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BAB IV 

 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 

3.1 Tahap Implementasi 

Pada bagian ini membahas tentang pengujian dan analisa perangkat lunak, 

dimana pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah perangkat lunak yang 

dibuat telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengujian ini dilakukan secara 

bertahap pada tiap bagian sistem yaitu : 

3.1.1 Implementasi Sistem 

Pengujian pada implementasi sistem ini merupakan salah satu langkah 

penting yang harus dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat telah 

sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dapat dilihat dari hasil-hasil yang 

dicapai selama pengujian sistem. Selain untuk mengetahui apakah sistem sudah 

bekerja secara efektif sesuai dengan yang diharapkan, pengujian juga bertujuan 

untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibuat. 

3.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras dan Lunak 

Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, ada beberapa hal yang 

dibutuhkan. Perangkat keras dan perangkat lunak merupakan dua hal yang selalu 

dibutuhkan dalam mengimplementasikan rancangan yang telah ada. 

i. Spesifikasi Perangkat Keras 

Dalam menerapkan dari rancangan yang telah dijelaskan sebelumnya 

dibutuhkan beberapa perangkat keras untuk menyajikan aplikasi ini. Adapun alat-

alat yang dibutuhkan adalah: 

 



91 

 

1. Telepon genggam berbasis Sistem Operasi Android 

2. 1 unit komputer 

i. Spesifikasi Perangkat Lunak 

Dalam menerapkan rancangan yang telah dibuat, dibutuhkan beberapa software 

untuk membuat aplikasi berbagi lokasi yaitu: 

1. Bahasa Pemrograman Java 

Dalam hal ini digunakan Java Development Kid (JDK) 1.6 dan Java 

Runtime Environment (JRE). 

2. Sistem Operasi 

Untuk penggunaan sistem operasi dapat digunakan Windows XP (32-bit) 

atau windows 7 (32 atau 64 bit). 

3. Integrated Development Environment (IDE) Eclipse 3.4 atau 3.5 

Untuk memudahkan dalam pengembangan aplikasi, maka digunakan IDE 

karena memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan 

perangkat lunak. Adapun dalam pengembangan ini digunakan Eclipse v atau 

3.5 dikarenakan telah mendukung Android Development Tools. 

4. Android Software Development Kit (Android SDK) 

Android SDK adalah tools API (Application Programing Interface ) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android memberikan kesempatan 

untuk membuat aplikasi yang dibutuhkan, namun bukan merupakan aplikasi 

bawaan smartphone. (Safaat, 2011:22)  
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5. Android Development Tools (ADT) 

Android membuat kostum plugin untuk IDE Eclipse, sehingga dengan 

adanya ADT ini memberikan kemudahan dalam pengembangan aplikasi, 

membuat tampilan antarmuka aplikasi, menambahkan komponen yang 

diperlukan, men-debug aplikasi dengan menggunakan perangkat SDK 

Android, dan bahkan membungkus aplikasi yang telah dikembangkan untuk 

di distribusikan. Adapun ADT yang digunakan adalah ADT 0.9.5. 

 

3.1.3 Tampilan Menu Utama 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama 
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Menu utama merupakan tampilan pembuka ketika aplikasi pertama kali 

dijalankan. Pada tampilan ini terdapat tombol login apabila pengguna sudah 

pernah mendaftar, tombol daftar apabila pengguna belum mendaftar, dan tombol 

cari lokasi untuk melakukan pencarian suatu lokasi berdasarkan kriteria. 

3.1.4 Tampilan Login 

Tampilan login merupkan tampilan untuk pengguna yang sebelumnya 

sudah pernah mendaftar, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi yaitu 

username dan password. 

 

Gambar 4.2 Tampilan Login 
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3.1.5 Tampilan Mendaftar 

Tampilan mendaftar merupakan tampilan apabila pengguna akan melakukan 

pendaftaran, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi pengguna yaitu 

username, password, verify password dan email. 

    

Gambar 4.3 Tampilan Mendaftar 

3.1.6 Tampilan Daftar Lokasi 

Tampilan daftar lokasi merupakan tampilan setelah pengguna melakukan 

pencarian lokasi berdasarkan kriteria. 

 

Gambar 4.4 Tampilan Daftar Lokasi 
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3.1.7 Tampilan Menambah Lokasi 

Tampilan menambah lokasi merupakan tampilan apabila pengguna terdaftar 

akan melakukan penambahan lokasi. Pada tampilan ini terdapat formulir yang 

harus diisi yaitu kriteria lokasi dan nama lokasi. 

 

Gambar 4.5 Tampilan Menambah Lokasi 

3.1.8 Tampilan Detil Lokasi 

Tampilan detail lokasi merupakan tampilan setelah pengguna memilih salah 

satu lokasi dari daftar lokasi yang ditampilkan sebelumnya. Pada tampilan ini 

terdapat data-data lokasi yaitu id lokasi, kriteria lokasi, nama lokasi, koordinat 

lokasi, tombol komentar, tombol gambar dan tombol tampil peta. 
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Gambar 4.6 Tampilan Detil Lokasi 

3.1.9 Tampilan Daftar Gambar Lokasi 

Tampilan gambar lokasi merupakan tampilan yang berisi gambar-gambar 

yang ditambahkan oleh pengguna terdaftar, dan juga menu untuk menambah 

gambar tentang lokasi tersebut. 

 

Gambar 4.7 Tampilan Daftar Gambar Lokasi 
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3.1.10 Tampilan Daftar Komentar Lokasi 

Tampilan komentar lokasi merupakan tampilan yang berisi komentar-

komentar pengguna terdaftar, dan juga menu untuk menambah komentar tentang 

lokasi tersebut. 

 

Gambar 4.8 Tampilan Daftar Komentar Lokasi 

 

3.1.11 Tampilan Mencari lokasi 

Tampilan mencari lokasi merupakan tampilan apabila pengguna melakukan 

proses pencarian lokasi, pada tampilan ini terdapat formulir yang harus diisi yaitu 

kriteria dan nama lokasi, serta pengguna dapat memilih untuk menggunakan GPS 

atau tanpa GPS. 
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Gambar 4.9 Tampilan Mencari Lokasi 

3.1.12 Tampilan Peta 

Layar tampilan peta merupakan tampilan keika pengguna dan pengguna 

terdaftar memilih untuk menampilkan lokasi di peta. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Peta 
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3.2 Evaluasi Sistem 

Setelah melakukan implementasi sistem, tahap selanjutnya adalah melakukan uji 

coba dan evaluasi terhadap sistem. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui 

apakah aplikasi yang telah dibuat ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan atau output yang diharapkan. Adapun evaluasi yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi 

Uji coba fungsi aplikasi dilakukan dengan memberikan aplikasi kepada 

pengguna untuk menjalankan aplikasi dan berbagi lokasi dengan pengguna lain. 

uji coba kepada pengguna dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap aplikasi 

yang dibangun, apakah sudah dibuat sesuai tujuan dan berhasil mencapai tujuan. 

Pada tahap uji coba dilakukan dengan melibatkan 3 pengguna terdaftar dan 2 

pengguna tidak terdaftar untuk menjalankan aplikasi berbagi lokasi. 

 

3.2.2 Pengujian Fungsi 

a. Mendaftar 

Pengujian fungsi mendaftar dilakukan oleh pengguna dengan username 

“suuddin”. Pengguna melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir 

pendaftaran yang berisi username, password, verify password dan email. 
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Gambar 4.11 Fungsi Mendaftar 

 

b. Mencari Lokasi tanpa GPS 

Pengujian fungsi mencari lokasi dilakukan oleh pengguna “X” dan 

pengguna terdaftar “arie”, pengguna “X” tidak dapat melakukan penambahan 

gambar dan komentar. Dapat dilhat pada gambar 4.12 berikut: 

   

Gambar 4.12 Mencari Lokasi Tanpa GPS 
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c. Mencari Lokasi dengan GPS 

Pengujian mencari lokasi dilakukan oleh pengguna terdaftar “tes”, pengguna 

akan mengaktifkan GPS terlebih dahulu sebelum melakukan pencarian lokasi, dan 

melakukan pencarian berdasarkan kriteria lokasi, dapat dilihat pada gambar 4.13 

berikut: 

    

Gambar 4.13 Mencari Lokasi Dengan GPS 

 

d. Melihat Detail Lokasi 

Pengujian fungsi melihat detil lokasi dilakukan oleh pengguna “Y”, 

pengguna “Y” tidak dapat melakukan penambahan gambar dan komentar, dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.14 Melihat Detil Lokasi 

e. Menambah Komentar 

Pengujian menambah komentar dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar, 

penambahan komentar akan dilakukan oleh pengguna “suuddin”, dengan mengisi 

komentar dan mengirimkan ke sistem, dapat dilihat pada gambar berikut: 

    

Gambar 4.15 Menambah Komentar 
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f. Menambah Gambar 

Pengujian menambah gambar dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar, 

penambahan gambar akan dilakukan oleh pengguna “tes3”, dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

    

Gambar 4.16 Menambah Gambar 

 

g. Menambah Lokasi 

Pengujian menambah lokasi dapat dilakukan oleh pengguna terdaftar, 

penambahan lokasi akan dilakukan oleh pengguna “tes3”, pengguna “tes3” harus 

mengisi formulir menambah lokasi dan mengaktifkan GPS untuk mengurangi 

resiko informasi yang salah, dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.17 Menambah Lokasi 

 

Pengguna terdaftar dengan username “tes3” berhasil menambahkan lokasi 

pada kriteria penginapan dan nama lokasi Hotel Ganefo yang beralamatkan di 

jalan Kapasan Surabaya, pengguna “tes3” juga menambah komentar dan gambar 

tentang Hotel tersebut. 

 


