
  

39 
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Hasil Karya / Implementasi 

4.1.1 Tampilan awal 

 

 

Gambar 4.1 Icon Application Mo-Commers 

 

     Gambar 4.1 adalah tampilan icon Application Mo-Commers 

yang ada pada layar android. Icon Application berguna untuk masuk 

ke aplikasi Mo-Commers.  

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Awal 
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     Gambar 4.2 merupakan tampilan yang muncul pertama kali 

saat masuk ke aplikasi Mo-Commers. Pada tampilan ini terdapat 

beberapa menu untuk dapat mengakses aplikasi diantaranya ketika 

user atau admin sudah memiliki akun maka dapat mengklik menu 

“Already have an Account? Login” maka user akan melanjutkan 

instruksi yang telah tersedia. Jika User belum memiliki akun maka 

harus mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan mengklik menu 

“Join Now”. Sedangkan untuk masuk sebagai sellers dapat mengklik 

menu “Wants to become a Seller?”. 

 

4.1.2 Akses User  

     Akses user merupakan sebuah alur yang harus dilewati oleh 

user untuk dapat mengakses aplikasi Mo-Commers. Alur dalam 

mengakses aplikasi ini meliputi bermacam – macam hal, misalnya 

pendaftaran akun, pemesanan barang oleh user, dan penggunaan 

fitur yang tersedia pada aplikasi. Berikut ini merupakan gambaran 

alur yang dilakukan oleh user, yaitu:  

 

1. Pendaftaran User  

     Pendaftaran user merupakan suatu tahap yang dilakukan 

oleh user untuk mendapatkan akun. User akan diminta untuk 

memasukan data seperti nama, nomor telepon, dan password. 

Tampilan pendaftaran user dapat dilihat pada gambar 4.3 yaitu 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Tampilan Daftar Akun User  

 

     Setelah mendaftar, user akan diminta untuk memasukan 

kembali data yang telah dimasukan untuk memastikan kembali 

data yang dimasukan agar user dapat mengingatnya. Data yang 

harus dimasukan user adalah nomor telepon dan password. 

Setelah data tersebut dimasukan ada fitur “remember password” 

yang berfungsi untuk mengingat user akan password yang telah 

ia masukan serta dengan menggunakan fitur ini user akan 

langsung masuk ke menu home ketika user sudah keluar dan 

ingin masuk kembali. Pada Tampilan login user terdapat juga 

fitur “forget password” yang digunakan ketika user lupa akan 

password akun yang dimilikinya. Tampilan login user dapat 

dilihat melalui gambar 4.4 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Tampilan Login User  

 

     Selanjutnya setelah user berhasil masuk maka tampilan 

home akan muncul. Tampilan home memuat barang – barang 

yang dapat dibeli oleh user. Tampilan home dapat dilihat dari 

gambar 4.5 yaitu sebagai berikut:  

 

 

Gambar 4.5 Tampilan Home User  

 

2. Pemesanan barang oleh user  

     Pemesanan barang merupakan suatu tahap yang dilalui oleh 

user untuk dapat memesan barang. Agar dapat memesan barang 
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user harus mengikuti alur yang telah tersedia pada aplikasi. 

Langkah awal untuk memesan barang yaitu dengan mengklik 

barang yang telah tersedia pada tampilan home user seperti yang 

terlihat pada gambar 4.5. Kemudian user akan diminta 

menentukan jumlah barang yang diinginkan, setelah itu akan 

dimasukan ke keranjang belanja dengan mengklik tombol “add 

to cart”. Tampilan untuk memasukan ke keranjang belanja dapat 

dilihat pada gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6 Tampilan Add to Cart User  

 

     Setelah memasukan barang ke keranjang belanja atau add 

to cart user, maka dapat diperiksa melalui menu cart yang 

tersedia pada tampilan menu navigasi. Tampilan menu navigasi 

dapat dilihat pada gambar 4.7 yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.7 Tampilan Navigation Menu 

 

     Pada Tampilan navigasi menu jika user mengklik “Cart” 

maka akan menampilkan barang yang sudah dipilih. 

Tampilannya akan seperti gambar dibawah ini 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan Cart user  

 

     Gambar 4.8 merupakan tampilan yang memuat barang yang 

dipesan oleh user. Tampilan akan memberitahukan user tentang 

nama barang yang dipesan, jumlah atau quantity, serta harga 

satuan barang tersebut. Ketika user mengklik “next” maka akan 
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muncul total harga barang yang dipesan serta akan muncul 

tampilan gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.9 Tampilan Confirm Cart 

 

     Gambar 4.9 merupakan tampilan untuk mengkonfirmasi 

tujuan pengiriman, user diminta untuk mengisi data diri berupa 

nama, nomor telepon, alamat rumah atau tempat tinggal, dan 

nama kota. Setelah mengisi data tersebut user dapat melanjutkan 

pesanan dengan mengklik tombol “Confirm” maka akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.10 Tampilan Confirm Order 
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     Ketika tampilan confirm order telah muncul maka user 

tinggal menunggu konfirmasi dari admin untuk melanjutkan 

proses pengirimannya. 

 

3. Fitur User  

     Fitur user merupakan menu yang ada pada aplikasi yang 

berguna untuk memudahkan user dalam mengoperasikan 

aplikasi Mo-Commers. Fiktur – fiktur tersebut dijelaskan 

melalui gambar – gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 4.11 Tampilan Search Product 

 

     Gambar 4.11 merupakan tampilan untuk mencari produk 

berdasarkan kata kunci yang diisi oleh user. Kata kunci yang 

dimasukan berupa nama produk yang dicari oleh user. Fitur lain 

dari aplikasi ini adalah setting profile yang berisi untuk 

memasukan foto profil, nama, serta alamat dan ada juga tombol 

untuk mengisi pertanyaan sebagai pengenal user yang berguna 

bila pemilik akun lupa akan password yang dimilikinya. 

Tampilan setting profile terdapat pada gambar 4.12 yaitu sebagai 

berikut:   
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Gambar 4.12 Tampilan Setting Profile 

 

4.1.3 Akses Admin  

     Akses Admin adalah alur yang harus dilewati oleh admin agar 

dapat mengakses aplikasi Mo-Commers. Admin berperan sebagai 

pengontrol masuknya barang dan mengontrol pesanan. Kontrol 

barang berupa mengubah data, memperbaharui data dan menghapus 

data, sedangkan kontrol pesanan yaitu admin mengkonfirmasi 

pesanan user. Untuk dapat mengakses aplikasi admin harus login 

terlebih dahulu dengan mengisi nomor telepon dan password seperti 

gambar 4.13 berikut 

 

 

Gambar 4.13 Tampilan Login Admin  
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     Setelah user login selanjutnya admin akan dihadapkan dengan 

tampilan home admin seperti pada gambar 4.14. tampilan home 

berisi berbagai menu diantaranya “maintain product” untuk melihat 

barang yang ditampilkan pada menu home user, “check new orders” 

untuk mengkonfirmasi pesanan, “check and approve new products” 

untuk mengkonfirmasi barang yang dimasukan oleh sellers, serta 

“logout “untuk keluar dari tampilan akses admin. 

 

 

Gambar 4.14 tampilan Home Admin  

 

     Ketika admin mengklik menu “maintain product” maka 

tampilan akan seperti gambar 4.15 berikut 

 

 

Gambar 4.15 Tampilan Admin Maintain Product 
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     Pada gambar 4.14 jika admin mengklik menu “check new 

orders” maka yang ditampilkan seperti pada gambar 4.16 berikut 

 

 

Gambar 4.16 Tampilan Admin Check New Orders 

 

     Dan jika admin mengklik menu “Check and Approve New 

Products” maka akan menampilkan gambar 4.17 berikut 

 

 

Gambar 4.17 Tampilan Approve New Products Admin 

   

4.1.4 Akses Sellers 

     Akses sellers merupakan alur yang dilewati oleh seller untuk 

dapat mengakses aplikasi. Sellers memiliki tugas atau berperan 

untuk memasukan barang ke dalam aplikasi. Sebelumnya sellers 
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harus terdaftar ke aplikasi terlebih dahulu jika belum memiliki akun 

maka harus mendaftar atau melakukan registrasi terlebih dahulu 

seperti gambar 4.18 berikut 

 

 

Gambar 4.18 Tampilan Registration Sellers 

 

     Dan setelah sellers memiliki akun maka dapat masuk ke dalam 

aplikasi Mo-Commers. Untuk masuk seller perlu mengisi email dan 

password kemudian mengklik tombol register seperti gambar 4.19 

berikut: 

 

 

Gambar 4.19 Tampilan Register Sellers 



  

51 
 

     Setelah sellers masuk maka ia dapat mengakses menu – menu 

yang ada dan ketika masuk tampilan home seller akan muncul. Ada 

tiga menu yang disediakan yaitu “home” untuk melihat barang yang 

telah dimasukan, “add” untuk menambah barang, dan “logout” 

untuk keluar dari tampilan seller. Tampilan home seller akan seperti 

gambar 4.20 berikut: 

 

 

Gambar 4.20 Tampilan Home Sellers 

 

     Ketika seller mengklik menu “Add” maka akan muncul 

tampilan add new product seperti gambar 4.21 berikut: 

 

 

Gambar 4.21 Tampilan Add New Product Category Sellers 
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     Tampilan add new product category sellers memiliki berbagai 

menu kategori input barang. Jika salah satu menu kategori di klik 

maka muncul tampilan seperti gambar 4.22 berikut: 

 

 

Gambar 4.22 Tampilan Add Product Sellers 

 

     Tampilan add product sellers dapat diisi dengan memasukan 

gambar barang, nama barang, deskripsi barang, dan harga barang. 

Setelah diisi makan dapat menekan tombol add produk agar barang 

dapat dimasukan ke dalam sistem aplikasi yang telah dikembangkan. 

 

4.2 Pengujian Program 

     Dilihat dari implementasi yang telah dijabarkan, dapat dilihat bahwa 

aplikasi berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pengembang. 

 

Tabel 4.1 Uji Program 

N

o 

Point 

Pengujian 

Kondisi Hasil Uji Status 

1. 

Login User, 

Admin Dan 

Sellers 

Apabila Data (Phone 

Number Dan Password) 

Tidak Terdaftar 

Gagal Login  

(Akun Dengan 

Nomor Tersebut 

Tidak Ada) 

Valid 
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Apabila Data (Phone 

Number Dan Password 

Benar) 

Berhasil Login Valid 

Apabila Data (Password 

Benar, Phone Number 

Salah Atau Sebaliknya) 

Gagal Login 

(Password Atau 

User name Salah) 

Valid 

2 Add To Cart 

User  

Menambah Dan 

Mengurangi Barang  

Berhasil Valid 

3 Cart User  Mengubah Data Dan 

Menghapus Data 

Berhasil Valid 

4 Total Price Menjumlah Harga Barang Berhasil Valid 

5 Confirm Cart Memasukan Data Berhasil Valid 

6 Search Product Memasukan Nama 

Produk 

Berhasil Valid 

7 Setting Profile 

User  

Memasukan Data Gagal Invalid 

8 Edit Product 

Admin  

Merubah Data Produk Berhasil Valid 

9 Check New 

Orders 

Konfirmasi Penjualan Berhasil Valid 

10 Approve New 

Products 

Admin  

Konfirmasi Produk Atau 

Barang 

Berhasil Valid 

11 Add Product 

Sellers 

Memasukan Data Produk 

Atau Barang  

Berhasil Valid 

 

4.3 Analisa Hasil 

     Dilihat dari pengujian program dapat dianalisa bahwa tidak semua proses 

berhasil, hal ini dibuktikan dengan proses setting profile user yang gagal karena 

tidak dapat mengupdate data. Hal ini bukan menjadi faktor kegagalan aplikasi 

karena inti dari pembuatan aplikasi ini yakni proses pemesanan dan input 

produk. Pada proses pesanan dan input produk tidak terjadi error pada sistem 

yang dijalankan.  

 

 

 

 

 

 




