasis teks dan terbaca oleh manusia serta digunakan 

untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif (disebut 

objek). Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur 

melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. Aplikasi 

utamanya adalah pada pemrograman aplikasi web AJAX dengan berperan sebagai 

alternatif terhadap penggunaan tradisional format XML. Walaupun JSON 

didasarkan pada subset bahasa pemrograman JavaScript (secara spesifik, edisi 

ketiga standar ECMA-262, Desember 1999) dan umumnya digunakan dengan 

bahasa tersebut, JSON dianggap sebagai format data yang tidak tergantung pada 

suatu bahasa. Kode untuk pengolahan dan pembuatan data JSON telah tersedia 

untuk banyak jenis bahasa pemrograman. Situs json.org menyediakan daftar 

komprehensif pengikatan JSON yang tersedia, disusun menurut bahasa 

pemrograman. JSON terdiri dari dua struktur yaitu Object dan Array, struktur-

struktur data tersebut sebagai struktur data universal. Pada dasarnya, semua 

bahasa pemrograman modern mendukung struktur data ini [5]. 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 
Penelitian yang dilakukan, diselesaikan melalui tahapan penelitian yang 

terbagi dalam lima tahapan, yaitu: 1) Analisis kebutuhan dan pengumpulan data; 

2) Perancangan sistem; 3) Pembuatan aplikasi/program; 4) Implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian; dan 5) Penulisan laporan hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [6] 

Tahapan penelitian pada Gambar 1, dapat dijelaskan sebagai berikut. Tahap 

pertama: analisis kebutuhan dan pengumpulan data, yaitu melakukan analisis 

kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dari pihak warung makan Cikal Gading 

misalnya tentang daftar menu, pemesanan makanan, berita mengenai warung 

makan Cikal Gading, dan pengumpulan data dari analisis kebutuhan yang sudah 

dilakukan untuk membangun aplikasi mobile commerce misalnya pengumpulan 

gambar-gambar menu makanan, data makanan yang dijual; Tahap kedua: 

Perancangan Sistem meliputi Perancangan Proses (UML), 

Perancangan Arsitektur, Perancangan Database,  

Perancangan Antarmuka 

Analisis Kebutuhan dan Pengumpulan Data 

Pembuatan Aplikasi/Program  

Implementasi dan Pengujian Sistem, 

serta Analisis Hasil Pengujian 

Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
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perancangan sistem yang meliputi perancangan proses menggunakan diagram 

Unified Modelling Language (UML) misalnya perancangan use case diagram, 

sequence diagram, class diagram, component diagram, dan deployment diagram. 

Perancangan arsitektur dari sistem yang dibangun misalnya perancangan 

arsitektur mobile commerce dan arsitektur web service. Perancangan  database 

yaitu merancang tabel-tabel database yang berfungsi untuk menyimpan data-data 

yang dibutuhkan dalam aplikasi mobile commerce, perancangan antarmuka, yaitu 

merancang antarmuka yang berfungsi sebagai penghubung interaksi antara user 

dengan sistem, berupa tampilan interface aplikasi mobile commerce yang dibuat 

yaitu aplikasi untuk pelanggan dan aplikasi untuk admin; Tahap ketiga, 

pembuatan aplikasi/program yaitu membuat aplikasi/program sesuai kebutuhan 

sistem berdasarkan perancangan sistem yang telah dilakukan; Tahap keempat: 

implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian, yaitu 

mengimplementasikan aplikasi yang sudah dibuat kemudian dilakukan pengujian, 

selanjutnya melakukan analisis untuk melihat apakah aplikasi yang telah dibuat 

sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak ada error, jika belum sesuai maka 

akan dilakukan perbaikan; dan tahap kelima, penulisan laporan hasil penelitian, 

yaitu mendokumentasikan proses penelitian yang sudah dilakukan dari tahap awal 

hingga akhir ke dalam tulisan, yang nantinya akan menjadi laporan hasil 

penelitian. 

Dalam tahap perancangan sistem terdapat desain aplikasi, perancangan 

arsitektur, dan perancangan proses. Terdapat dua pengguna sistem pada aplikasi 

mobile commerce untuk warung makan Cikal Gading. Pertama adalah 

pelanggan/bukan pelanggan sebagai client dan kedua adalah admin. 

Pelanggan/bukan pelanggan dapat melakukan aktivitas sebagai berikut: 1) 

Pelanggan boleh melakukan pendaftaran atau tidak mendaftar sebagai pelanggan 

aplikasi mobile commerce pada warung makan Cikal Gading; 2) Pelanggan yang 

sudah login atau belum login dapat melihat daftar makanan, sayuran, minuman, 

dan cemilan; 3) Pelanggan yang sudah login atau belum login dapat melihat 

informasi berita dari warung makan Cikal Gading, lokasi warung makan Cikal 

Gading, dan info tentang warung makan Cikal Gading; dan 4) Pelanggan yang 

sudah login atau belum login dapat memesan makanan yang disediakan oleh 

warung makan Cikal Gading. Kedua adalah admin yang dapat melakukan 

aktivitas sebagai berikut: 1) Admin dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola daftar pemesanan (memberi status pemesanan yaitu: 

konfirmasi/selesai/batal); 2) Admin dapat melakukan aktivitas melihat dan 

mengelola berita; dan 3) Admin dapat melakukan aktivitas mengubah kata sandi.  

Prosedur dan proses kerja dari sistem aplikasi mobile commerce dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 1) Pelanggan melakukan instalasi aplikasi mobile 

commerce pada mobile device Android masing-masing; 2) Pelanggan yang akan 

melakukan pemesanan boleh melakukan pendaftaran terlebih dahulu apabila 

belum pernah mendaftar atau tidak melakukan pendaftaran. Jadi pelanggan 

dibedakan antara pelanggan yang memiliki account (pelanggan) dan pelanggan 

yang tidak memiliki account (bukan pelanggan); 3) Apabila pelanggan sudah 

berhasil mendaftar maka pelanggan dapat melakukan login dengan nama dan kata 

sandi yang sudah didaftarkan; 4) Pelanggan yang sudah melakukan login atau 
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belum melakukan  login dapat melihat halaman menu utama yang memiliki menu 

daftar makanan, minuman, sayuran, cemilan, menu pemesanan, tentang kami, 

berita mengenai warung makan Cikal Gading, lokasi, dan info tentang warung 

makan Cikal Gading; 5) Pelanggan yang sudah melakukan login atau belum login 

dapat melakukan pemesanan makanan dengan cara memilih menu pemesanan, 

maka sistem akan menampilkan list untuk jenis pemesanan, isi dari list tersebut 

yaitu: pemesanan catering, pemesanan nasi kotak, pemesanan cemilan, 

pemesanan rombongan, pemesanan tempat, dan konfirmasi pembayaran; 6) 

Setelah pelanggan memilih jenis pemesanan makanan, pelanggan dapat 

melakukan pemesanan dengan cara memilih tombol pesan. Apabila pelanggan 

sudah login maka pelanggan tidak perlu mengisi daftar diri saat akan melakukan 

pemesanan, tetapi apabila pelanggan belum login maka pelanggan tersebut harus 

mengisi daftar diri saat akan melakukan pemesanan; 7) Apabila pelanggan sudah 

membayar makanan yang dipesan maka pelanggan dapat melakukan konfirmasi 

pembayaran dengan cara memilih menu konfirmasi pembayaran; dan 8) 

Pelanggan yang sudah login dapat melihat daftar pemesanan yang pernah 

dilakukan pada menu pemesanan. Apabila status pemesanan masih pesan, maka 

pelanggan dapat membatalkan pemesanan dengan memilih tombol batal, tetapi 

jika status pemesanan berganti dengan konfirmasi maka pelanggan tidak dapat 

membatalkan pemesanan. 

Untuk memenuhi kebutuhan pembuatan aplikasi mobile commerce, maka 

dilakukan perancangan arsitektur sistem mobile commerce dan arsitektur web 

service. Dalam perancangan arsitektur sistem mobile commerce terdapat tiga 

bagian yaitu: client (pelanggan dan admin), web server, database. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2 Rancangan Arsitektur Sistem Mobile Commerce [2] 

Gambar 2 merupakan rancangan arsitektur sistem mobile commerce. 

Aplikasi mobile commerce dapat dijalankan pada mobile device Android. Aplikasi 

mobile commerce dihubungkan dengan web service dan menggunakan JSON 

untuk pertukaran data pada saat mengakses database dengan dukungan koneksi 

internet. 
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Gambar 3 Rancangan Arsitektur Sistem Web Service [2] 
Gambar 3 merupakan rancangan arsitektur sistem web service yang 

digunakan pada aplikasi mobile commerce warung makan Cikal  Gading. Client 

mengirim request ke web service berupa input yang diinginkan client, kemudian 

web service akan mengambil data dari  database dan pesan akan dikembalikan ke 

web service berupa JSON respon, lalu hasil output akan dikirim berupa pesan 

respon sesuai keinginan client.  

Perancangan proses pada penelitian ini dilakukan menggunakan UML 

(Unified Modeling Language) dengan beberapa proses, dijelaskan sebagai berikut. 

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 

sistem, yang menjelaskan keseluruhan kerja sistem secara garis besar dengan 

merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem yang dibuat, serta 

memberikan gambaran fungsi-fungsi yang diberikan sistem kepada user. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Use Case Diagram untuk User dan Admin 

Gambar 4 menunjukkan use case  diagram masing-masing aktor, yaitu: 

aktor user/pelanggan dibagi dua yaitu user yang memiliki account dan user yang 

tidak memiliki account. Pertama, untuk user yang memiliki account,  jika user 

sudah login maka user dapat melihat daftar makanan, lokasi, berita, tentang kami, 

melakukan pemesanan, mengelola pemesanan (melihat pesanan dan membatalkan 

pesanan), dan melakukan konfirmasi pembayaran. Kedua, untuk user yang tidak 

memiliki account memiliki fungsi yang sama dengan user yang memiliki account, 
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yang membedakan adalah user ini tidak bisa mengelola pesanan dan ketika 

melakukan pemesanan user harus mengisi data diri terlebih dahulu. Aktor admin 

dapat mengelola pesanan seperti melihat pesanan dan mengkonfirmasi pesanan;  

mengelola konfirmasi pembayaran seperti melihat konfirmasi pembayaran dan 

mengkonfirmasi pembayaran; mengelola berita seperti melihat berita yang pernah 

diterbitkan, membuat berita, mengubah berita, dan mengganti kata sandi. 

Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa kelas yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang 

dikembangkan. Class diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi 

yang ada di dalamnya (user interface, model, dan controller). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Class Diagram Sistem 

Gambar 5 menunjukkan class diagram sistem yang terdapat pada rancangan 

aplikasi warung makan Cikal Gading. Terdapat relasi yang terjadi antara kelas 

view (UiRegistrasi, UiLogin, UiLihatMakanan, dan UiPesanMakanan) terhubung 

ke kelas controller (UserController). Sedangkan kelas controller mengakses 

database harus melalui kelas model (pelanggan, pemesanan, dan makanan). 

 

 

Gambar 6 Component Diagram Sistem 
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Gambar 6 menunjukkan component diagram sistem dimana hubungan 

antara mobile device Android dan database yang bergantung pada web service 

sebagai jembatan komunikasi. Aplikasi Android mengirim request melaui web 

service client, lalu web service yang sudah memiliki data dari database 

melakukan respon sesuai dengan request yang dikirim. 

 

 

Gambar 7 Deployment Diagram Sistem 

Gambar 7 menunjukkan deployment diagram sistem dimana terdapat dua 

mobile device yang digunakan saat menjalankan program, yaitu sebuah komputer 

sebagai server dimana di dalamnya terdapat web service dan database, serta 

mobile device (Android) yang digunakan oleh client (user dan admin). Web 

service menjembatani aplikasi mobile untuk mengambil data dari database. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 
Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menampilkan implementasi, 

pengujian, dan hasil analisis disertai pembahasan masing-masing bagian. Hasil 

pembuatan aplikasi mobile commerce warung makan Cikal Gading dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Arsitektur Aplikasi 

Gambar 8 menjelaskan tentang arsitektur dalam pembuatan aplikasi mobile 

commerce. Database server merupakan database yang ditempatkan di server. 

Web service berisikan fungsi-fungsi yang digunakan untuk komunikasi antara 

aplikasi mobile dan database server. Aplikasi mobile berfungsi sebagai user 

interface yang mempermudah pelanggan untuk melakukan pemesanan maupun 

Database Server 

Web Service 

Aplikasi Mobile 

PHP 

Android Platform 

MySQL 
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mengelola data pesanan dan admin untuk mengelola data pemesanan dan 

membuat berita mengenai warung makan Cikal Gading. 

Form pendaftaran ditunjukkan pada Gambar 9 berisi edittext untuk 

memasukkan nama, nomor telepon, alamat, email, perusahaan, kata sandi, dan 

konfirmasi kata sandi. Semua edittext wajib diisi saat mendaftar kecuali edittext 

untuk perusahaan. Jika pendaftaran berhasil maka akan muncul informasi 

“Berhasil Mendaftar”. Apabila pelanggan sudah mendaftar maka pelanggan dapat 

melihat data pemesanan yang pernah dilakukan dan sebaliknya jika pelanggan 

belum mendaftar maka pelanggan tidak dapat melihat data pemesanan. 

 
Gambar 9 Form Pendaftaran 

 

Kode Program 1 Perintah untuk Proses Pendaftaran Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 1 menjelaskan tentang pengkodean untuk fungsi pendaftaran 

pada client. Penjelasan nomor 1-13, attribute pada objek pelanggan  diisikan ke 

objek client kemudian membuat objek httptransport untuk menentukan web 

service yang dituju, objek envelop diisi dengan objek client. Kemudian akan 

1. SoapObject client = new SoapObject(WEB_SERVICE_URL, 

TAMBAH_PELANGGAN_SERVICE); 

   

2. client.addProperty("IdPelanggan", mp.getIdPelanggan()); 

3. client.addProperty("Nama", mp.getNama()); 

4. client.addProperty("NoTelp", mp.getNo_Telp()); 

5. client.addProperty("Alamat", mp.getAlamat()); 

6. client.addProperty("Email", mp.getEmail()); 

7. client.addProperty("Perusahaan", mp.getPerusahaan()); 

8. client.addProperty("KataSandi", mp.getKata_Sandi()); 

         

9. HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(WEB_SERVICE_URL); 

 

10. SoapSerializationEnvelope envelope = new 
SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

11. envelope.bodyOut = client; 
         

        try { 

12. transport.call(TAMBAH_PELANGGAN_SERVICE, envelope); 
13. result =envelope.getResponse().toString(); 

  } catch (Exception e) { 

   // TODO: handle exception 

  } 
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memanggil fungsi tambah pelanggan yang ada pada web service kemudian akan 

mengembalikan respon ke client apakah berhasil mendaftar atau tidak.         

Form login pelanggan ditunjukkan pada Gambar 10. Apabila pelanggan 

sudah mendaftar maka pelanggan dapat login dengan memasukkan nama dan kata 

sandi, jika berhasil login, maka akan masuk ke menu utama dan pelanggan dapat 

menggunakan semua fitur yang disediakan, juga ada tambahan fitur dimana 

pelanggan dapat melihat data pemesanan. 

 

 
Gambar 10 Form Login Pelanggan 

 

Kode Program 2 Perintah untuk Proses  Login Pelanggan 

 

 

 

 

 

Kode Program 2 menjelaskan tentang pengkodeaan untuk fungsi login 

pelanggan. Penjelasan nomor 1-8, membuat objek client dengan parameter url 

web service dan fungsi login pelanggan, add property client dengan nama dan 

kata sandi kemudian panggil fungsi login yang ada pada web service dan hasil 

respon akan dikembalikan ke client apakah login berhasil atau tidak, jika berhasil 

maka akan mendapat respon berupa JSON yang nantinya tiap data pada JSON 

akan diisikan ke objek pelanggan, dan jika  gagal akan menampilkan info “Gagal 

login”. 

Form daftar cemilan dapat dilihat pada Gambar 11. Form  daftar cemilan 

berfungsi untuk menampilkan daftar cemilan yang disediakan oleh warung makan 

Cikal Gading. 

1. SoapObject client = new SoapObject(WEB_SERVICE_URL, 

LOGIN_PELANGGAN_SERVICE); 

      

2. client.addProperty("nama", nama); 

3. client.addProperty("katasandi", katasandi); 

4. HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(WEB_SERVICE_URL); 

 

5. SoapSerializationEnvelope envelope = new  

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

6. envelope.bodyOut = client; 

           

        try {             

7. transport.call(LOGIN_PELANGGAN_SERVICE, envelope); 

8. result =envelope.getResponse().toString(); 
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Gambar 11 Form Daftar Cemilan 

Kode Program 3 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk 

menampilkan daftar cemilan. Penjelasan nomor 1-7, panggil fungsi get all 

cemilan yang ada pada web service kemudian hasil respon akan ditampung pada 

result, lalu isi dalam result akan diambil kemudian diisikan ke objek daftar 

makanan dan ditambahkan ke list, hasilnya akan ditampilkan pada layar mobile 

device Android. 
 

Kode Program 3 Perintah untuk Menampilkan Daftar Cemilan 

 

 

 

 

 

 

Form lihat berita dapat dilihat pada Gambar 12. Form lihat berita akan 

menampilkan daftar berita mengenai warung makan Cikal Gading. Pelanggan 

dapat melihat detail berita dengan cara memilih salah satu dari daftar berita 

tersebut, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13. 

 

 

 

 

1. ArrayList<ModelDaftarMakanan> list = new 

ArrayList<ModelDaftarMakanan>();     

      

2. SoapObject client = new SoapObject(WEB_SERVICE_URL, 

GET_ALL_CEMILAN_SERVICE); 

 

3. HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(WEB_SERVICE_URL); 

 

4. SoapSerializationEnvelope envelope = new 

SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

5. envelope.bodyOut = client; 

            

         try {             

6. transport.call(GET_ALL_CEMILAN_SERVICE, envelope); 

 

7. result =envelope.getResponse().toString(); 
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       Gambar 12 Form Lihat Berita               Gambar 13 Form Detail Berita 

 

Kode Program 4 Perintah untuk Menampilkan Daftar  Berita  

 

 

 

 

Kode Program 4 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk 

menampilkan daftar berita ke client. Penjelasan nomor 1-5, data judul berita, 

tanggal, dan deskripsi diisikan ke objek menu items kemudian menu items 

ditambahkan ke list adapter dan nanti akan dimasukkan ke listview kemudian 

hasilnya akan ditampilkan ke layar mobile device Android. 

Form pemesanan catering berdasarkan biaya dapat dilihat pada Gambar 14. 

Jika  pelanggan ingin memesan catering berdasarkan biaya, pelanggan harus 

memasukkan jumlah makanan yang dipesan, biaya perorang, dan keterangan 

waktu pengantaran. Apabila berhasil memesan maka akan muncul info “Berhasil 

disimpan”. 

1. map.put("judul",listmodelberita.get(i).getJudulBerita()); 

 

2. map.put("tanggal", listmodelberita.get(i).getTanggal()); 

 

3. map.put("deskripsi",listmodelberita.get(i).getDeskripsi()); 

    

4. menuItems.add(map);    

  }         

5. listadap = new SimpleAdapter(this, menuItems , R.layout.isidaftarberita,  

                        from,to); 
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Gambar 14 Form Pemesanan Catering Bardasarkan Biaya 

 

Kode Program 5 Perintah untuk Pemesanan Catering Berdasarkan Biaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 5 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk melakukan 

pemesanan catering berdasarkan biaya. Penjelasan nomor 1-16, isi tiap attribute 

dari objek pemesanan catering berdasarkan biaya ditambahkan ke property objek 

client, kemudian memanggil fungsi tambah pemesanan catering berdasarkan 

biaya dan hasil respon akan ditampung ke dalam result. Selanjutnya hasil result 

akan dikembalikan ke client apakah data berhasil disimpan atau tidak. 

Form lihat pemesanan catering berdasarkan biaya dapat dilihat pada 

Gambar 15. Jika  pelanggan sudah login maka pelanggan dapat melihat data 

pemesanan sesuai dengan ketegori pemesanan, misal pemesanan catering 

1. SoapObject client = new SoapObject(WEB_SERVICE_URL, 

TAMBAH_PEMESANAN_CATERING_BB_SERVICE); 

   

2. client.addProperty("IdPemesanan", mp.getIdPemesanan()); 

3. client.addProperty("IdPelanggan", mp.getIdPelanggan()); 

4. client.addProperty("JenisPemesanan", mp.getJenisPemesanan()); 

5. client.addProperty("PemesananBerdasar", mp.getPemesananBerdasar()); 

6. client.addProperty("JumlahPemesanan", mp.getJumlahPemesanan()); 

7. client.addProperty("BiayaPerorang", mp.getBiayaPerorang()); 

8. client.addProperty("TotalBiaya", mp.getTotalBiaya()); 

 

9. client.addProperty("KeteranganPengantaran", 

mp.getKeteranganPengantaran()); 

 

10. client.addProperty("TanggalPemesanan", mp.getTanggalPemesanan()); 
11. client.addProperty("StatusPemesanan", mp.getStatusPemesanan()); 

         

12. HttpTransportSE transport = new HttpTransportSE(WEB_SERVICE_URL); 
 

13. SoapSerializationEnvelope envelope = new 
SoapSerializationEnvelope(SoapEnvelope.VER11); 

 

14. envelope.bodyOut = client; 
         

        try { 

15. transport.call(TAMBAH_PEMESANAN_CATERING_BB_SERVICE, envelope); 
 

16. result =envelope.getResponse().toString(); 
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berdasarkan biaya, pemesanan catering berdasarkan menu, pemesanan cemilan, 

pemesanan rombongan, pemesanan tempat, dan lihat konfirmasi pembayaran. 

Pelanggan dapat membatalkan pemesanan jika status pemesanan berstatus 

“Pesan”. 

 

Gambar 15 Form Lihat Pemesanan Catering Berdasarkan Biaya 

Kode Program 6 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk 

menampilkan data pemesanan pelanggan sesuai dengan id pelanggan yang sudah 

login. Penjelasan nomor 1-7, hasil dari pemanggilan fungsi pemesanan yang 

berupa objek pemesanan akan diisikan ke objek map kemudian akan ditambahkan 

ke list menu items dan list menu items akan diisikan ke list adapter supaya dapat 

ditampilkan di layar mobile device Android. 

 
Kode Program 6 Perintah untuk Menampilkan Pemesanan Catering Berdasarkan Biaya 

 

 

 

 

 

Form menu utama admin dapat dilihat pada Gambar 16. Form menu utama 

berisi daftar untuk melihat data pemesanan, data konfirmasi pembayaran, berita, 

kategori berita, dan ubah kata sandi. Jika admin ingin melihat data pemesanan 

maka admin memilih daftar lihat pemesanan dan admin dapat melihat data 

pemesanan sesuai dengan kategori pemesanan. Menu berita berfungsi untuk 

membuat berita dan mengubah berita. Menu kategori berita berfungsi untuk 

membuat kategori berita, melihat kategori berita, mengubah kategori berita, dan 

menghapus kategori berita. 

1. map.put("gambarstatus", 

String.valueOf(SetGambarStatus(listmodelpemesananbb.get(i).getStatusPeme

sanan()))); 

2. map.put("namastatus", listmodelpemesananbb.get(i).getStatusPemesanan()); 

3. map.put("namapelanggan",mp.getNama());    

4. map.put("jenispemesanan",listmodelpemesananbb.get(i).getJenisPemesanan()

); 

 

5. map.put("tgl",listmodelpemesananbb.get(i).getTanggalPemesanan()); 

   

6. menuItems.add(map);  

                   

7. listadap = new SimpleAdapter(this, menuItems ,  
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Gambar 16 Form Menu Utama Admin 

 

Kode Program 7 Perintah untuk Menampilkan Menu Utama Admin 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 7 menjelaskan tentang pengkodean fungsi menampilkan 

menu utama untuk admin. Penjelasan nomor 1-6, mengambil data array string 

yang berisi judul untuk tiap menu kemudian hasil dimasukkan ke menu items, 

kemudian data dalam menu items ditambahkan ke listview dan listview yang berisi 

daftar menu akan ditampilkan ke layar mobile device Android. 

Form lihat daftar pemesanan catering berdasarkan menu admin dapat dilihat 

pada Gambar 17. Admin dapat melihat daftar pemesanan catering berdasarkan 

menu dan dapat mengecek status pemesanannya. Apabila admin memilih salah 

satu dari daftar pemesanan catering berdasarkan biaya maka akan menampilkan 

detail pemesanan catering berdasarkan biaya, dan admin dapat memberi status 

pemesanan, misal status pesan/konfirmasi/selesai seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 18. 

1. map.put("gambarmakanan", 

String.valueOf(daftarpemesanan.get(i).getIcon())); 

 

2. map.put("nama",daftarpemesanan.get(i).getNama());   

     

3. menuItems.add(map);    

   }   

   // Keys used in Hashmap 

 

4. String[] from = { "gambarmakanan","nama"}; 

         // Ids of views in listview_layout 

5. int[] to = { 

R.id.imageViewDaftarPemesanan,R.id.TextViewIsiDaftarPemesanan}; 

 

6. listadap = new SimpleAdapter(this, menuItems , 

R.layout.isidaftarpemesanan,  

                         from,to); 
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Gambar 17 Form Daftar Pemesanan  

Catering Berdasarkan Biaya  

Gambar 18 Form Detail Pemesanan 

Catering Berdasarkan Biaya  

Kode Program 8 Perintah untuk Menampilkan Daftar Pemesanan Catering Berdasarkan Biaya 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 8 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk 

menampilkan semua data pemesanan catering berdasarkan biaya. Penjelasan 

nomor 1-6, hasil dari pemanggilan fungsi pemesanan catering berdasarkan biaya 

berupa objek pemesanan catering berdasarkan biaya akan diisikan ke objek map 

yang nantinya akan ditambahkan ke list menu items, setelah itu akan diisikan ke 

list adapter supaya data pemesanan dapat ditampilkan ke layar mobile device 

Android. Pada detail pemesanan catering berdasarkan biaya, admin dapat 

memberi status pemesanan untuk setiap pemesanan, pengkodeannya dapat dilihat 

pada Kode Program 9.  

Kode Program 9 Perintah untuk  Menampilkan  Detail Pemesanan Catering Berdasarkan Biaya 

 

 

Kode program 9 menjelaskan tentang pengkodean fungsi untuk 

menampilkan detail pemesanan catering berdasar biaya. Penjelasan nomor 1, 

masukkan id pemesanan catering berdasarkan biaya dan status pemesanan ke 

dalam parameter pada fungsi update status pemesanan catering berdasarkan 

1. map.put("idpelanggan", listmodelpemesananbb.get(i).getIdPelanggan()); 

 

2. map.put("gambarstatus", 

String.valueOf(SetGambarStatus(listmodelpemesananbb.get(i).getStatus()))

); 

3. map.put("namastatus", listmodelpemesananbb.get(i).getStatus()) 

 

4. menuItems.add(map);    

  }     

  // Keys used in Hashmap 

5. String[] from = { 

"gambarstatus","namastatus","idpelanggan","jenispemesanan","tgl"}; 

 

6. listadap = new SimpleAdapter(this, menuItems , 

R.layout.isilihatdaftarpemesanan,  

                        from,to); 

 

1. infoupdatepemesanancateringbb=daocontroller.UpadteStatusPemesananCateringB

B(modelpemesananpbb.getId(), Status); 
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biaya. Kemudian data akan dikirim ke web service dan web service akan 

mengelola data tersebut, selanjutnya web service akan memberi respon ke client 

berupa informasi apakah status pemesanan berhasil diubah atau tidak. 

Sistem dalam aplikasi Cikal Gading merupakan aplikasi yang menggunakan 

web service. Web service berfungsi sebagai perantara pada sistem mobile device 

supaya dapat mengakses database. Web service dalam aplikasi ini menggunakan 

SOAP (Simple Object Access Protocol) yang berbasis pada xml sebagai 

pertukaran data dalam web service, namun untuk aplikasi ini pertukaran data 

menggunakan JSON. Untuk mempermudah pembuatan web service digunakan 

library open source yang bernama nuSOAP. NuSOAP adalah kumpulan kelas 

PHP  yang memungkinkan user untuk mengirim dan menerima pesan SOAP 

melalui protokol HTTP. Proses kerja dari aplikasi mobile dapat dijelaskan sebagai 

berikut, pertama user menjalankan aplikasi pada mobile device dan mengirimkan 

request ke web service sesuai dengan permintaan user. Lalu web service akan 

memberikan respon dan mengembalikan data respon berupa JSON. Kemudian 

aplikasi akan menampilkan data tersebut ke mobile device. 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi aplikasi hasil 

implementasi arsitektur dengan melihat use case. Pengujian aplikasi ini 

menggunakan dua teknik pengujian, yaitu pengujian alfa dan beta.  

Pengujian alfa merupakan pengujian program yang dilakukan oleh pembuat 

aplikasi ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pengujian aplikasi pada 

tahap ini menggunakan metode black box, yaitu pengujian fungsional tanpa 

melihat alur eksekusi program, namun cukup dengan memperhatikan apakah 

setiap fungsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal 

yang diuji dan hasil pengujian menggunakan black box dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Program Menggunakan Black Box 

No Modul Sub.Modul Sub.Sub.Modul 
Hasil Pengujian 

Berjalan Dengan 
 Baik Tidak 

1 Pendaftaran     

2 Lauk     

3 Sayur     

4 Minum     

5 Cemilan     

6 Berita     

7 Pemesanan     

8  Catering    

9   Berdasarkan 

Biaya 
 

 

10   Berdasarkan 

Menu 
 

 

11  Nasi Kotak    

12   Berdasarkan 

Biaya 
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13   Berdasarkan 

Menu 
 

 

14  Cemilan    

15  Rombongan    

16  Tempat    

17 Konfirmasi Pembayaran     

18 Lihat Pemesanan     

19  Catering    

20   Berdasarkan 

Biaya 
 

 

21   Berdasarkan 

Menu 
 

 

22  Nasi Kotak    

23   Berdasarkan 

Biaya 
 

 

24   Berdasarkan 

Menu 
 

 

25  Cemilan    

26  Rombongan    

27  Tempat    

28 Lihat Konfirmasi 

Pembayaran 

  
  

 

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas program pada Tabel 1, dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi mobile commerce sudah memenuhi tujuan penelitian. 

Pengujian beta dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada 

responden, yaitu dengan cara menjawab kuisioner sesudah menggunakan aplikasi. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi ini berfungsi 

dengan baik dan apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Pengujian beta dilakukan dengan cara pembagian kuisioner kepada pelanggan dan 

admin. Pengujian untuk pelanggan dilakukan kepada 30 responden melalui 

kuisioner yang harus diisi bersamaan dengan pengujian aplikasi secara langsung. 

Hal yang diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Data Kuisioner untuk Pengujian Kepada Pelanggan 

Pengujian Baik Cukup Kurang 

Apakah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading sudah berjalan dengan baik? 
20 7 3 

Apakah tahapan pemesanan makanan dari aplikasi 

mobile commerce untuk warung makan Cikal Gading  

mudah dilakukan? 

22 4 4 

Apakah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading  mempermudah untuk 

melakukan pemesanan? 

25 3 2 

Apakah tampilan informasi mengenai produk 19 6 5 
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makanan yang ditawarkan sudah lengkap, saat 

menggunakan aplikasi mobile commerce ? 

 

Berdasarkan hasil data kuisioner untuk pengujian kepada pelanggan pada 

Tabel 2, dapat disimpulkan bahwa: aplikasi mobile commerce sudah berjalan 

dengan baik karena 66,67% menjawab baik, tahapan pemesanan mudah dilakukan 

karena 73,33% menjawab baik, aplikasi mobile commerce mempermudah untuk 

melakukan pemesanan karena 83,33% menjawab baik, dan informasi mengenai 

produk yang ditawarkan sudah lengkap karena 63,33% menjawab baik.  

Pengujian untuk admin dilakukan kepada 1 responden melalui kuisioner 

yang harus diisi bersamaan dengan pengujian aplikasi secara langsung. Hal yang 

diuji dan hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Data Kuisioner untuk Pengujian Kepada Admin 

Pengujian Baik Cukup Kurang 

Apakah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading sudah berjalan dengan baik? 
1   

Apakah tahapan pengelolaan pemesanan dari 

aplikasi mobile commerce untuk warung makan 

Cikal Gading  mudah dilakukan? 

1   

Apakah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading  mempermudah untuk 

melakukan pengelolaan pemesanan? 

1   

Apakah aplikasi mobile commerce untuk warung 

makan Cikal Gading  mempermudah untuk membuat 

berita mengenai warung makan Cikal Gading? 

1   

 

Berdasarkan hasil data kuisioner untuk pengujian kepada admin pada Tabel 

3, dapat disimpulkan bahwa: aplikasi mobile commerce sudah berjalan dengan 

baik karena 100% menjawab baik, tahapan pengelolaan pemesanan mudah 

dilakukan karena 100% menjawab baik, aplikasi mobile commerce mempermudah 

untuk melakukan pengelolaan pemesanan karena 100% menjawab baik, dan 

aplikasi mobile commerce mempermudah untuk membuat berita mengenai 

warung makan Cikal Gading karena 100% menjawab baik.  

Hal baru yang didapat setelah melakukan penelitian ini, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 1) pembuatan web service menjadi lebih mudah dengan 

menggunaan library nuSOAP karena programmer tidak perlu membuat fungsi 

dari awal, namun programmer dapat memanggil fungsi-fungsi yang disediakan 

oleh library nuSOAP sesuai yang dibutuhkan dalam pembuatan web service; 2) 

untuk pertukaran data, lebih mudah menggunakan JSON karena format data 

JSON mudah dipahami oleh programmer sebab format data JSON berbasis teks 

dan proses parsing data menjadi lebih mudah dari sisi server ke client maupun 

dari sisi client ke server; 3) untuk pengaksesan pesan SOAP lebih mudah 

menggunakan library ksoap2 dalam pemrograman java karena programmer dapat 

memanggil fungsi-fungsi yang disediakan oleh library ksop2 sesuai dengan yang 

dibutuhkan dalam pengaksesan pesan SOAP; dan 4) dengan membuat tahapan 
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penelitian sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, maka proses penelitian 

menjadi lebih terstruktur sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan baik, 

dari awal penelitian hingga akhir penelitian.  

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan: 1)  

aplikasi dapat berjalan minimal pada mobile device Android OS 2.2 (Froyo); 2) 

dengan menggunakan web service dan JSON pertukaran data menjadi lebih 

mudah sehingga data pemesanan dapat berubah secara langsung (real time); 3) 

dengan menggunakan aplikasi mobile commerce dapat mempermudah pelanggan 

untuk melihat daftar menu makanan, melihat berita mengenai warung makan 

Cikal Gading, melakukan pemesanan, dan mengelola data pemesanan; dan 4) 

dengan menggunakan aplikasi mobile commerce dapat mempermudah admin 

warung makan Cikal Gading dalam mengelola data pemesanan dan pembuatan 

berita mengenai warung makan Cikal Gading. Saran untuk pengembangan 

aplikasi ke depan adalah: 1)  menambahkan fitur pembayaran langsung dari 

mobile device supaya mempermudah pelanggan dalam melakukan pembayaran 

dan mempermudah admin warung makan Cikal Gading dalam pengelolaan data 

pembayaran; 2) menambahkan fitur untuk peringatan ketika ada pemesanan yang 

masuk, sehingga mempermudah admin untuk mengecek data pemesanan. 
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