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4.8. Hasil Aplikasi 

Berikut merupakan hasil dari aplikasi setelah proses pembuatan aplikasi 

selesai. Hasil aplikasi akan ditampilkan dalam bentuk screenshot. 

1. Hasil Aplikasi (Screenshot) 

Inilah hasil tampilan pada aplikasi berupa screenshot yang 

merupakan wujud dari hasil perancangan antarmuka atau user interface 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

a. Halaman Awal (Splash Screen) 

Tampilan halaman awal aplikasi hasil dari 

perancangan antarmuka halaman awal ditujukan pada 

gambar 4.37. Halaman utama ini menggunakan tema atau 

background dengan gambar lovebird yang mempunyai 

makna atau arti untuk menuju pada lovebird tersebut. 

 

Gambar 4. 37 Tampilan Splash Screen 
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b. Menu 

Gambar 4.38 adalah tampilan menu pada aplikasi 

hasil dari perancangan antarmuka menu halaman utama. 

 

Gambar 4. 38 Tampilan Menu Utama 

c. Menu Tab Button profile 

Gambar 4.39 adalah tampilan halaman profile pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka profile. 

 

Gambar 4. 39 Tampilan Profile 
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d. Menu Tab Button About Us 

Gambar 4.40 adalah tampilan halaman about us pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka about us. 

 

Gambar 4. 40 Tampilan About Us 

e. Menu Tab Button Picture 

Gambar 4.41 adalah  tampilan halaman picture pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka picture. 

 

Gambar 4. 41 Tampilan Picture 
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f. Menu Tab Button Videos 

Gambar 4.42 adalah tampilan halaman videos pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka videos. 

 

Gambar 4. 42 Tampilan Videos 

g. Menu  Tab Button Simulation  

Gambar 4.43 adalah tampilan halaman dissease pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka dissease. 

 

Gambar 4. 43 Tampilan Simulation 
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h. Menu Tab Button Dissease 

Gambar 4.44 adalah tampilan halaman dissease pada 

aplikasi hasil dari perancangan antarmuka dissease. 

 

Gambar 4. 44 Tampilan Dissease 

i.  Menu Tab Button Gender 

   

Gambar 4. 45 Tampilan Gender 
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4.9. Pengujian (Testing) 

Pengujian akan dilakukan kepada aplikasi untuk menguji kelayakan 

dalam penggunaan reguler oleh pengguna. Pengujian ini dilakukan untuk 

mencari bug atau kesalahan – kesalahan selama aplikasi sedang digunakan, 

apabila ditemukan kesalahan maka aplikasi harus segera diperbaiki agar 

aplikasi dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

Pengujian aplikasi akan dilakukan dengan menggunakan metode 

blackbox. Pengujian blackbox merupakan metode pengujian perangkat lunak 

yang menguji fungsionalitas tanpa memperhatikan struktur internal dari 

aplikasi. Pengujian metode blackbox akan digunakan untuk mencari 

kesalahan seperti : kesalahan fungsi, kesalahan antarmuka, kesalahan struktur 

data atau kesalahan akses aplikasi ke database. 

Pengujian blackbox akan dilakukan dengan menggunakan tabel 

validitas untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi. 

Tabel Validitas 

Tabel validitas dibuat untuk menampung data dari hasil 

perngujian fungsionalitas aplikasi yang telah dilakukan. Tabel yang 

dibuat akan dibagi menjadi 5 kolom : kolom “No”,  “Kondisi Output”, 

“Target”, “Hasil”, dan “Keterangan”.  

Kolom “No” akan berisi nomor urut tabel, kolom “Kondisi 

Output” berisi kondisi dari output aplikasi yang akan diuji, kolom 

“Target” berisi hasil output yang diharapkan dari aplikasi, kolom “Hasil” 

berisi hasil output aplikasi dari hasil pengujian yang akan dibandingkan 
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dengan kolom “Target”, dan yang terakhir adalah kolom “Keterangan” 

yang berisi keterangan apakah hasil output aplikasi sesuai dengan hasil 

output yang diharapkan, jika sesuai maka fungsionalitas yang diuji 

berhasil Sesuai uji. 

Tabel validitas dari hasil pengujian aplikasi yang telah dilakukan ditujukan 

pada tabel dibawah : 

Tabel 4. 1 : Fungsionalitas Penginstalan 

No Kondisi Output Target Hasil Keterangan 

1 Aplikasi dapat diinstal Berhasil diinstal Berhasil diinstal Sesuai 

1. Fungsionalitas Aplikasi 

    Tabel 4. 2 : Fungsionalitas Aplikasi  

No Kondisi 

Output 

Target Hasil Ket. 

1 Masuk aplikasi Membuka aplikasi 

Menampilkan halaman 

splash screen 

Sesuai 

2 Halaman awal Halaman menu 

Menampilkan menu awal 

yang meliputi About Us, 

Profile, Picture, Videos 

dan Dissease 

Sesuai 
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3 

Halaman 

profile 

Menekan atau 

memilih tombol 

profile 

Menampilkan tentang 

loverbird dan asal-usul 

lovebird 

Sesuai 

4 

Halaman about 

us 

Menekan atau 

memilih tombol 

about us 

Menampilkan tentang 

pembuat aplikasi 

Sesuai 

5 

Halaman 

picture 

Menekan atau 

memilih tombol 

picture 

Menampilkan jenis, 

gambar dan penjelasan 

lovebird 

Sesuai 

6 Halaman videos 

Menekan atau 

memilih tombol 

videos 

Menampilkan link ke 

youtube 

Sesuai 

7 

Halaman 

Simulation 

Menekan atau 

memilih tombol 

simulation 

Menampilkan tentang 

simulasi pembelian 

loverbird 

Sesuai 

8 

Halaman 

dissease 

Menekan atau 

memilih tombol 

disease 

Menampilkan tentang 

gambar dan penyakit 

lovebird 

Sesuai 

9 Keluar aplikasi 

Memilih tombol 

kembali atau back 

pada perangkat 

Keluar dari aplikasi Sesuai 
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Dilihat dari hasil tabel validitas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

aplikasi tidak ditemukan kesalahan atau masalah dalam fungsionalitas 

sehingga aplikasi berhasil dibuat dan layak digunakan sebagaimana mestinya. 

Pengujian Menggunakan Kuesioner 

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang 

memungkinkan analisa untuk mempelajari tanggapan dari pengguna. 

Pengujian ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui pendapat dari 

pengguna tentang aplikasi sistem informasi pengealan burung lovebird. 

Dalam pengujian ini kuesioner disebarkan kepada masyarakat umum dan 

masyarakat awam. Kuesioner terdiri dari 6 pertanyaan yang harus 

dijawab dengan memilih jawaban yang sudah disediakan. Tabel 

kuesioner adalah sebagai berikut. 

Tabel 4. 3: Kuesioner 

No. Pertanyaan Nilai 

SB B C KB 

1 Apakah tampilan warna dan background sudah 

menarik ? 

    

2 Apakah keseluruhan tampilan aplikasi sudah 

menarik ? 

    

3 Apakah aplikasi ini mudah digunakan ?     

4 Apakah informasi sudah sesuai ?     
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5 Apakah aplikasi ini sesuai kebutuhan ?     

6 Membantu masyarakat awam dalam menentukan 

jenis lovebird, jenis kelamin dan penyakit pada 

lovebird 

    

 

Keterangan : 

SB  : Sangat Baik 

B  : Baik 

C  : Cukup 

KB  : Kurang Baik 

Setelah dilakukan pengujian dengan kuesioner data yang diperoleh 

dari 6 pertanyaan yang diajukan kepada pengguna atau user yaitu sebagai 

berikut : 

1. Apakah tampilan warna dan background sudah menarik ? 

Dari 10 orang pengguna, 7 orang menyatakan baik dan 3 orang 

menyatakan cukup baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 1 : 

SB  : 0 orang  x 4 = 0 

B    : 7 orang  x 3 = 21 

C    : 3 orang  x 2 = 6 

D    : 0 orang  x 1 = 0 

Total   :     27 
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Tingkat persetujuan pertanyaan 1 :     27     x 100% = 13.5%  

               200 

2. Apakah  keseluruhan tampilan aplikasi sudah menarik  ? 

Dari 10 orang pengguna, 3 orang menyatakan sangat baik, 7 orang 

menyatakan baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 2 : 

SB   : 3 orang  x 4 = 12 

B     : 7 orang  x 3 = 21 

C     : 0 orang  x 2 =  0 

KB  : 0 orang  x 1 =  0 

Total  :               33 

Tingkat persetujuan pertanyaan 2 :     33     x 100% = 16.5%  

                200 

3. Apakah aplikasi ini mudah digunakan ? 

Dari 10 orang pengguna, 2 orang menyatakan sangat baik dan 8 

orang menyatakan baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 3 : 

SB   : 2 orang  x 4 =  8 

B     : 8 orang  x 3 =  24 
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C     : 0 orang  x 2 =  0 

KB  : 0 orang  x 1 =  0 

Total  :                32 

Tingkat persetujuan pertanyaan 3 :     32     x 100% = 16%  

                200 

4. Apakah informasi sudah sesuai ? 

Dari 10 orang pengguna, 2 orang menyatakan sangat baik, 7 orang 

menyatakan baik dan 1 orang menyatakan cukup baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 4 : 

SB  : 2 orang  x 4 = 8 

B    : 7 orang  x 3 = 21 

C    : 1 orang  x 2 =  2 

D    : 0 orang  x 1 =  0 

Total  :                30 

Tingkat persetujuan pertanyaan 4 :     31     x 100% = 15.5%  

               200 

5. Apakah aplikasi ini sesuai kebutuhan? 

Dari 10 orang pengguna, 3 orang menyatakan sangat baik, 7 orang 

menyatakan baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 5 : 
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SB  : 3 orang  x 4 = 12 

B    : 7 orang  x 3 = 21 

C   : 0 orang  x 2 = 0 

D    : 0 orang  x 1 = 0 

Total  :    33 

Tingkat persetujuan pertanyaan 5 :     33     x 100% = 16.5%  

               200 

6. Membantu masyarakat awam dalam menentukan jenis lovebird, 

jenis kelamin dan penyakit pada lovebird ? 

Dari 10 orang pengguna, 3 orang menyatakan sangat baik, 7 orang 

menyatakan baik. 

Perhitungan analisis kuesioner pertanyaan 6 : 

SB  : 2 orang  x 4 = 8 

B    : 6 orang  x 3 = 18 

C   : 2 orang  x 2 = 4 

D    : 0 orang  x 1 = 0 

Total  :    30 

Tingkat persetujuan pertanyaan 6 :     30     x 100% = 15%  

               200 
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Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner, diketahui bahwa 

persepsi masyarakat awam terhadap aplikasi Sistem Informasi Pengenalan 

Burung Lovebird Berbasis Android ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 4 Hasil Pengolahan data Kuesioner 

Pertanyaan  

No. 

SB 

bobot 

B 

bobot 

CB 

bobot 

KB 

bobot 

Jumla

h x 

bobot 

Perhitungan 

Persentase 

Hasil 

Persen

tase 

1 0 

Orang 

7 

Orang 

3 

Orang 

0 

Orang 

27 27/200*100% 13.5% 

2 3 

Orang 

7 

Orang 

0 

Orang 

0 

Orang 

33 30/200*100% 16.5% 

3 2 

Orang 

8 

Orang 

0 

Orang 

0 

Orang 

32 32/200*100% 16% 

4 2 

Orang 

7 

Orang 

1 

Orang 

0 

Orang 

31 31/200*100% 15.5% 

5 3 

Orang  

7 

Orang  

0 

Orang  

0 

Orang  

33 33/200*100% 16.5% 

6 2 

Orang 

6 

Orang 

2 

Orang 

0 

Orang 

30 30/200*100% 15% 

Total 12 

Orang 

35 

Orang 

3 

Orang 

0 

Orang 

186 186/200*100

% 

93% 

 

Tingkat persetujuan secara keseluruhan adalah : 13.5% + 16.5% + 

16% +15.5% + 16.5% + 15% = 93%. Angka persetujuan ini menjelaskan 

bahwa 93% pengguna yaitu masyarakat awam menyatakan aplikasi Sistem 

Informasi Pengenalan Burung Lovebird sudah cukup layak digunakan untuk 

membantu memudahkan masyarakat awam dalam menentukan jenis lovebird, 

jenis kelamin dan penyakit pada lovebird. 
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4.10. Distribusi Aplikasi 

Untuk mendapatkan aplikasi ini pengguna harus mengunduh melalui 

mediafire(http://www.mediafire.com/file/8zk83u23l2sppuc/Apk-ok.apk/file) 

dan googledrive (https://drive.google.com/open?id=1xWl7nMcz-

a6IIhgt6o7kmCA4b0r82CXE).  

http://www.mediafire.com/file/8zk83u23l2sppuc/Apk-ok.apk/file
https://drive.google.com/open?id=1xWl7nMcz-a6IIhgt6o7kmCA4b0r82CXE
https://drive.google.com/open?id=1xWl7nMcz-a6IIhgt6o7kmCA4b0r82CXE

