
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem bertujuan untuk memastikan sistem yang dibangun 

dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Sebelum sistem 

diimplementasikan, maka sistem harus bebas dari kesalahan. Kesalahan yang 

dapat terjadi antara lain kesalahan penulisan bahasa, kesalahan tampilan atau 

kesalahan proses. Setelah sistem bebas dari kesalahan, berikutnya dapat dilakukan 

pengujian dengan menjalankan sistem. 

4.2 Batasan Implementasi 

 Aplikasi Jadwal Kegiatan Harian ini memiliki batasan implementasi 

berjalan pada telepon pintar yang memiliki sistem operasi minimal Android 4.0 

(Ice Cream Sandwich). 

4.3 Pengujian Sistem 

 Pengujian aplikasi merupakan suatu bagian di mana rancangan aplikasi 

yang telah dibangun dapat digunakan secara nyata. Pengujian aplikasi dilakukan 

dengan cara menjalankan aplikasi pada emulator dengan beberapa macam sistem 

operasi. Dari pengujian ini akan diketahui apakah aplikasi yang dibuat dapat 

berjalan dengan baik atau tidak dan apakah sistem dapat menghasilkan keluaran,  

sesuai dengan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya. 

4.3.1 Halaman MainActivity 

Halaman MainActivity adalah halaman yang memunculkan daftar kegiatan 

dan tombol tambah kegiatan. Di halaman inilah hampir semua interaksi dimulai. 

Kita dapat mengubah, menghapus, melihat detil dan menambah kegiatan di sini. 

Terlihat pada Gambar  4.1 merupakan tampilan halaman MainActivity dan 

Gambar 4.2 merupakan tampilan menu pada halaman MainActivity.  
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Gambar 4.1 Tampilan Halaman MainActivity 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Menu pada Halaman MainActivity 

Done 
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4.3.2 Halaman DetailRoutinesActivity 

Halaman DetailRoutinesActivity adalah halaman yang menampilkan nama 

kegiatan, deskripsi kegiatan,  jam kegiatan, tombol done dan tombol undone. 

Tampilan dari halaman DetailRoutinesActivity dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

Gambar 4.4 menjelaskan pengubahan yang terjadi jika mengklik tombol done. 

 

 

Gambar 4.3 Tampilan Halaman DetailRoutinesActivity 
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Gambar 4.4 Tampilan Setelah Kita Berhasil Mengklik Tombol Done 

4.3.3 Halaman EditRoutinesActivity 

Halaman EditRoutinesActivity ini menampilkan sebuah form edit. Form 

tersebut berisi kegiatan yang akan kita ubah isinya. Halaman EditRoutinesActivity 

akan tampil jika kita mengklik salah satu kegiatan dan memilih menu edit di 

antara beberapa pilihan menu.  Data yang dapat diubah berupa nama kegiatan, 

deskripsi dan jam kegiatan. Tampilan halaman EditRoutinesActivity dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 

Done 
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Gambar 4.5 Tampilan halaman EditRoutinesActivity 

4.3.4 Halaman AddRoutinesActivity 

Pada halaman AddRoutinesActivity ini akan menampilkan sebuah form  

berisi nama kegiatan, deskripsi dan jam kegiatan yang ingin kita tambahkan. 

Tampilan halaman AddRoutinesActivity dapat dilihat pada Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan halaman AddRoutinesActivity   

4.3.5 Halaman DeleteActivity 

Pada halaman DeleteActivity ini akan menampilkan detil kegiatan yang 

akan dihapus. Untuk melakukan proses penghapusan kita klik tombol Yes, 

Sure(ya, tentu) dan untuk membatalkannya kita klik tombol No, I dont(saya tidak 

mau melakukannya). Tampilan halaman DeleteActivity dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 
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Gambar 4.7 Tampilan halaman DeleteActivity 

4.3.6 Widget  

Pada halaman widget  ini kita dapat melihat nama kegiatan dan jam 

kegiatan. Jika kita mengklik listview dari widget tersebut maka kita akan langsung  

diarahkan ke MainActivity. Tampilan halaman widget kegiatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tampilan Widget  

4.3.7 NotificationReceiver 

NotifikasiReceiver merupakan sebuah pemberitahuan yang tampil pada 

layar depan. NotificationReceiver dapat ditampilkan walaupun aplikasi tidak 

sedang dijalankan. Isi dari NotificationReceiver adalah nama kegiatan dan 

deskripsi kegiatan yang sedang berlangsung. NotificationReceiver akan tampil jika 

waktu sistem bertepatan dengan jam kegiatan yang ada. Untuk melakukan sebuah 

percobaan, pengembang menambahkan kegiatan lari-lari pada hari selasa pukul 

16.11 WIB. Disaat waktu sistem, menunjukan hari dan jam yang sama dengan 

kegiatan, notificationservice terpancing, kemudian menampilkan pemberitahuan 

kegiatan ke layar depan. Seperti yang tampak pada  Gambar 4.9.  
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Gambar 4.9 NotificationReceiver  

4.4 Hasil Pengujian 

Aplikasi berhasil dibuat, selanjutnya akan dilakukan proses pengujian 

untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan aplikasi. Berikut ini merupakan hasil 

pengujian yang telah dilakukan pada beberapa perangkat telepon pintar yang 

memiliki versi sistem operasi Android yang berbeda. Seperti yang tampak pada 

Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Aplikasi pada Emulator 

No 
Perangkat 

(Emulator) 

 

Dapat Berjalan 

 

Keterangan 

1 Andoroid API 

level 11  

Tidak Aplikasi terpaksa dihentikan. 

2 Andoroid API 

level 12 

Tidak Aplikasi terpaksa dihentikan. 

3 Andoroid API 

level 13 

Tidak UI Interface tidak mendukung. 

Tampilan Grid hanya dapat 

diaplikasikan terhadap api 

level 14 ke atas. 

4 Andoroid API 

level 17 

Ya Aplikasi berjalan sempurna. 

 

Dari hasil pengujian diatas dapat disimpulkan, aplikasi hanya dapat 

dijalankan Android versi Ice Cream Sandwich(API level 14) ke atas. 

4.5 Analisis Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

Dalam membangun suatu sistem, tentunya masih terdapat beberapa 

kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan merupakan representasi dari 

proses yang berjalan dalam perangkat lunak tersebut. Adapun rincian kelemahan 

serta kelebihan sistem ini adalah sebagai berikut: 

4.5.1 Kelebihan Sistem 

1. Aplikasi dapat menambahkan kegiatan ke halaman utama dan widget. 

2. Kita dapat melihat kegiatan di layar depan lewat widget. 

3. Aplikasi ini dapat mengedit status kegiatan pada kegiatan yang telah 

tercipta. 
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4.5.2 Kekurangan Sistem 

1. Aplikasi ini berjalan secara offline. 

2. Aplikasi hanya berjalan pada Android versi 4.0 atau ke atas. 

 

 

 


