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Abstract 

 Business cards are cards that contain personal or company data that is used for 

the self representation or the company of others. Currently a business card much used is 

a physical business card. A business card physical usually ordinary printed on the 

surface of paper or other printed media. That can because problem is if the card physical 

are several collected. This may cause the user difficult to found the business card. 

Business card application based on Android built with the aim to help the user in 

managing a business card. This application is made with the waterfall method. To search 

the business card, this application provide field to facilitate the searching. In addition the 

user can share a business card using bluetooth. The application also gives ease of 

navigation within the user address with the help of Google Map. 
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Abstrak 

Kartu nama adalah kartu yang berisikan data diri pribadi atau perusahaan yang 

digunakan untuk representasi diri atau perusahaan terhadap orang lain. Saat ini kartu 

nama yang banyak digunakan adalah kartu nama fisik. Kartu nama fisik biasa dicetak di 

atas permukaan kertas atau media cetak lainnya. Yang dapat menyebabkan masalah 

adalah jika kartu nama fisik sudah banyak terkumpul. Hal ini dapat menyebabkan user 

kesulitan dalam pencarian kartu nama. Aplikasi pembuat kartu nama berbasis Android ini 

dibangun dengan tujuan membantu user dalam mengelola kartu nama. Aplikasi ini dibuat 

dengan metode waterfall. Untuk pencarian kartu nama, aplikasi ini menyediakan field 

untuk memudahkan pencarian. Selain itu user dapat saling berbagi kartu nama dengan 

menggunakan bluetooth. Aplikasi ini juga memberi kemudahan user dalam navigasi 

alamat dengan bantuan Google Map.  

Kata Kunci : Android, Kartu Nama, Kartu Nama Digital 
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1. Pendahuluan 

 Kartu nama adalah kartu yang digunakan untuk penyampaian informasi 

tentang sebuah perusahaan ataupun individu yang disampaikan secara formal 

dalam perkenalan. Kartu nama biasa digunakan untuk media promosi yang 

efektif. Tidak sedikit pula yang mengunakan kartu nama sebagai kartu identitas 

diri dalam perkenalan. Kartu nama dianggap penting bagi kebanyakan orang 

karena kartu nama dapat membantu memperlebar jaringan sosial. Dimana akan 

lebih menguntungkan jika seseorang memiliki jaringan sosial yang luas dalam 

pengembangan usaha yang dimiliki [1]. 

Kartu nama biasanya dicetak pada kertas yang memiliki ketebalan 

barvariasi. Sedangkan untuk menghasilkan kertas memiliki ketergantungan yang 

tinggi terhadap alam. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa bahan baku utama 

pembuat kertas adalah kayu/pohon yang merupakan salah satu sumber daya alam. 

Salah satu bentuk pelestarian lingkungan hidup terutama hutan, maka dari hal 

tersebut menjadikan salah satu latar belakang dalam penelitian ini [2]. 

Dari tahun ke tahun, pemanfaatan teknologi mobile semakin berkembang. 

Android adalah salah satu sistem operasi yang digunakan untuk mobile yang 

paling diminati oleh banyak orang [3]. Semakin banyak aplikasi berbasis Android 

bermunculan dan berkembang pesat. Aplikasi mobile lebih praktis dalam 

penggunaanya. Sehingga masyarakat mulai berminat menggunakan perangkat 

mobile yang multiguna untuk mendukung aktifitas dan kebutuhan. Tidak perlu 

lagi mengkoleksi kartu nama teman-teman kita dalam dompet atau tempat 

tertentu, cukup dengan satu genggaman saja semua dapat disimpan [4]. 

 

2.  Kajian Pustaka  

 Pada penelitian yang berjudul ”Rancang Bangun Aplikasi Online Address 

Book Berbasis Android” dihasilkan aplikasi penyimpanan contact address dengan 

menggunakan Android OS dengan spesifikasi minimal Android versi 2.2 atau 

Froyo. Penelitian ini menggunakan SQLite dan MySQL untuk kebutuhan 

database. SQLite digunakan untuk database lokal yang terdapat pada perangkat 

mobile, sedangkan MySQL digunakan untuk kebutuhan database online yang 

terdapat pada server. Dari penelitian ini, memberi informasi mengenai tentang 

implementasi SQLite terhadap rancangan aplikasi pembuat kartu nama terutama 

dalam penyimpanan kontak. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang 

sedang dilakukan adalah penelitian ini hanya mengacu pada penyimpanan data 

kontak dengan menggunakan SQLite dan MySQL, sedangkan penelitian yang 

sedang dilakukan tidak hanya menyimpan data kontak (SQLite), tetapi memiliki 

latar belakang atau background untuk menjadikan suatu kartu nama dan memiliki 

fitur tambahan seperti share kartu nama [5]. 

 Pada penelitian dengan judul "Perancangan dan Implementasi Aplikasi 

Penentuan Rute Pengiriman Berbasis Android dan Google Maps", dihasilkan 

aplikasi penentu rute pengiriman dirancang pada platform Android memanfaatkan 

Google Maps API. Deteksi titik koordinat posisi pengguna memanfaatkan GPS 

yang ada pada perangkat Android. Aplikasi ini membantu pengguna untuk 

mendapatkan informasi rute dalam bentuk map, sehingga mengetahui lebih jelas 

tujuan pengiriman barang dan mengetahui rute jalan yang dilalui. Persamaan 

penelitian ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama 

menggunakan fasilitas Google Map untuk kebutuhan navigasi alamat. Perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu 

menggunakan layanan Latitude, dimana penentuan posisi pengguna dengan 
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minimal dua device yang berbeda dan masing-masing device memiliki layanan 

tersebut dan mengaktifkannya kemudian saling bertukar informasi lokasi. 

Sedangkan penelitian saat ini hanya memerlukan satu device dan menyimpan titik 

koordinat lokasi pada sebuah database untuk diimplementasikan pada map [6]. 

 Kartu nama adalah sebuah kartu yang berisi data diri  dan digunakan 

sebagai alat penyampaian identitas dalam sebuah perkenalan formal. Kartu nama 

memiliki peran penting bagi orang yang sedang berkembang dalam karirnya. 

Kartu nama menjadi representasi sekaligus mencitrakan posisi anda di dunia kerja 

[7]. Beberapa kegunaan kartu nama dalam bisnis maupun pengembangan jaringan 

: (1) Pembuka jaringan. Bisnis hidup dari konsumen reguler dan konsumen baru. 

Konsumen baru memberikan keuntungan bagi perusahaan, sementara konsumen 

baru menambah keuntungan bagi perusahaan. Menggunakan kartu nama untuk 

mengenalkan diri ke konsumen baru merupakan salah satu cara terbaik untuk 

membuka jaringan konsumen yang baru. (2) Penyedia informasi. Suatu hal yang 

tidak mungkin untuk menyediakan informasi perusahaan secara detail dan 

lengkap, misalkan alamat email, alamat perusahaan dan telepon di sebuah 

spanduk atau billboard, tetapi di kartu nama bisa ditemukan secara lengkap, 

nama, jabatan, posisi, jenis usaha, alamat perusahaan, alamat email, nomor 

telepon secara lengkap. (3) Iklan mini. Di berbagai media seperti koran atau 

majalah banyak menyediakan jasa iklan mini. Namun salah satu media iklan yang 

cukup handal adalah kartu nama [1]. 

 Kartu nama fisik adalah kartu nama yang biasa kita bawa kemana-mana 

dengan disimpan di dalam dompet atau di tempat khusus. Untuk memiliki kartu 

nama fisik diperlukan proses produksi. Di mana kartu didesain terlebih dahulu 

kemudian dicetak di atas media. Kertas menjadi media yang lazim dan paling 

banyak digunakan. Selain gampang dijumpai, harga kertas lebih murah dibanding 

dengan media yang lainnya, seperti media berbahan mika [8]. 

 Perbedaan kartu nama fisik dan kartu nama digital terletak pada sifatnya. 

Sifat kartu nama fisik memiliki bentuk fisik yaitu sehelai kertas yang bertuliskan 

identitas. Sedangkan kartu nama digital tidak dicetak di atas kertas, melainkan 

dibuat di dalam perangkat lunak kemudian diimplementasi di dalam perangkat 

lunak tersebut. Kartu nama digital mudah dibawa kemana-mana, karena kartu 

nama digital berada di dalam perangkat lunak dimana perangkat lunak bisa 

terdapat di dalam gadget atau telepon genggam [9]. 

 Android adalah sistem operasi untuk smartphone yang dibuat oleh Google 

Corporation. Sistem operasi ini dikembangkan  dengan memanfaatkan Linux 

Kernel. Android dikembangkan bersama, antara Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, NVIDIA yang tergabung dalam OHA (Open Handset 

Alliance) dengan tujuan membuat sebuah standar terbuka untuk perangkat 

bergerak (mobile device). Semua aplikasi yang dibuat untuk Android akan 

memiliki akses yang setara dalam mengakses seluruh kemampuan handset, tanpa 

membedakan apakah itu merupakan aplikasi inti atau bukan. Artinya, dengan 

platform Android ini, Programmer dan Developer secara penuh dapat 

mengkustomasi perangkat Androidnya [10]. 

 SQLite adalah database yang memiliki skala kecil (hanya berkisar 275kB) 

dan berbasis Local Storange (offline). Perkembangan SQLite dapat diaplikasikan 

dalam aplikasi untuk mobile ataupun aplikasi sederhana dalam web. SQLite 

merupakan proyek bersifat public domain yang dikembangkan oleh D. Richard 

Hipp, dirilis pada bulan Agustus 2000, dibuat menggunakan bahasa pemrograman 

C. Untuk menangani data, Android  menggunakan  SQLite dan telah ter-include 
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pada platform Android. Bersifat open-source, stand alone SQL database, 

berukuran kecil, tidak membutuhkan administrasi, tanpa server, tanpa file 

konfigurasi, telah digunakan pada banyak aplikasi terkenal. Itulah sebabnya 

SQLite digunakan oleh Google untuk penanganan data pada Android. Database 

SQLite merupakan sebuah file. Ini menjadikan sebuah kelebihan karena dapat 

mengambil, memindahkan atau bahkan menduplikasi ke sistem lain, seperti dari 

Handphone ke PC [11]. 

 

3.  Metode dan Perancangan Sistem 

Metode analisis dan perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan 

model proses waterfall. Pada Gambar 1 menjelaskan langkah-langkah dari 

tahapan metode perancangan sistem model waterfall. 

 

 
Gambar 1 Waterfall Model [12] 

 

 (1) Requirements Definition. Mengumpulkan data secara lengkap 

kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

software yang akan dibangun. Dalam tahap ini, definisi perangkat keras yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain : 

- Komputer yang memiliki spesifikasi minimal : processor 1GHz, RAM 

1GB, harddisk 80GB 

- Monitor dengan resolusi 1024x768 pixel 

- Standart keyboard dan optical mouse 

- Mobile berbasis Android minimal versi 2.3 atau Gingerbread 

Adapun definisi kebutuhan perangkat lunak antara lain : 

 - Sistem Operasi Windows 7 Profesional 

 - Eclipse IDE v3.8.0 

 - Android Eclipse Emulator 

 - SQLite 

(2) System and Software Design. Dalam tahap ini yang dilakukan adalah 

merancang desain sistem berupa UML atau Unified Modeling Language berupa 

use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram. Selain 

itu, dalam tahap ini merancang desain software berupa draft desain interface 

software serta merancang fungsi-fungsi yang terdapat dalam software yang akan 

dibangun. 
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(3) Implementation and Unit Testing. Dalam tahap ini yang dilakukan 

adalah melakukan implementasi dari system and software design yaitu dengan 

merancang dengan bahasa yang dimengerti oleh program komputer atau coding. 

Pengkodean yang dilakukan berdasarkan unit yang ada. Misalnya pengkodean 

pada halaman home saja atau pengkodean pada halaman create contact. 

Selanjutnya adalah pengujian secara unit. 

(4) Integration and System Testing. Dalam tahap ini, kode-kode yang telah 

dibuat pada tahap implementation and unit testing digabungkan menjadi satu agar 

menjadikan sebuah software. Setelah disatukan, maka akan diuji secara 

keseluruhan apakah masih ada error atau tidak. 

(5) Operation and Maintenance. Uji coba semua fungsi software agar 

terbebas dari error dan memiliki hasil yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan 

yang telah didefinisikan sebelumnya. Maintenance yang dilakukan adalah dalam 

pengoperasian software selama satu minggu apakah masih ada kelemahan dalam 

software, maka dilakukan perbaikan.  

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah bahasa yang 

berdasarkan grafik atau gambar untuk menvisualisasikan, menspesifikasikan, 

membangun dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat 

lunak berbasis objek. UML sangat membantu dalam memberikan informasi 

perancangan sebelum menjadi software yang sepenuhnya selesai. Setelah 

membuat UML, maka selanjutnya membuat aplikasi sesuai dengan rancangan 

UML tersebut [13]. 

Use case diagram merupakan salah satu model diagram UML yang 

digunakan untuk menggambarkan kebutuhan sebuah sistem. Use case diagram 

menekankan pada "siapa" melakukan "apa" dalam lingkungan sistem perangkat 

lunak yang akan dibangun. Use case diagram menjelaskan manfaat suatu sistem 

jika dilihat menurut pandangan orang yang berada di luar sistem. Diagram ini 

menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem 

tersebut berinteraksi dengan dunia luar [13]. 

 Pada Gambar 2 dapat terlihat bahwa use case memiliki satu actor yang 

berinteraksi pada fungsi-fungsi yang terdapat dalam suatu sistem.  

 

 
Gambar 2 Use Case Diagram 
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Actor pada use case yang terdapat pada Gambar 2 adalah user atau 

penguna. User dapat berinteraksi dengan memanggil fungsi-fungsi yang ada. 

Seperti user dapat menambah kontak, setelah itu user harus mengisikan data, 

memilih background dan memilih posisi teks. User juga dapat melihat kontak. 

Dari melihat kontak, user dapat memanggil fungsi untuk share kartu nama dan 

direction alamat ke Google Map. Selain itu user dapat mengedit data kontak pada 

kartu nama dan user dapat menghapus data tersebut. 

Activity diagram merupakan alir aktivitas kerja dalam sistem yang sedang 

dirancang. Dimana aktivitas yang dilakukan dari awal dan memiliki decision yang 

mungkin terjadi serta aktivitas sampai berakhir. Yang digambar pada activity 

diagram adalah proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum 

[13]. 

 

 
Gambar 3 Activity Diagram Menambah Kontak 

 

Pada Gambar 3, menjelaskan alir aktivitas user untuk menambah data 

kontak. Berawal dari menjalankan aplikasi, selanjutnya sistem akan menampilkan  

halaman home, kemudian user memilih menu tambah kartu nama. Setelah itu user 

mengisi data pada form isi data yang telah tersedia. Setelah mengisi data, data 

akan divalidasi. Jika belum benar, maka akan kembali kepada proses isi data. 

Tetapi jika sudah berisi dengan benar, maka akan melakukan tahap selanjutnya, 

yaitu memilih background yang telah tersedia dan memilih posisi teks. Tahap 

selanjutnya adalah menyimpan ke database. Jika data berhasil tersimpan, maka 

sistem akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Tahap tersebut 

adalah tahap terakhir dari proses aktivitas menambah kontak. 
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Gambar 4 Activity Diagram Export to JPG 

 

Awal dari proses aktivitas export to JPG pada Gambar 4 adalah 

menjalankan aplikasi. Setelah aplikasi berjalan, system akan menampilkan 

halaman home. Tahap selanjutnya adalah memilih menu lihat kontak. Kemudian 

pilih salah satu kontak yang akan di-export. Jika data sudah benar, maka akan 

melakukan proses selanjutnya. Tetapi jika belum benar, maka akan mengulangi 

proses pilih kontak. Proses selanjutnya adalah export to JPG dan setelah berhasil 

di-export maka data akan tersimpan dalam database. Kemudian sistem 

menampilkan pesan bahwa data telah berhasil disimpan. Proses akhir dari 

aktivitas user untuk export to JPG adalah sistem menampilkan pesan bahwa data 

telah berhasil disimpan. 

 

 
Gambar 5 Activity Diagram Mengubah Data 

 

Pada Gambar 5 menjelaskan tahap aktivitas untuk mengubah data. 

Dimulai dari user menjalankan aplikasi, selanjutnya sistem menampilkan halaman 
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home, kemudian user memilih menu lihat kontak. Selanjutnya memilih kontak 

yang ingin diubah. Pada saat memilih kontak, sistem akan memanggil seluruh 

data dari kontak yang dipilih dari database. Setelah itu sistem akan menampilkan 

data-data tesebut. Jika data sudah ditampilkan, maka user dapat mengubah data 

tersebut. Setelah selesai mengubah data, maka data akan disimpan ke dalam 

database. Kemudian sistem akan menampilkan pesan informasi bahwa data telah 

tersimpan. 

 

 
Gambar 6 Activity Diagram Menghapus Data 

 

Gambar 6 adalah alir diagram untuk menghapus data. Diawali dengan 

menjalankan aplikasi dan sistem menampilkan halaman home. Selanjutnya user 

memilih menu lihat kontak, kemudian memilih kontak yang akan dihapus dan 

sistem akan memanggil semua data kontak yang dipilih dari database. Setelah 

sistem menampilkan data tersebut, data akan divalidasi. Jika benar data tersebut 

yang akan dihapus, maka data akan dihapus dari database. Tetapi jika tidak, maka 

akan mengulangi proses pilih kontak. Setelah data dihapus, maka sistem akan 

menampilkan informasi bahwa data telah dihapus. 

 

 
Gambar 7 Activity Diagram Sharing Data 
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Activity diagram sharing data yang terdapat pada Gambar 7 memiliki 

penjelasan berikut. Dimulai dari menjalankan aplikasi, selanjutnya sistem 

menampilkan halaman home, kemudian user memilih menu lihat kontak dan 

memilih kontak yang akan dibagikan atau di-share. Sistem mengambil data dari 

database dan kemudian menampilkan data tersebut. Proses selanjutnya adalah 

mengvalidasi data. Jika benar kontak tersebut yang akan dibagikan, maka kontak 

tersebut akan di-share ke media yang ada, misalnya bluetooth, email, dan media-

media yang lain. 

Sequence diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antar 

objek dan mengindikasi komunikasi diantara objek-objek tersebut. Gambaran 

interaksi tersebut berdasarkan urutan waktu. Serangkaian pesan yang 

dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu aksi atau tugas tertentu 

ditunjukkan dalam diagram ini [13]. 

 

 
Gambar 8 Sequence Diagram Proses Menambah Kontak 

 

Gambar 8 adalah gambar diagram activity untuk proses menambah kontak. 

Alir diagram berawal dari user mengisi data pada halaman kontak. Selanjutnya 

dapat dilihat bahwa ada panah yang mengarah berbalik arah atau mengarah ke 

proses itu sendiri. Panah tersebut dinamakan message to self, karena memiliki 

perintah yang digunakan dimana proses dapat berulang kembali. Dalam kasus ini 

proses akan berulang jika memiliki data yang tidak valid untuk melanjutkan 

proses selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada proses kirim data dari halaman 

kontak kepada class. Dari class akan mengambil koneksi internet hanya untuk 

kebutuhan map saja, jika tersedia layanan internet, maka class akan mendapatkan 

koneksi. Proses selanjutnya adalah insert data ke dalam table dan table 

mengembalikan informasi bahwa data telah berhasil dimasukkan. Selanjutnya 

class mengambil data kembali untuk digunakan menampilkan kepada user lewat 

halaman kontak. 

Class diagram menggambarkan interaksi antar class serta atribut-atribut 

yang melekat pada class tersebut. Gambar 9 merupakan gambar yang 
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menjelaskan mengenai class diagram dalam aplikasi yaitu diagram yang 

menjelaskan hubungan antar class dalam database dan bagaimana relasi antara 

komponen tersebut pada aplikasi. 

 

 
Gambar 9  Class Diagram Aplikasi 

 

Tabel 1 adalah tabel database yang akan dirancang pada aplikasi ini. 

Dalam tabel ini memiliki lima field, yaitu id bertipe integer dan sebagai primary 

key, id_contact bertipe integer, background bertipe text, latitude bertipe text dan 

yang terakhir align bertipe text. 

 
Tabel 1 Tabel Database 

FIELD TYPE KETERANGAN 

Id Integer Primary Key 

Id_Contact Integer - 

Background Text - 

Latitude Text - 

Align Text - 

 

4.   Hasil Implementasi dan Pembahasan 

Pada penelitian ini, metode pengembangan adalah metode waterfall yang 

telah dirancang dan hasil implementasinya mengacu pada desain sistem. 

Halaman menu utama/home adalah halaman yang akan dilihat pertama 

kali oleh user pada saat user membuka aplikasi ini. Pada saat user menjalankan 

aplikasi ini, halaman yang terlihat pertama kali tampak seperti Gambar 9. 
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Gambar 9  Halaman Utama/Home 

Pada halaman utama/home yang terlihat pada Gambar 9 memiliki empat 

buah tombol. Tombol yang pertama adalah tombol create. Tombol ini berfungsi 

mengarahkan user kepada halaman create contact (isi biodata) yang terlihat pada 

Gambar 10. Dimana user ingin membuat desain kartu nama dalam aplikasi ini, 

tombol create inilah yang menjadi pengarah user kepada tahap pembuatan kartu 

nama. Tombol kedua adalah tombol contact. Tombol contact berfungsi sebagai 

pengarah user kepada halaman yang berisi list nama-nama kontak yang dibuat 

pada aplikasi ini ataupun hasil sinkronisasi kontak pada device itu sendiri.  

Tombol ketiga adalah tombol gallery. Tombol ini berfungsi sebagai pengarah 

user kepada halaman yang berisi gambar-gambar kartu nama yang telah di-export 

to JPG. Dimana gambar-gambar tersebut adalah hasil export to JPG dari aplikasi 

ini. Tombol keempat adalah tombol about. Tombol about ini memiliki fungsi 

sebagai pengarah user kepada halaman informasi aplikasi ini. Dimana halaman 

tersebut terdapat logo aplikasi sebagai identitas aplikasi ini, memiliki informasi 

tujuan dari dibuatnya aplikasi ini dan nama perancang dari aplikasi ini. 

Halaman menu create ini merupakan halaman yang akan membawa user 

kepada tahap pembuatan kartu nama. Dalam pembuatan kartu nama akan 

dijumpai tiga tahapan. Yang pertama adalah tahap isi biodata, pada tahap ini user 

diminta mengisi informasi diri dengan cara mengisikan text field sesuai yang 

diminta dan menandai alamat pada peta yang terdapat pada halaman ini. Tahap 

yang kedua adalah tahap pemilihan background, dimana pada tahap ini user 

diminta untuk memilih background yang telah tersedia sesuai keinginan. Tahap 

yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap pemilihan posisi teks, dimana 

user diminta memilih posisi teks yang diinginkan. 

 

 
Gambar 10  Halaman-halaman Create Contact (Isi Biodata) 
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Pada Gambar 10 yaitu gambar halaman create contact (isi biodata) adalah 

tahap pertama dalam pembuatan desain kartu nama. Pada tahap pertama ini user 

harus mengisi data sesuai yang dengan apa yang diminta. Pada bagian kolom 

nama, user diminta mengisikan nama depan dan nama belakang. User harus 

menulis nama depan pada text field yang bertuliskan nama depan dan menulis 

nama belakang pada text field yang bertuliskan nama belakang. Pada bagian 

kolom telepon, user diminta menulis nomer telepon sesuai dengan jenis 

teleponnya. Misalnya akan menuliskan nomer telepon rumah, maka pada bagian 

yang terdapat sebelah kiri dari text field yang akan diisi pilihlah home. Jika ingin 

menuliskan nomer mobile, maka pilihlah mobile. Pada bagian kanannya terdapat 

tombol yang bergambar trash atau tempat sampah. Tombol tersebut berfungsi 

untuk menghapus nomor telepon yang terdapat sejajar horizontal dengan tombol 

tersebut. Dan bagian bawah dari kolom telepon terdapat tombol tambah telepon. 

Dimana tombol tersebut berfungsi untuk menambah field nomor telepon. Pada 

bagian kolom email, hampir sama dengan kolom telepon. Serta fungsi tombol 

trash dan tambah email memiliki fungsi yang sama dengan fungsi tombol tersebut 

pada kolom telepon. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah pada bagian 

kolom telepon yang ditambahkan adalah nomor telepon tetapi pada bagian kolom 

email yang ditambahkan adalah alamat email. Begitu juga dengan tombol trash 

yang akan menghapus email yang sejajar horizontal dengan tombol tersebut. 

Tombol tambah email untuk menambah field email yang akan ditambah. Pada 

bagian kolom alamat terdapat text field kosong yang perlu diisi dengan alamat 

yang pengisiannya dengan kata-kata, seperti Jalan Wisanggeni 15/6, Karang Alit - 

Salatiga. Dikarenakan oleh alamat tersebutlah yang akan menjadi visual pada 

desain kartu nama yang akan dibuat. Bagian bawah dari kolom alamat terdapat 

tombol tambah map. Dimana jika tombol tersebut ditekan, gambar map akan 

keluar dan user dapat menandai alamat pada map tersebut. Tanda tersebutlah yang 

akan disimpan dengan bentuk kode map ke dalam database untuk memudahkan 

user dalam navigasi alamat. Tahap kedua dalam pembuatan desain kartu nama 

adalah pemilihan background. Dalam tahap ini, gambar-gambar background telah 

tersedia. Hal tersebut dikarenakan untuk kemudahan user dalam pembuatan kartu 

nama. Berbagai macam tema background yang disediakan untuk kebutuhan 

penyesuaian kartu nama dengan aktifitas user. Tahap ketiga atau tahap terakhir 

dari pembuatan desain kartu nama adalah menentukan posisi teks yang diinginkan 

oleh user. Terdapat berbagai macam posisi teks yang dapat disesuaikan pada 

background. Diantaranya posisi teks rata kiri, posisi teks rata kanan, posisi teks 

rata tengah dan posisi-posisi lainya. Setelah melewati tahap ketiga atau tahap 

terakhir, data akan disimpan ke dalam database. 

Halaman menu contact merupakan halaman yang berisikan hasil dari 

tambah kontak pada aplikasi ini sendiri bahkan terdapat kontak hasil sinkronisasi 

kontak device. Kontak yang dihasilkan dari sinkronisasi device memiliki default 

desain. Jika user ingin mengganti desain kontak tersebut, dalam menu contact ini 

terdapat tombol yang berfungsi untuk mengubah data. Selain itu, terdapat pula 

tombol yang berfungsi lainnya, seperti hapus untuk menghapus data, menelepon 

untuk menelepon nomor yang tertera di kartu nama tersebut, begitu pula SMS dan 

mengirim email, sharing kartu nama, dan terdapat fungsi direction alamat. 
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Gambar 11  Halaman Contact 

 

Halaman contact yang terlihat pada Gambar 11, memiliki search text field 

yaitu berfungsi sebagai pencari kartu nama dengan mengisikan nama yang tertera 

pada kartu nama tersebut atau nama sesuai dengan kontak device user. Dari 

pencarian tersebut dapat dieksekusi sesuai yang diinginkan. User dapat mengubah 

data seperti mangganti background, mengubah nama, mengubah nomor telepon, 

mengubah alamat. User juga dapat menghapus kontak tersebut, dengan cara 

menekan tombol hapus. Selain itu user dapat mengeksekusi data tersebut dengan 

menelepon, mengirim SMS atau mengirim email. Desain kartu nama tersebut 

dapat di-share menggunakan bluetooth, email atau bahkan media-media yang 

lain. 

Dalam menu contact ini, user dapat mengubah bentuk ekstensi desain 

tersebut kepada bentuk JPG atau yang disebut export to JPG. Dengan cara 

memilih tombol image. Setelah user mengeksekusi tombol tersebut, maka akan 

terlihat display dari kartu nama tersebut dan data yang berekstensi JPG akan 

tersimpan di dalam sebuah folder. User dapat melihat hasil tersebut di dalam 

menu gallery yang terdapat dalam aplikasi ini atau user dapat melihat dalam 

gallery yang terdapat pada device tersebut. 

Fasilitas lain pada menu contact ini adalah direction alamat. User akan 

mendapatkan kemudahan dalam pencarian alamat teman yang dituju. Direction 

alamat pada aplikasi ini akan dibantu oleh Google Map dalam navigasi ke alamat 

tersebut. Ketika user ingin menuju alamat yang tertera pada kartu nama tersebut, 

user dapat mengklik alamat tersebut dan sistem akan mengarahkan user kepada 

Google Map. Kemudian Google Map akan mengolah data yang berupa kode 

lokasi tersebut. User dapat mengolah data tersebut di dalam Google Map tersebut 

sesuai fasilitas yang diberikan oleh Google Map. Dalam Google Map akan terlihat 

sebuah pin lokasi sesuai dengan data lokasi pada kartu nama. Jika user ingin 

mendapatkan navigasi rute ke alamat tersebut, maka user dapat memilih menu 

Google Maps Navigation. 

Tombol export pada halaman ini berfungsi sebagai share kartu nama 

dengan mengirimkan sebuah paket yang berisi kode yang dapat dibaca oleh 

aplikasi ini. Paket tersebut berekstensi txt dan akan dibaca melalui menu import 

yang berada pada halaman home. Dapat dilihat pada Gambar 12 yaitu layar pada 

saat tombol export dieksekusi. 
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Gambar 12  Eksekusi Tombol Export 

 

Tahapan berikutnya adalah membahas uji coba dan evaluasi pembuat 

kartu nama berbasis Android. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode blackbox. Berikut ini adalah hasil pengujian sistem yang ditunjukkan pada 

Tabel 2 

Tabel 2 Pengujian Dengan Metode Blackbox 

No Spesifikasi Input Output Status 

1. 
Buat Kartu 

Nama 
Data Kontak Desain Kartu Nama Valid 

2. Edit Data Data Kontak Desain Kartu Nama Valid 

3. Hapus Data 
Menekan Tombol 

Hapus Data 
Data Terhapus Valid 

4. 
Share Kartu 

Nama 

Menekan Tombol 

Share 
Berhasil Share Valid 

5. Menelepon 
Menekan Tombol 

Telpon 
Menelepon Valid 

6. SMS 
Menekan Tombol 

SMS 

Direct to Create 

Message Device 
Valid 

7. 
Mengirim 

Email 

Menekan Tombol 

Kirim Email 
Direct to Gmail Valid 

8. 
Direction 

Alamat 

Menekan Tombol 

Direction Alamat 
Direct to Google Map Valid 

9. 
Export to 

JPG 

Menekan Tombol 

Export 

Kartu Nama Dengan 

Ekstensi JPG 
Valid 

 

Pengujian juga dilakukan dengan metode uji respondensi yaitu diuji oleh 

30 (tiga puluh) orang. Hasil uji respondensi terhadap aplikasi pembuat kartu nama 

berbasis Android dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3  Tabel Hasil Uji Respondensi 

 

Dari Tabel 3 yaitu tabel hasil uji responden dapat dilihat bahwa 6.11% 

menjawab tidak tahu, 46,67% menjawab setuju, 47,22% menjawab sangat setuju 

dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembuat kartu nama berbasis Android 

ini dapat memenuhi kebutuhan user dan layak untuk dipergunakan. 

 

5. Simpulan 

Dari hasil perancangan dan pengujian, dapat diambil kesimpulan bahwa 

perancangan dan implementasi aplikasi kartu nama digital berbasis Android ini 

dapat dijadikan sebagai sarana pembuatan kartu nama yang sangat membantu 

dalam pengunaannya, seperti dalam proses pembuatannya sangat gampang dan 

dalam penyimpanan kartu nama itu sendiri sangat efisien karena menyimpan 

banyak kartu nama hanya dalam sebuah perangkat mobile, dalam implementasi 

informasi dari isi kartu nama sangat praktis selain itu aplikasi yang dibuat tidak 

memiliki sifat ketergantungan terhadap sumber daya alam yaitu pohon. 

Adapun saran-saran yang diinginkan sebagai berikut : (1) Adanya 

penambahan jumlah background yang menarik dan penambahan fungsi yang 

mendukung fasilitas dari aplikasi ini agar user lebih leluasa dalam memilih 

background. (2) Dilakukan update untuk penambahan fitur dalam aplikasi ini 

untuk memenuhi kebutuhan user di masa mendatang dan agar dapat mengikuti 

perkembangan teknologi seiring dengan berjalannya waktu. 
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