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1. Pendahuluan 

Sinode GKJ Indonesia memiliki suatu kegiatan yang diadakan secara 

berkala dalam bentuk pameran yang disebut Expo Sinode GKJ. Kegiatan tersebut 

merupakan suatu wahana untuk memperkenalkan karya dan potensi GKJ sehingga 

bisa diketahui oleh banyak pihak sehingga diharapkan bisa menghasilkan kerjasama 

pengembangan karya dan potensi yang ada. Kegiatan tersebut terdiri dari berbagai 

macam acara diantaranya ibadah syukur yang diikuti oleh jemaat (massal), pameran 

(Expo) yang menampilkan karya dan potensi Gereja, Klasis dan lembaga serta 

pagelaran festival seni [1]. 

Selama ini informasi seputar kegiatan tersebut dipublikasikan melalui 

menerbitkan berita-berita untuk konsumsi internal, membuat blog khusus, publikasi 

kegiatan-kegiatan yang perlu diketahui oleh masyarakat luas melalui Sosial Media 

(Facebook, Website, Majalah, Brosur, Leaflet, Baliho), serta sosialisasi ke Klasis 

dan Gereja-gereja. Beberapa sarana yang digunakan untuk mempublikasikan 

kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta dirasa belum 

memberikan dampak yang cukup signifikan untuk menggaet perhatian masyarakat 

lebih luas. Selain itu produk yang dipasarkan hanya dapat diketahui masyarakat 

dengan datang langsung pada kegiatan tersebut atau melalui publikasi di media 

cetak atau internet yang dilakukan oleh anggota kegiatan tersebut secara mandiri. 

Proses transaksi bisnis yang terjadi pada proses jual beli dalam kegiatan 

tersebut dilakukan secara manual yaitu dengan cara pembeli menghubungi pihak 

yang bersangkutan terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran secara 

langsung maupun transfer melalui rekening. Kini perkembangan teknologi 

informasi yang semakin pesat memungkinkan terjadinya kegiatan bisnis menjadi 

lebih cepat dan mudah, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi yang 

menerapkan model m-commerce. M-Commerce merupakan suatu sistem 

perdagangan yang dilakukan melalui media portabel seperti telepon seluler, PDA, 

dan lain sebagainya. M-Commerce mempunyai keuntungan meliputi kepuasan 

pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru serta dapat dilakukan 

dimana saja dengan light-weighted device [2]. 

Pada penelitian ini telah dilakukan survey dengan mengambil sampel 

sebanyak 30 jemaat yang tergabung dalam GKJ Indonesia untuk mengetahui jenis 

perangkat mobile yang paling banyak digunakan. Berdasarkan hasil survey tersebut 

menunjukkan bahwa sebagian besar jemaat merupakan pengguna perangkat 

Android dengan presentase sebesar 60%. Android merupakan salah satu jenis 

perangkat mobile paling populer saat ini karena lebih dari satu juta perangkat 

Android baru diaktifkan setiap harinya [3]. Android menyediakan platform terbuka 

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Android juga didukung 

berbagai layanan dari Google sehingga membantu pengembang supaya dapat 

membangun aplikasi berkualitas dengan lebih mudah. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pada penelitian ini 

dirancang suatu aplikasi m-commerce berbasis Android untuk diimplementasikan 

pada kegiatan Expo Sinode GKJ Indonesia. Aplikasi ini menyediakan wadah bagi 

komunitas Expo Sinode GKJ Indonesia untuk melakukan pertukaran informasi 

melalui perangkat Android. Informasi yang dimuat pada aplikasi ini meliputi 

produk, profil usaha, berita, kegiatan, dan pengumuman dari setiap komunitas Expo 
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Sinode GKJ Indonesia. Aplikasi ini dirancang dengan menerapkan model M-

Commerce supaya antara anggota dan pembeli dapat melakukan proses transaksi 

jual beli dengan lebih mudah dan cepat melalui perangkat Android. Pada aplikasi 

yang dibangun pada penelitian ini juga memanfaatkan layanan Google Cloud 

Messaging untuk mempermudah pengguna mengetahui informasi yang masuk 

seperti pesan konfirmasi atau kondisi pengiriman barang. Layanan tersebut dipilih 

karena memungkinkan sistem dapat dengan mudah menghubungi pengguna dengan 

cepat dan tepat serta mampu meminimalkan beban kerja pada server sehingga 

mampu menghemat penggunaan bandwith. Selain itu layanan Google Maps juga 

digunakan supaya pengguna dapat mengetahui lokasi dimana produk yang 

diinginkan berada dengan melihat peta. 

Permasalahan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini adalah 

bagaimana merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi m-commerce 

untuk Expo Sinode GKJ Indonesia berbasis Android. Selain itu pelaksanaan 

penelitian ini memiliki manfaat yaitu masyarakat khususnya pengguna perangkat 

Android dapat lebih mudah mendapatkan informasi produk maupun melakukan 

transaksi pembelian di Expo Sinode GKJ Indonesia melalui sumber yang terpercaya 

dan komunitas Expo Sinode GKJ Indonesia memiliki sarana untuk mempromosikan 

produknya tanpa membutuhkan biaya yang cukup besar serta dapat menyebarkan 

informasi lebih efektif dan efesien. Supaya tidak memperluas area pembahasan 

pada penelitian ini ditetapkan batasan masalah yaitu aplikasi ini berjalan pada 

perangkat Android dengan sistem operasi minimal platform versi 2.3 

(Gingerbread), tidak membahas keamanan baik data maupun transfusi data, dan 

aplikasi ini menyediakan informasi dari setiap komunitas Expo Sinode GKJ 

Indonesia yang tergabung pada Rayon 3. 
 

2. Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian terdahulu pernah mengangkat topik serupa dengan 

penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Penelitian pertama membahas tentang bagaiman cara merancang dan 

mengimplementasikan suatu sistem yang dapat menampung dan mempublikasikan 

produk-produk penelitian mahasiswa sehingga dapat bermanfaat dan mempunyai 

nilai jual. Pada jurnal yang berjudul “Perancangan dan Implementasi Aplikasi 

Penjualan Produk Hasil Penelitian Mahasiswa Berbasis Android (Studi Kasus: 

Fakultas Teknologi Informasi UKSW)” menyatakan bahwa aplikasi tersebut dapat 

membantu pengguna menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pembelian suatu 

produk, karena mengunakan mobile device yang bersifat ubiquity sehingga 

transaksi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Temuan pada penelitian 

pertama yang diterapkan pada penelitian ini yaitu penerapan m-commerce pada 

aplikasi yang berjalan di perangkat Android [4]. 

Selanjutnya penelitian kedua membahas tentang bagaimana membangun 

sebuah aplikasi yang khusus untuk mobile commerce pada perangkat BlackBerry 

menggunakan Framework PhoneGap. Pada jurnal yang berjudul “Perancangan 

Aplikasi Mobile Commerce pada Perangkat BlackBerry Menggunakan Framework 

PhoneGap (Studi Kasus: Butik Emely Shop Semarang)” menyatakan bahwa 

aplikasi tersebut memberi kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan 
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produk dan melihat status pesanan yang sudah dilakukan serta memberi kemudahan 

bagi administrator dalam maintenance pada produk-produk yang ditampilkan juga 

untuk melihat data pesanan. Temuan pada penelitian kedua yang diterapkan pada 

penelitian ini yaitu client mengambil data di server dengan mengakses web service 

bertipe REST yang akan menghasilkan layanan data dalam bentuk JSON sehingga 

tidak membutuhkan bandwith yang cukup besar [5]. 

Android adalah sebuah platform untuk perangkat mobile berbasis Linux 

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. 

Distribusi Android berada di bawah lisensi Apache Software, yang memungkinkan 

pengembangan untuk distribusi kedua atau seterusnya. Kode program Sistem 

Operasi Android kental menggunakan Java seperti platform framework yang OOP 

(Object Oriented Programming) berdasarkan Java Core Libraries, dan kode 

program lainnya yang ditulis dengan format XML, kode C dan C++. Dari 12 juta 

baris kode program pada Android, 2.1 juta diantaranya ditulis dengan bahasa 

pemrograman Java [6].  

Expo Sinode GKJ yang dirancang oleh Badan Pelaksana Sinode XXVI GKJ 

merupakan suatu wahana untuk memperkenalkan karya dan potensi GKJ sehingga 

bisa diketahui oleh banyak pihak sehingga diharapkan bisa menghasilkan kerjasama 

pengembangan karya dan potensi yang ada. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada 

tiga rayon yaitu pada rayon satu pada bulan November 2014, rayon dua pada 

tanggal 30 April sampai dengan tanggal 1 Maret 2014, dan rayon tiga yaitu pada 

tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 April 2014. Kegiatan tersebut terdiri dari 

berbagai macam acara diantaranya ibadah syukur yang diikuti oleh jemaat (massal), 

pameran (Expo) yang menampilkan karya dan potensi Gereja, Klasis dan lembaga 

serta pagelaran festival seni [1]. 

M-Commerce yang berasal dari mobile commerce merupakan suatu sistem 

perdagangan (e-commerce) yang dilakukan melalui media portabel seperti telepon 

seluler, PDA, dan lain sebagainya Pada dasarnya, M-Commerce ini merupakan 

gabungan dari e-commerce dan mobile computing. Karena itu, bisa dikatakan 

bahwa M-Commerce adalah E-Commerce yang berada dalam lingkungan nirkabel. 

M-Commerce mempunyai keuntungan yaitu kepuasan pelanggan, penghematan 

biaya, dan peluang bisnis baru, dapat dilakukan dimana saja dengan light-weighted 

device serta dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah 

sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih dekat. Walaupun M-

Commerce mempunyai keuntungan yang banyak, tetapi M-Commerce mempunyai 

kerugian yang cukup banyak juga, seperti tidak bisanya menawarkan grafik suatu 

PC, layar kecil membatasi kompleksitas aplikasi, dan terdapat pendekatan berbeda 

terhadap pemahaman M-Commerce oleh masing – masing jaringan [2]. 

Google Cloud Messaging (GCM) adalah system push notification service 

yang berdasarkan dari C2DM (Cloud to Device Messaging) dengan beberapa 

perkembangan seperti mendukung multicastmessages, tidak tegantung dengan 

kuota, mendukung JSON notificationmessages, mempunyai daya tahan baterai 

handphone lebih. Namun demikian, desain fundamental dari botnet C2DM 

memanfaatkan layanan push notification sebagai C & C channel, dan mungkin 
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botnet GCM lebih efektif dalam penyebaran notifikasi karena dapat dikirim lewat 

multicast, dan tidak memakai kuota [7]. 

Google Maps adalah layanan berbasis web yang memberikan informasi rinci 

tentang wilayah geografis dan situs di seluruh dunia. Selain peta jalan konvensional, 

Google Maps juga menawarkan pemandangan udara dan satelit dari banyak tempat. 

Google Maps Android API memungkinkan pengembang dapat menambahkan peta 

berdasarkan data Google Maps ke dalam aplikasi Android. Google Maps Android 

API secara otomatis menangani akses data ke Google Maps server, download data, 

tampilan peta, dan merespon gerakan pengguna. Pengembang juga dapat 

menggunakan Google Maps Android API untuk menambahkan penanda, poligon, 

dan overlay ke peta dasar serta mengubah mode pandangan peta [8]. 
 

3. Metodologi Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistimatis dalam 

waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur 

maupun aturan yang berlaku. Penelitian terdiri atas beberapa tahapan yang saling 

terkait antara satu dengan yang lainnya [9]. Dimana tahapan itu dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
 

Gambar 1 Tahapan Penelitian [9] 

 

Pada Gambar 1 menunjukkan tahap pertama dalam tahapan penelitian ini 

adalah identifikasi masalah dengan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi 

pada kegiatan Expo Sinode GKJ Indonesia dan ditemukan permasalahan yaitu 

proses jual beli dalam kegiatan tersebut dilakukan secara manual yaitu dengan cara 

pembeli menghubungi pihak yang bersangkutan terlebih dahulu kemudian 

melakukan pembayaran secara langsung maupun transfer melalui rekening. 

Kemudian pada tahap kedua dalam tahapan penelitian ini adalah adalah perumusan 

masalah yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi m-

commerce untuk Expo Sinode GKJ Indonesia berbasis Android. Setelah itu pada 

tahap ketiga dalam tahapan penelitian ini adalah penelusuran pustaka dengan 

mencari teori penunjang maupun studi literatur yang berhubungan dengan subyek 

penelitian untuk mengumpulkan informasi yang relevan bagi penelitian. 
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Pada tahap keempat dalam tahapan penelitian ini adalah rancangan 

penelitian dengan merancang dan mengembangkan sistem dengan menggunakan 

metode prototype. Metode ini membuat pengembang dan pengguna dapat saling 

berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Kemudian pada tahap kelima dalam 

tahapan penelitian ini adalah pengumpulan data dengan mendatangi kegiatan Expo 

Sinode GKJ Indonesia yang berlangsung pada rayon 3 untuk meminta data. 

Kemudian pada tahap keenam dalam tahapan penelitian ini adalah pengolahan data 

dengan memasukkan data yang didapat pada tahap sebelumnya ke basis data di 

server. Setelah tahapan pengolahan data selesai dilakukan, tahap terakhir dalam 

tahapan penelitian adalah penyimpulan hasil dengan menyusun laporan skripsi, 

jurnal dan slide presentasi. 

Model prototyping menerapkan pengembangan yang cepat dan pengujian 

terhadap model kerja dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang. 

Prototyping disebut juga Rapid Application Design (RAD) karena 

menyederhanakan dan mempercepat desain sistem [10]. Model prototype adalah 

proses untuk membangun sebuah model sebuah sistem, berdasarkan pada 

kebutuhan user yang tidak mengidentifikasikan secara jelas detail input, proses, 

ataupun output [11]. Proses-proses dalam model prototyping ditunjukan pada 

Gambar 2. 

 
 

Gambar 2 Tahapan Model Prototyping [11] 

 

Tahap pertama pada metode prototyping ini adalah mengumpulkan 

kebutuhan pengguna yang akan digunakan selama proses pengembangan sistem. 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan dengan mendata informasi apa 

saja yang ingin dimuat dan bagaimana proses transaksi bisnis yang diharapkan ke 

Sinode GKJ Indonesia. Berdasarkan hasil pengumpulan kebutuhan tersebut 

diperoleh proses transaksi bisnis baru yang dimulai dengan pembeli memesan 

barang dan memilih metode penerimaan dikirim atau COD (Cash On Delivery). 

Setelah permintaan barang dikirim maka pembeli harus melakukan pembayaran ke 

rekening bank milik admin. Jika admin telah menerima pembayaran dan 

menyetujuinya maka admin tersebut dapat mengkonfirmasi ke anggota supaya 

permintaan barang tersebut segera diproses. Nantinya kebutuhan pengguna 

terhadap aplikasi ini antara lain pengguna adalah user Android dengan sistem 

operasi minimal platform versi 2.3 (Gingerbread), aplikasi ini dapat digunakan 

pada perangkat Android yang terhubung dengan jaringan internet, dan indikator 
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dalam pambangunan aplikasi ini informasi seputar produk, profil usaha, berita, 

kegiatan, dan pengumuman dari setiap anggota Expo Sinode GKJ Indonesia. 

Tahap kedua pada metode prototyping ini adalah melakukan perancangan 

sistem untuk mewakili semua aspek sistem yang telah diketahui. Pada proses ini 

dilakukan dengan menerjemahkan kebutuhan sistem kedalam dokumen dengan 

pendekatan berorientasi objek menggunakan Unified Modelling Language (UML). 

Pada penelitian ini terdapat berbagai perbaikan supaya dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna aplikasi. Pada protype pertama, pengguna harus memasukkan kembali 

nama, alamat, dan kode pos saat melakukan checkout maka pada prototype 

berikutnya aplikasi dirancang sehingga informasi tersebut diisi secara otomatis 

berdasarkan data profil pengguna namun pengguna juga dapat mengubah informasi 

tersebut jika tujuan penerima produk berbeda dengan data profil pengguna. Pada 

prototype kedua pada setiap halaman belum memiliki tombol untuk memuat ulang 

halaman sehingga bila terdapat perubahan data hanya dapat dirasakan pengguna 

jika pengguna mengakses halaman tersebut kembali maka kelemahan tersebut 

diperbaiki pada prototype berikutnya. 

Berdasarkan perbaikan yang dilakukan selama proses perancangan sistem 

dengan metode prototype pada penelitian ini menghasilkan hasil akhir berupa 

aplikasi berdasarkan rancangan yang digambarkan dalam diagram UML. Diagram 

(UML) yang digunakan pada penelitian ini salah satunya use case diagram sistem, 

class diagram pengembangan sistem, dan deployment diagram sistem. Use case 

diagram sistem yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

 
 

Gambar 3 Use Case Diagram Sistem 



13 

 

Pada Gambar 3 menggambarkan sistem memiliki dua pengguna yaitu guest 

dan pembeli. Guest memiliki kemampuan untuk melihat daftar info, detail info, 

daftar produk dan detail produk. Sedangkan pembeli memiliki semua kemampuan 

yang dimiliki guest serta dapat melakukan proses beli produk, melihat keranjang 

belanja, melakukan proses checkout dan mengelola data transaksi seperti melihat 

daftar tagihan, melihat daftar konfirmasi, melihat daftar riwayat, konfirmasi 

pembayaran, serta konfirmasi barang diterima. Activity diagram peta produk dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4 Activity Diagram Peta Produk 

 

Pada Gambar 4 menggambarkan aktifitas pengguna saat melakukan lihat 

peta produk yang dimulai dengan memilih menu peta di form detail produk. 

Kemudian aplikasi M-Commerce akan menampilkan halaman peta. Kemudian 

aplikasi akan memuat data vektor peta dan membuat marker sebagai penanda lokasi 

produk dengan memanfaatkan teknologi Google Maps. Activity diagram notifikasi 

Google Cloud Messaging dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5 Activity Diagram Notifikasi Google Cloud Messaging 

 

Pada Gambar 5 menggambarkan aktifitas pembeli saat menerima pesan 

notifikasi Google Cloud Messaging yang dimulai dari Google Cloud Messaging 

mengirimkan notifikasi yang nantinya akan diterima aplikasi M-Commerce. 

Kemudian aplikasi M-Commerce menampilkan pesan notifikasi yang jikaa pembeli 

mebuka pesan tersebut maka aplikasi M-Commerce akan menampilkan detail 

notifikasi. Class diagram sistem yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 6. 
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Gambar 6 Class Diagram Sistem 

 

Pada Gambar 6 menggambarkan class diagram dari aplikasi E-Commerce 

yang sudah ada. Pada sistem yang dirancangan pada penelitian ini menggunakan 

kelas yang berada di aplikasi client maupun server. Kelas yang berada di aplikasi 

client menggunakan kelas controller yang terdiri dari kelas CartDao dan 

CartItemDao serta menggunakan kelas model yang terdiri dari kelas Cart dan 

CartItem. Disamping itu kelas yang mengatur tampilan antarmuka terdiri dari kelas 

MainActivity, LoginActivity, RegisterActivity, ProductListFragment, 

ProductDetailFragment, CheckoutActivity, dan CartFragment. Sedangkan pada 

aplikasi server menggunakan kelas controller yang terdiri dari kelas 

MemberServcice, ProductService, dan OrderService serta kelas model yang terdiri 

dari kelas ModMemberServcice, ModProductService, dan ModOrderService. 

Deployment diagram sistem yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 7. 
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Gambar 7 Deployment Diagram Sistem 

 

Pada Gambar 7 menggambarkan sistem menggunakan webserver sebagai 

hosting untuk menjalankan basis data MySQL dan aplikasi server. Aplikasi server 

tersebut dapat diakses oleh administrator melalui perangkat desktop dan oleh client 

melalui perangkat Android. Untuk dapat mengakses aplikasi administrator dapat 

menggunakan browser sedangkan untuk dapat menjalankan aplikasi M-Commerce, 

perangkat Android harus sudah terpasang Google Play Service untuk 

memanfaatkan layanan Google. Aplikasi M-Commerce juga memanfaatkan Google 

App Server untuk mendapatkan layanan Google Maps Android, Google Cloud 

Messaging. 

Tahap ketiga pada metode prototyping ini adalah melakukan pengujian 

sistem untuk melihat kelayakan sistem sehingga mampu memenuhi kebutuhan 

pengguna. Tahap ini dilakukan supaya sistem dapat berjalan dengan baik dan 

mendeteksi kelemahan yang tidak terduga untuk menjaga kualitas sistem. Hasilnya 

dari tahap ini kemudian dievaluasi kembali, jika masih belum sesuai akan 

dikembalikan ke tahap sebelumnya. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi sistem merupakan hasil implementasi dalam bentuk sistem 

berdasarkan perancangan sistem yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

Implementasi sistem yang dibahas meliputi implementasi aplikasi M-Commerce 

yang digunakan untuk mendapatkan informasi maupun pada saat melakukan 

transaksi pembelian di Expo Sinode GKJ Indonesia melalui perangkat Android. 

Tampilan yang muncul pertama kali ketika aplikasi mulai dijalankan adalah form 

daftar produk seperti yang dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Form Daftar Produk 

 

Pada Gambar 8 menunjukkan form daftar produk menampilkan listView 

berisi sekumpulan produk yang dipasarkan di Expo Sinode GKJ Indonesia serta 

dikelompokkan berdasarkan tiga kategori yaitu pertanian, pariwisata, dan industri. 

Produk yang ditampilkan pada setiap item dalam listView merupakan data yang 

diambil dari basis data di webserver. Pada setiap item dalam listView berisi 

imageView foto, textView nama dan textView alamat. Perintah yang digunakan 

untuk untuk menampilkan data produk di form daftar produk dapat dilihat pada 

Kode Program 1. 

 
Kode Program 1 Perintah Menampilkan Data Produk Di Form Daftar Produk 

 

 
 

Pada kode program 4.2 pada baris kode ke-1 menunjukkan sistem 

menetapkan layout yang ingin menjadi dasar item kemudian pada baris kode ke-2 

sampai dengan baris kode ke-4 sistem mengisi nilai pada widget yang digunakan 

untuk menampilkan foto dari alamat url foto di server. Setelah itu pada baris kode 

ke-6 sampai dengan baris kode ke-7 sistem mengisi nilai pada widget yang 

digunakan untuk menampilkan nama produk. Dan yang terakhir pada baris kode 

ke-8 sampai dengan baris kode ke-9 sistem mengisi nilai pada widget yang 

1. View view = inflater.inflate(R.layout.item_list_product, null); 

2. new ImageUtility(getActivity()).displayImage( 

3. "http://iklaster.com/file/produk/" 

4. + maps.get(position).get("foto"), 

5. ((ImageView) view.findViewById(R.id.icon))); 

6. ((TextView) view.findViewById(R.id.name)) 

7. .setText(maps.get(position).get("nama")); 

8. ((TextView) view.findViewById(R.id.price)) 

9. .setText("Harga : Rp. " + maps.get(position).get("price")); 
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digunakan untuk menampilkan harga produk. Tampilan yang muncul setelah 

pengguna memilih salah satu produk di form daftar produk adalah form detail 

produk seperti yang dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
 

Gambar 9. Form Detail Produk 

 

Pada Gambar 9 menunjukkan form detail produk menampilkan informasi 

produk yang telah dipilih. Produk yang ditampilkan pada setiap item dalam listView 

merupakan data yang diambil dari basis data di webserver. Pada setiap item dalam 

listView berisi imageView foto, textView nama dan textView alamat. Perintah yang 

digunakan untuk menampilkan data produk di form detail produk dapat dilihat pada 

Kode Program 2. 
 

Kode Program 2 Perintah Menampilkan Data Produk di Form Detail Produk 

 

 
 

Pada kode program 2 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

10 sistem mengisi nilai pada setiap widget berupa textView dengan data yang 

diambil dari server. Dan yang terakhir pada baris kode ke-11 sistem mengisi nilai 

pada widget yang digunakan untuk menampilkan galeri foto produk. 

1. name.setText(map.get("nama")); 

2. stock.setText(": " + map.get("stok") + " " +  

3. map.get("satuan")); 

4. weight.setText(": " + map.get("berat_per_satuan")); 

5. price.setText(": Rp. " + map.get("harga")); 

6. description.setText(map.get("deskripsi")); 

7. ukm.setText(map.get("ukm")); 

8. address.setText(map.get("alamat") + ", " + map.get("kota")); 

9. phone.setText(map.get("telepon")); 

10. email.setText(map.get("email_umkm")); 
11. gallery.setAdapter(new CustomGalleryAdapter()); 
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Pada form detail produk terdapat tombol peta yang akan menampilkan 

form berisi peta dengan memanfaatkan teknologi Google Maps. Tampilan form peta 

produk seperti yang dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 
 

Gambar 10. Form Peta Google Maps 

 

Pada Gambar 10 menunjukkan form peta produk berisi peta tersebut berisi 

marker yang menunjukkan posisi dimana produk tersebut berada. Peta tersebut 

digunakan untuk mempermudah pengguna mengetahui dimana produk tersedia 

karena untuk dilihat langsung maupun untuk melakukan pembelian secara 

langsung. Karena produk yang ditawarkan oleh anggota expo belum tentu berada 

pada satu lokasi. Perintah yang digunakan untuk menampilkan peta produk dapat 

dilihat pada Kode Program 3.  
 

Kode Program 3 Perintah Menampilkan Peta Google Maps 

 

 
 

Pada kode program 3 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

2 menunjukkan perintah yang digunakan untuk menambahkan marker pada peta 

Google Maps di perangkat Android dengan menggunakan fungsi addMarker(). 

Fungsi tersebut membutuhkan parameter berupa objek dari kelas MarkerOptions() 

yang telah diberi posisi berupa latitude dan longitude dengan memanggil fungsi 

position(). 

Selain itu proses pemesan produk dapat dimulai setelah pembeli menekan 

tombol beli pada form detail produk maka produk tersebut akan masuk ke dalam 

daftar keranjang belanja. Perintah yang digunakan untuk menambahkan data 

produk ke keranjang belanja dapat dilihat pada Kode Program 4. 
 

 

1. map.addMarker(new MarkerOptions().position(latLng) 

2. .title(bundle.getString("name"))); 
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Kode Program 4 Perintah Menambahkan Data Produk di Keranjang Belanja 

 

 
 

Pada kode program 4 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

13 menunjukkan sistem memeriksa apakah data keranjang belanja untuk expo 

group tersebut sudah ada atau belum. Jika belum ada maka sistem akan membuat 

data keranjang belanja baru namun jika belum ada maka sistem akan 

memperbaharui total tagihan yang ada. Kemudian pada baris kode ke 13 sistem 

menambahkan data item keranjang baru. Pembeli dapat melihat daftar produk yang 

telah dipilih untuk dipesan di menu keranjang belanja. Tampilan yang muncul 

setelah pengguna memilih menu keranja belanja pada menu utama adalah adalah 

form keranjang belanja seperti yang dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 
 

Gambar 11. Form Keranjang Belanja 

 

Pada Gambar 11 menunjukkan form keranjang belanja menampilkan 

listView berisi sekumpulan produk yang akan dipesan. Produk yang ditampilkan 

pada setiap item dalam listView merupakan data yang diambil dari basis data di 

perangkat Android. Jika pembeli telah selesai memilih barang yang akan dipesan 

maka pembeli dapat mulai mengirimkan pemesanan produk ke admin Expo Group 

dengan memilih menu checkout. Menu checkout merupakan menu yang digunakan 

oleh pembeli untuk mengirimkan data pemesanan ke server. Menu checkout berada 

di dalam form checkout seperti yang dapat dilihat pada Gambar 12. 

1. if (cart == null) { 

2. cart = new Cart(); 

3. cart.setId(Integer.parseInt(map.get("id_cluster"))); 

4. cart.setExpoEmail(map.get("email_expo")); 

5. cart.setExpoName(map.get("nama_expo")); 

6. cart.setTotalPrice(cartItem.getTotalPrice()); 

7. new CartDao(activity).insert(cart); 

8. } else { 

9. cart.setTotalPrice(cart.getTotalPrice() 

10. +cartItem.getTotalPrice()); 
11. new CartDao(activity).update(cart); 
12. } 
13. new CartItemDao(activity).insert(cartItem); 
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Gambar 12 Form Checkout 

 

Pada Gambar 12 menunjukkan form checkout memiliki input yang terdiri 

dari nama, alamat, dan kode pos serta tombol untuk memulai proses checkout. Pada 

form tersebut nama, alamat, dan kode pos akan terisi otomatis berdasarkan data 

profil pembeli namun pembeli masih dapat mengubahnya jika ingin dikirimkan ke 

alamat lain. Pada form tersebut pembeli dapat memilih metode pemesanan yaitu 

barang ingin dikirim atau bertemu langsung dengan pembeli dan penjual atau yang 

disebut COD (Cash On Delivery). Setelah pembeli berhasil melakukan proses 

checkout maka data pemesanan akan terkirim dan pembeli akan menerima tagihan. 

Perintah yang digunakan untuk mengirimkan request HTTP POST checkout dapat 

dilihat pada Kode Program 5. 

 
Kode Program 5 Perintah Mengirimkan Request HTTP POST Checkout 

 

 
 

Pada kode program 5 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

2 menunjukkan sistem mengirimkan request HTTP POST dengan memanfaatkan 

fungsi requestHTTPPOST() yang berada di kelas NetworkUtility dengan parameter 

alamat “checkout”. Setelah mengirimkan request maka sistem di server akan 

mengembalikan sebuah response, response tersebut nantinya berupa data JSON. 

Kemudian response yang telah diterima tersebut dikonversi menjadi variabel 

bertipe Arraylist<Hashmap<String, String>> dengan menggunakan fungsi 

parseObject yang berada di kelas JsonUtility. 

Setelah pemesanan dikirim maka pembeli harus melakukan transfer uang 

melalui bank yang telah ditentukan dan informasi transfer uang yang telah 

dilakukan harus diberitahukan kepada admin Expo Group melalui menu konfirmasi 

pembayaran. Menu konfirmasi pembayaran merupakan menu yang digunakan oleh 

pembeli untuk mengirimkan data pembayaran ke server. Menu konfirmasi 

1. map = new JsonUtility().parseObject(new NetworkUtility().requestHttpPost( 

2. "checkout", this.params)); 
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pembayaran berada di dalam form konfirmasi pembayaran seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 13. 

 

 
 

Gambar 13 Form Konfirmasi Pembayaran 

 

Pada Gambar 13 menunjukkan form konfirmasi pembayaran memiliki 

memiliki input yang terdiri dari tanggal pembayaran, bank tujuan, jumlah 

pembayaran, bank asal, no. rekening asal, dan atas nama serta tombol untuk 

memulai proses konfirmasi pembayaran. Setelah pembeli berhasil melakukan 

proses konfirmasi pembayaran maka data pembayaran akan terkirim. Perintah yang 

digunakan untuk mengirimkan request HTTP POST konfirmasi pembayaran dapat 

dilihat pada Kode Program 6. 

 
Kode Program 6 Perintah request HTTP POST Konfirmasi Pembayaran 

 

 
 

Pada kode program 6 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

2 menunjukkan sistem mengirimkan request HTTP POST dengan memanfaatkan 

fungsi requestHTTPPOST() yang berada di kelas NetworkUtility dengan parameter 

alamat “konfirmasi_pembayaran”. Setelah mengirimkan request maka sistem di 

server akan mengembalikan sebuah response, response tersebut nantinya berupa 

data JSON. Kemudian response yang telah diterima tersebut dikonversi menjadi 

variabel bertipe Arraylist<Hashmap<String, String>> dengan menggunakan fungsi 

parseObject yang berada di kelas JsonUtility. 

Menu notifikasi merupakan menu yang muncul ketika pembelian oleh 

pengguna aplikasi mengalami perubahan status meliputi status ketika admin 

menyetujui konfirmasi pembayaran dari pengguna maupun ketika anggota 

mengirim/packaging barang yang dipesan pengguna. Pada aplikasi ini notifikasi 

1. map = new JsonUtility().parseObject(new NetworkUtility().requestHttpPost( 

2. "konfirmasi_pembayaran", this.params)); 
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untuk setiap pembaharuan proses transaksi tersebut dibangun dengan 

memanfaatkan layanan Google Cloud Messaging. Request notifikasi Google Cloud 

Messaging dibuat dari aplikasi server kemudian layanan Google Cloud Messaging 

menangani notifikasi tersebut yang nantinya akan dikirim ke aplikasi client. 

Perintah yang digunakan untuk mengirim notifikasi ke client dengan memanfaatkan 

layanan Google Cloud Messaging dapat dilihat pada Kode Program 7. 

 
Kode Program 7 Perintah Mengirim Notifikasi Ke Client 

 

 
 

Pada kode program 7 pada baris kode ke-1 sampai dengan baris kode ke-

7 sistem mempersiapkan parameter yang dibutuhkan untuk membuat request 

notifikasi. Kemudian request dikirmkan ke layanan Google Cloud Messaging 

dengan memanfaatkan fungsi curl_setopt. Hasil proses tersebut akan ditampung 

pada variabel bernama result seperti yang ditunjukkan pada baris kode ke-16. Nilai 

pada variabel result dibandingkan jika bernilai false maka proses berhenti seperti 

yang ditunjukkan pada baris kode ke-17. 

Setelah notifikasi berhasil dikirim maka aplikasi client akan menunggu 

pesan tersebut diterima dengan menggunakan koneksi internet. Perintah yang 

digunakan untuk mendeteksi notifikasi dengan memanfaatkan layanan Google 

Cloud Messaging dapat dilihat pada Kode Program 8. 

 
Kode Program 8 Perintah Mendeteksi Notifikasi 

 

 
 

Pada kode program 8 pada baris kode ke-1 setiap notifikasi yang masuk 

ditampung kemudian pada baris kode ke-2 sistem mengecek apakah ditemukan 

notifikasi bila ditemukan pada baris kode ke-3 sistem akan menampilkan pesan 

notifikasi. 

1. $url = 'https://android.googleapis.com/gcm/send'; 

2. $fields = array('to' => $registatoin_id,'data' => $message,); 

3. define("GOOGLE_API_KEY", "AIzaSyCq73xcAjfL8Vq3J16h6LEt5koYdxk-4ZA");   

4. $headers = array( 

5.     'Authorization: key='. GOOGLE_API_KEY, 

6.     'Content-Type: application/json' 

7. ); 

8. $ch = curl_init(); 

9. curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); 

10. curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); 
11. curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers); 
12. curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
13. curl_setopt ($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);  

14. curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 
15. curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($fields)); 
16. $result = curl_exec($ch);     

17. if ($result === FALSE) { die('Curl failed: ' . curl_error($ch)); } 
18.  curl_close($ch); 

19. Bundle extras = intent.getExtras(); 
20. if (!extras.isEmpty()) { 
21. generateNotification(extras); 
22. } 
23. GcmBroadcastReceiver.completeWakefulIntent(intent); 
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Setelah aplikasi selesai dibangun kemudian dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metode black-box dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1 Hasil Pengujian Black-box 

 

Proses Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang Muncul Kesimpulan 

Lihat daftar 

produk 

Menampilkan 

kumpulan produk 

Form daftar berisi 

produk muncul 

Valid 

Lihat detail 

produk 

Menampilkan detail 

produk 

Form berisi detail 

produk muncul 

Valid 

Klik beli 

produk 

Tambah produk ke 

keranjang belanja 

Toast berisi pesan 

sukses muncul 

Valid 

Klik tombol 

checkout 

Daftar produk di 

keranjang belanja 

masuk ke tagihan 

Toast berisi pesan 

sukses muncul 

Valid 

Klik tombol 

konfirmasi 

Tagihan yang telah 

dikonfirmasi hilang 

dari daftar 

Toast berisi pesan 

sukses muncul 

Valid 

Klik tombol 

registrasi 

Mendaftarkan akun 

member baru 

Toast berisi pesan 

sukses muncul 

Valid 

Klik tombol 

login dengan 

otentikasi 

salah 

Sistem menampilkan 

pesan kesalahan 

Toast berisi pesan 

kesalahan username 

atau password muncul 

Valid 

Klik tombol 

login dengan 

otentikasi 

benar 

Mengubah status 

guest menjadi 

pembeli 

Toast berisi pesan 

sukses muncul 

Valid 

 

Selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan metode skala likert 

kepada 30 responden pengguna Android dengan rincian 15 orang berasal dari 

mahasiswa UKSW dan 15 orang merupakan jemaat yang tergabung dalam GKJ 

Indonesia serta mengumpulkan pendapat berdasarkan tiga pertanyaan yang akan 

diberikan. Pertanyaan pertama yang diberikan adalah “Informasi dalam Expo GKJ 

yang dipublikasikan oleh anggota Expo GKJ melalui aplikasi ini disajikan secara 

interaktif?” dan menghasilkan jawaban dengan tingkat kepuasan sebesar 100%. 

Pertanyaan kedua yang diberikan adalah “Proses bisnis M-Commerce yang 

diterapkan aplikasi ini mulai dari checkout hingga konfirmasi pembayaran mudah 

dilakukan oleh pengguna?” dan menghasilkan jawaban dengan tingkat kepuasan 

sebesar 80%. Pertanyaan ketiga yang diberikan adalah “Notifikasi pada saat admin 

menyetujui pembayaran dan pada saat anggota mulai mengirimkan barang 

membantu pengguna mengetahui informasi selama melakukan proses pembelian 

produk dengan lebih mudah dan cepat?” dan menghasilkan jawaban dengan tingkat 

kepuasan sebesar 83.33%. Pada metode skala likert hasil interprestasi skor pada 

kisaran 66.6%-100% menunjukkan tingkat kepuasan responden berada pada tingkat 
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puas [12]. Dari ketiga pertanyaan yang telah diajukan menunjukkan tingkat 

kepuasan responden berada di atas 66.6% sehingga dapat disimpulkan aplikasi ini 

akan memberikan kepuasan lebih kepada pengguna nantinya. 

 

5. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi ini telah dirancang dalam bentuk aplikasi native Android sehingga 

selama proses pengembangan memanfaatkan Android SDK yang diperoleh melalui 

situs resmi Android. Aplikasi client dapat menampilkan data setelah mengirimkan 

request HTTP ke server kemudian server memberikan response berupa data dalam 

bentuk JSON. Pesan notifikasi dapat dibangun dengan memanfaatkan layanan 

Google Cloud Messaging dan peta dapat dibangun dengan memanfaatkan layanan 

Google Maps. Kedua layanan tersebut dapat diimplementasikan dengan 

memanfaatkan pustaka Google Play Service. Aplikasi ini juga membutuhkan 

sebuah API Key yang dapat dibuat dengan Google API Console supaya aplikasi 

memiliki hak mengakses ke layanan Google. Aplikasi ini telah dimplementasikan 

yang menunjukan dengan penerapan aplikasi dengan model M-Commerce pada 

Expo Sinode GKJ Indonesia maka pembeli dapat lebih mudah menemukan barang 

yang diinginkan selain itu proses jual beli dapat dilakukan dengan lebih mudah dan 

cepat. Proses transaksi bisnis pada aplikasi ini dimulai dengan pembeli memesan 

barang dan memilih metode penerimaan dikirim atau COD (Cash On Delivery). 

Setelah permintaan barang dikirim maka pembeli harus melakukan pembayaran ke 

rekening bank milik admin Expo Group. Jika admin Expo Group telah menerima 

pembayaran dan menyetujuinya maka admin tersebut dapat mengkonfirmasi ke 

anggota Expo Group supaya permintaan barang tersebut segera diproses. Pada hasil 

pengujian sistem juga menunjukkan bahwa aplikasi mampu memberikan kepuasan 

kepada pengguna karena dirasa mampu menyelesaikan permasalahan selama 

melakukan melakukan transaksi bisnis di Expo Sinode GKJ Indonesia. 

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya dengan memanfaatkan 

pelaksanaan penelitian ini antara lain aplikasi ini dapat dikembangkan dengan 

menyediakan kemampuan berbagi informasi melalui jejaring sosial selain 

Facebook seperti Twitter, Google+, dan sebagainya, aplikasi ini terintegrasi dengan 

sistem pembayaran online seperti paypal atau Google Wallet, dan aplikasi ini 

memiliki sistem keamanan untuk mengamankan data yang bersifat sensitif seperti 

data pembayaran maupun informasi pengguna selama proses transmisi data dari 

client ke server dan sebaliknya. 
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