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BAB IV 

HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

 Pada bab IV dijelaskan pengujian dan analisis hasil dari pengujian. Bab 4.1. 

menjelaskan alur pemakaian aplikasi donor darah, bab 4.2. menjelaskan pengujian 

aplikasi, dan bab 4.3. menjelaskan hasil dari pengujian aplikasi. 

4.1. Alur Pemakaian Aplikasi Donor Darah 

 Aplikasi ini dipicu dari kegiatan pengguna (A) yang bermaksud mencari atau 

meminta darah dari komunitas pengguna aplikasi ini. Pengguna yang berlaku sebagai 

akseptor akan mengirimkan permintaan ke sistem yang akan memicu dikirimkannya 

notifikasi ke semua pengguna “donor” yang tipe darahnya bersesuaian. Donor yang 

sedang login akan menerima notifikasi saat itu juga. Yang sedang offline tidak akan 

menerima notifikasi ketika online kembali tapi dapat melihat data permintaan donor dari 

halaman notifikasi. 

Donor yang menerima notifikasi (B) dapat memutuskan untuk menerima 

permintaan darah dengan menekan tombol yang disediakan, Pengguna A akan menerima 

notifikasi bahwa ada donor yang bersedia. B melanjutkan prosesnya dengan datang ke 

PMI terdekat untuk melakukan donor darah dengan men-scan QR code yang 

dibangkitkan oleh aplikasi. PMI akan mencetak QR code dan menempelkannya pada 

kantong darah tersebut. Dengan berakhirnya proses di PMI dan A akan mendapat 

notifikasi bahwa ada donor yang telah tersedia di PMI. 

A harus datang ke PMI untuk mengambil darah dan menunjukkan QR code ID 

atau QR code transaksi yang akan discan oleh petugas di kantor PMI sebagai bukti telah 

mengambil darah yang didapatkannya. 

4.2. Pengujian Aplikasi Donor Darah 

4.2.1. Login 

Berikut adalah tahapan ketika melakukan login : 
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1. Saat pertama kali membuka aplikasi donor darah akan tertampil halaman 

login seperti Gambar 4.1. Kemudian isikan email dan password pada form 

email dan password, lalu tekan tombol , jika berhasil 

maka akan masuk ke halaman utama aplikasi. 

Gambar 4.1. (a) Tampilan Halaman Login, (b) Tampilan Halaman Utama 

4.2.2. Registrasi 

Untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan aplikasi donor darah harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu. 

Berikut adalah tahapan ketika melakukan registrasi user: 

1. Saat pertama kali membuka aplikasi akan tertampil halaman login seperti 

Gambar 4.2. Kemudian untuk mendaftar tekan dan akan dibawa 

ke halaman registrasi.  

 

Gambar 4.2. (a) Tampilan Halaman Login, (b) Tampilan Halaman Registrasi 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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2. Langkah berikutnya pengguna harus mengisi semua form yang tersedia 

sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memilih golongan darah 

jika mengetahui, jika tidak mengetahui pengguna dapat tidak memilihnya 

dan pada database akan di set 0 untuk menandakan bahwa belum diisi. 

Setelah selesai mengisi pengguna menekan tombol  dan jika 

registrasi berhasil maka akan tertampil halaman utama aplikasi (Gambar 

4.3). Pada halaman utama aplikasi juga akan tertampil pesan untuk 

melakukan verifikasi bagi pengguna yang mendaftar sebagai donor. Jika 

sudah verifikasi maka pesan tersebut akan hilang (Gambar 4.3). 

 

Gambar 4.3. (a) Tampilan Halaman Registrasi, (b) Tampilan Halaman Utama. 

 

3. Setelah berhasil registrasi maka data disimpan dalam database. Data 

registrasi setiap user dikelompokkan berdasarkan id pengguna yang 

dibangkitkan otomatis oleh Firebase. Gambar 4.4 adalah contoh database 

user. 

Gambar 4.4. Database Users Dalam Firebase 

(a) (b) 
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4.2.3. Verifikasi 

Pengguna yang pertama kali mendaftar sebagai donor harus melakukan verifikasi 

jika ingin menjadi donor, verifikasi dilakukan dengan datang ke PMI dan dilakukan 

pemeriksaan kesehatan dari pengguna. 

Berikut adalah tahapan melakukan verifikasi di sistem: 

1. Pengguna menunjukkan kode QR kepada petugas PMI untuk dilakukan 

pemindaian, untuk membuka kode QR dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5. (a) Tampilan Panel Navigasi, (b) Tampilan Halaman QR-Code 

 

2. Akan dilakukan pemindaian oleh petugas PMI dengan membuka halaman 

pindai kode QR, untuk membuka halaman pindai kode QR dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6. (a) Tampilan Panel Navigasi PMI, (b) Tampilan Halaman Pemindaian 

(a) (b) 

(a) (b) 
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3. Setelah melakukan pemindaian jika kode QR benar, maka akan masuk ke 

halaman detail pengguna seperti Gambar 4.7.  

Gambar 4.7. Tampilan Halaman Info Pengguna 

 

4. Untuk melakukan verifikasi petugas PMI menekan tombol 

seperti Gambar 4.8. dan akan muncul dialog cek kesehatan dengan form 

yang harus diisi.  

 

Gambar 4.8. (a) Tampilan Halaman Info Pengguna, (b) Tampilan Dialog Cek 

Kesehatan  

5. Setelah mengisi semua form dan memilih layak atau tidak pengguna 

menjadi donor, petugas menekan tombol                            dan tampilan akan 

(a) (b) 
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kembali ke halaman detail pegguna dengan kolom verifikasi sudah berubah 

dari belum terverifikasi (Gambar 4.9). 

 

 

Gambar 4.9. (a) Tampilan Dialog Cek Kesehatan, (b) Tampilan Halaman Info 

Pengguna  

6. Jika verifikasi berhasil, pada database pengguna, atribut verify akan 

diubah menjadi 1 dan data cek kesehatan akan disimpan dalam atribut 

healthcheck. Pada database pengguna juga akan memperbarui data dari 

atribut candonor menjadi satu jika pengguna dinyatakan layak donor. 

Bentuk database ketika pengguna sudah melakukan verifikasi dapat dilihat 

pada Gambar 4.10.  

Gambar 4.10. Database Users Setelah Verifikasi 

(a) (b) 
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4.2.4. Cari melalui nearby 

Pengguna dapat mencari donor melalui peta pada aplikasi donor darah ini. 

Berikut adalah tahapan melakukan cari melalui nearby: 

1. Pengguna membuka menu drawer yang ada di sebelah kiri dan memilih Cari, 

atau dari halaman utama dengan menekan tombol   seperti Gambar 

4.11.  

 

Gambar 4.11. (a) Tampilan Panel Navigasi Samping, (b) Tampilan Halaman Utama 

 

2.  Setelah menekan tombol , maka akan tampil halaman cari, pada 

halaman ini pengguna harus memilih golongan darah yang ini dicari untuk 

mendapatkan donor, setelah memilih pengguna menekan tombol 

seperti Gambar 4.12. 

(a) (b) 
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Gambar 4.12. Tampilan Halaman Cari 

 

3. Setelah itu  tertampil peta dengan penanda donor yang sesuai dengan 

golongan darah yang dibutuhkan, pengguna dapat memilih penanda atau 

marker dengan menekan salah satu penanda atau marker seperti Gambar 4.13. 

Gambar 4.13. Tampilan Halaman Peta 

 

4. Jika penanda atau marker ditekan, maka akan masuk halaman detail donor yang 

menampilkan detail dari donor seperti nomor telepon, golongan darah, dan 

komentar jika donor ada. Tampilan detail donor dapat dilihat pada Gambar 

4.14. 

 



33 
 

 

 

Gambar 4.14. Tampilan Halaman Detail Donor 

 

4.2.5.  Request Donor 

Pengguna dapat mengirimkan permintaan kepada donor yang ada sesuai dengan 

golongan darah yang dibutuhkan. 

Berikut adalah tahapan melakukan proses permintaan: 

1. Untuk membuka halaman meminta, dapat melalui menu drawer yang ada di 

sebelah kiri atau menekan tombol pada halaman utama aplikasi 

(Gambar 4.15). 

 

Gambar 4.15. (a) Tampilan Panel Navigasi Samping, (b) Tampilan Halaman Utama 

 

(a) (b) 
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2. Setelah itu tertampil halaman Meminta Donor (Gambar 4.16). Di halaman ini 

pengguna  dapat memilih golongan darah yang dibutuhkan dan jumlah kantong 

yang dibutuhkan. Dengan menekan tombol 

sistem akan mengirimkan permintaan kepada semua user donor yang sesuai 

dengan golongan darah yang dibutuhkan. Jika pesan terkirim maka akan tampil 

dialog seperti Gambar 4.16. b  

 

 

Gambar 4.16. (a) Tampilan Halaman Meminta, (b) Tampilan Halaman Meminta 

Dengan Dialog 

 

3. Ketika pesan terkirim, data dari permintaan disimpan pada key request dan 

dikelompokkan menggunakan id pengguna yang meminta donor dan ditambah 

dengan waktu melakukan permintaan. Database dari permintaan dapat dilihat 

pada Gambar 4.17. 

Gambar 4.17. Database Request 

 

 

(a) (b) 



35 
 

 

4.2.6. Respon Atas Request Donor 

Pengguna yang memiliki peran sebagai donor akan menerima permintaan dari 

pengguna yang melakukan permintaan jika golongan darah bersesuaian (Tabel 2.1). 

Tahapan melakukan respon atas request adalah sebagai berikut: 

1. Donor akan menerima pemberitahuan saat ada permintaan donor dari akseptor. 

Jika notifikasi tersebut dibuka, maka user akan dibawa ke halaman Notifikasi 

dimana donor dapat menganggapi permintaan tersebut dengan memilih salah 

satu data dari list yang tersedia (Gamabr 4.18).  

 

 

Gambar 4.18. (a) Tampilan Notifikasi pada Android, (b) Tampilan Halaman Notifikasi 

 

2. Setelah memilih, maka user akan dibawa ke halaman donor. Donor dapat 

menyetujui untuk memberikan sejumlah kantong yang ingin di donorkan, lalu 

menekan tombol   (Gambar 4.19). Lalu aplikasi akan 

mengirim pesan kepada akseptor bahwa donor telah disetujui. Jika pesan 

terkirim maka akan tertampil dialog seperti Gambar 4.19. b 

 

Gambar 4.19. (a) Tampilan Halaman Donor, (b) Tampilan Halaman Notifikasi 

(a) (b) 

(a) (b) 
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3. Setelah pesan terkirim, Data dari persetujuan donor tersebut akan disimpan 

pada database dengan key donor dan dikelompokkan menggunakan id 

penerima donor dan waktu ketika donor disetujui. Database dari donor dapat 

dilihat pada Gambar 4.20.  

Gambar 4.20. Database Donor 

 

4. Lalu pada akseptor akan menampilkan notifikasi bahwa donor disetujui. Jika 

notifikasi dibuka maka akan membuka halaman histori terima pada aplikasi 

seperti Gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21. (a) Tampilan Notifikasi pada Android, (b) Tampilan Halaman Histori 

Terima  

 

 

 

 

(a) (b) 
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4.2.7. Donor di PMI 

Setelah donor menyetujui suatu permintaan, maka donor datang ke kantor PMI 

terdekat untuk melakukan donor dan melakukan cek kesehatan ulang oleh PMI. Jika 

memenuhi syarat maka donor diproses dengan jumlah kantong yang dietujui.  

Berikut adalah tahapan melakukan donor di PMI: 

1.  Setelah melakukan donor, donor menunjukkan QR transaksi yang ada pada 

halaman detail histori donor (Gambar 4.22).   

 

 

Gambar 4.22. Tampilan Halaman Detail Histori Donor 

 

2. Pada aplikasi PMI, petugas membuka list transaksi dan menekan scan QR 

transaksi untuk memindai QR transaksi donor.Setelah dilakukan pemindaian, 

jika QR sesuai dengan id transaksi yang tersedia maka akan membuka tampilan 

rincian histori (Gamabr 4.23).  

 

Gambar 4.23. (a) Tampilan Halaman List Histori, (b) Tampilan Halaman Scan QR Code, 

(c) Tampilan Halaman Rincian Hsitori.   

 

 

(a) (c) (b) 
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3. Setelah QR di pindai, pada aplikasi donor darah, donor menunjukkan kembali 

QR yang berada pada halaman detail donor untuk dilakukan pemindaian 

sebagai bukti verifikasi bahwa sudah melakukan donor (Gambar 4.24).  

Gambar 4.24. Tampilan Halaman Detail Histori Donor 

 

4. Pada aplikasi PMI, petugas menekan tombol scan QR donor untuk memindai 

QR dari detail transaksi donor, jika QR sesuai maka status dari transaksi akan 

berubah menjadi telah dilakukan dan menampilkan QR-code transaksi untuk 

dipindai oleh akseptor ketika hendak mengambil darah (Gambar 4.25). 

  

 

Gambar 4.25. (a) Tampilan Halaman Rincian Histori, (b) Tampilan Halaman Scan QR 

Code, (c) Tampilan Halaman Rincian Hsitori 

 

 

5. Setelah pemindaian oleh PMI, pada database donor, key status akan 

diperbaharui menjadi 1 dan akan menambah key address dengan isi alamat 

dari PMI yang melakukan pengambilan darah. Bentuk database dari donor 

setelah selesai donor darah dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

(a) (c) (b) 
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Gambar 4.26. Database Donor setelah melakukan donor darah 

 

4.2.8. Mengambil Darah di PMI 

Akseptor mengambil darah yang telah ada di PMI.  

Tahapan mengambil darah di PMI adalah sebagai berikut : 

1. Setelah donor melakukan donor darah, maka aplikasi donor darah pada akseptor akan 

memberikan pemberitahuan seperti Gambar 4.27. Setelah pemberitahuan dibuka, 

maka pengguna akan  dibawa masuk halaman histori terima. Di halaman histori 

terima akseptor dapat melihat detail dari donor yang sudah didapat dengan menekan 

salah satu list dan akan membuka halaman detail histori terima.  

 

 

Gambar 4.27. (a) Tampilan Notifikasi pada Android, (b) Tampilan Histori terima, (c) 

Tampilan Detail Histori Terima 

 

(a) (c) (b) 
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2. Untuk mengambil darah pengguna harus datang ke PMI sesuai dengan lokasi yang 

ada pada detail histori terima dan menunjukkan meunjukkan QR transaksi guna 

dilakukan pemindaian oleh PMI untuk melihat data transaksi (Gambar 4.28). 

 

Gambar 4.28.Tampilan Halaman Detail Histori Terima 

 

3. Pada aplikasi PMI, petugas membuka halaman histori dan menekan tombol scan QR 

transaksi dan akan membuka halaman untuk scan QR-code. Jika QR yang 

ditunjukkan pengguna tersedia maka akan menampilkan halaman detail transaksi 

(Gambar 4.29). 

 

 

Gambar 4.29. (a) Tampilan Halaman List Histori, (b) Tampilan Halaman Scan QR Code, (c) 

Tampilan Halaman Rincian Hsitori 

(a) (c) (b) 
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4. Dengan detail transaksi, petugas dapat mengetahui golongan darah dan jumlah 

kantong yang dibutuhkan. Petugas PMI mengambilkan kantong darah sesuai yang 

dibutuhkan. Lalu pengguna melakukan pemindaian QR-code pada kantong darah 

guna melakukan verifikasi bahwa darah telah diambil dan akan mengubah tanggal 

ambil dari belum ambil menjadi tanggal saat dilakukan pengambilan darah (Gambar 

4.30).  

 

Gambar 4.30. (a) Tampilan Halaman Detail Histori Terima, (b) Tampilan Halaman Scan QR 

Code, (c) Tampilan Halaman Detail Histori Terima 

5. Pada database, jika pengambilan berhasil maka data pada key datePick akan 

diperbaharui menjadi tanggal ketika pengambilan darah. Bentuk database setelah 

pengambilan darah dapat dilihat pada Gambar 2.31. 

 

Gambar 4.31. Database Donor Setelah Pengambilan Darah 

 

(a) (c) (b) 
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4.3  Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan oleh 10 pengguna secara bersamaan. Tabel 4.1 menunjukkan  10 

pengguna beserta sistem Android yang digunakan. 

Tabel 4.1. Tabel Tester Aplikasi Donor Darah 

User Versi Android API Level Golongan Darah Status Donor 

User-1 4.4.2. (Kitkat) 19 A+ Ya 

User-2 5.0.0. (Lollipop) 21 B+ Ya 

User-3 5.0.0. (Lollipop) 21 B+ Ya 

User-4 7.1.1. (Nougat) 24 B- Ya 

User-5 7.0.0. (Nougat) 24 O+ Ya 

User-6 7.1.1. (Nougat) 24 A- Tidak 

User-7 7.1.2.(Nougat) 24 AB- Ya 

User-8 8.1.0.(Oreo) 26 B+ Ya 

User-9 8.0.0.(Oreo) 26 B- Tidak 

User-10 8.1.0(Oreo) 26 O- Ya 

 

User diatas sudah melakukan inisialisai dan registrasi serta sudah dilakukan verifikasi 

untuk user yang menjadi donor. 

Pengujian dilakukan dengan melakukan proses permintaan donor dari salah satu 

pengguna dengan golongan darah yang diminta adalah B+ dan donor yang seharusnya 

dapat menerima permintaan tersebut adalah golongan darah O+,O-,B+,B-. Dan hasil dari 

permintaan tersebut dicatat dalam Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2. Tabel Pengujian Notifikasi Ketika Request Golongan Darah B+ 

No. Golongan Darah Status Donor Terima Notifikasi 

User-1 A+ Ya Tidak 

User-2 B+ Ya Ya 

User-3 B+ Ya Ya 

User-4 B- Ya Ya  

User-5 O+ Ya Ya 

User-6 A- Tidak Tidak 

User-7 AB- Ya Tidak 

User-8 B+ Ya Ya 

User-9 B- Tidak Tidak 

User-10 O- Ya Ya 
 

Tabel 4.3. Tabel Pengujian Notifikasi Ketika Request Golongan Darah A- 

No. Golongan Darah Status Donor Terima Notifikasi 

User-1 A+ Ya Tidak 

User-2 B+ Ya Tidak 

User-3 B+ Ya Tidak 

User-4 B- Ya Tidak 

User-5 O+ Ya Tidak 

User-6 A- Tidak Tidak 

User-7 AB- Ya Tidak 

User-8 B+ Ya Tidak 

User-9 B- Tidak Tidak 

User-10 O- Ya Ya 
 

Tabel 4.4. Tabel Pengujian Notifikasi Ketika Request Golongan Darah O+ 

No. Golongan Darah Status Donor Terima Notifikasi 

User-1 A+ Ya Tidak 

User-2 B+ Ya Tidak 

User-3 B+ Ya Tidak 

User-4 B- Ya Tidak 

User-5 O+ Ya Ya 

User-6 A- Tidak Tidak 

User-7 AB- Ya Tidak 

User-8 B+ Ya Tidak 

User-9 B- Tidak Tidak 

User-10 O- Ya Ya 
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Tabel 4.5. Tabel Pengujian Notifikasi Ketika Request Golongan Darah AB+ 

No. Golongan Darah Status Donor Terima Notifikasi 

User-1 A+ Ya Ya 

User-2 B+ Ya Ya 

User-3 B+ Ya Ya 

User-4 B- Ya Ya  

User-5 O+ Ya Ya 

User-6 A- Tidak Tidak 

User-7 AB- Ya Ya 

User-8 B+ Ya Ya 

User-9 B- Tidak Tidak 

User-10 O- Ya Ya 

 

Dari Tabel 4.2 – 4.5 diatas didapat bahwa golongan darah yang tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan atau pengguna yang bukan sebagai donor tidak mendapatkan notifikasi dari 

proses permintaan donor.  

Dari percobaan tersebut juga didapatkan bahwa proses pengiriman pesan dan ditampilkan 

pada notifikasi dari pengguna memiliki jeda waktu kurang dari 1 menit. Notifikasi ketika 

melakukan proses permintaan akan langsung tertampil di smartphone. 

Pada percobaan dicoba juga proses ketika donor menyetujui untuk melakukan donor, dan 

proses ini dilakukan bersamaan dari semua pengguna yang memperoleh notifikasi. Dan 

didapatkan data bahwa ketika salah satu pengguna sudah terlebih dahulu menyetujui 

walau dalam waktu yang hampir bersamaan, pengguna lain tidak dapat menyetujui 

dengan pesan dari aplikasi bahwa sudah terdapat donor yang menyetujuinya. 

Percobaan juga dilakukan dengan kondisi aplikasi mati dan ketika user tidak login, 

didapat bahwa notifikasi tidak diterima setelah aplikasi dijalankan kembali atau setelah 

user login karena pada Firebase tidak terdapat fitur untuk pending notifikasi. Namun 

ketika user yang mengalami kondisi seperti aplikasi mati atau user baru login, dapat 

melihat permintaan donor dari halaman notifikasi. 

 


