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ABSTRAK
Seiring kemajuan teknologi pada jaman sekarang, teknologi dapat membantu
hampir semua dari kegiatan kita. Semua informasi dapat diperoleh secara mudah dan
cepat. Hal ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang dewasa, remaja
hingga anak-anak. Tetapi semua informasi tersebut terkadang malah sangat
membingungkan karena tidak jelas sumbernya dan jumlah yang sangat banyak.
Kesusahan dalam mencari informasi tentang acara yang ingin kita ikuti masih
menjadi masalah masyarakat, terkadang kita sering kali acara yang akan kita ikuti
terlewat karena tidak ada yang memberi informasi dan tidak ada yang mengingatkan.
Maka dari itu penulis membuat aplikasi bernama Indonesia Event Portal, aplikasi ini
diharap membantu masyarakat sebagai media informasi acara dan pembelian tiket
langsung tanpa antre. Aplikasi Indonesia Event Portal adalah aplikasi berbasis android
yang menampung berbagai acara di kota Surabaya, pengguna bisa melakukan pembelian
tiket acara. Telah dilakukan pengujian pada semua fitur aplikasi Indonesia Event Portal
dan hasilnya tidak ada error.
Kata Kunci : Even Portal, acara, masyarakat Surabaya

1. Pendahuluan
Dunia internet saat ini sangat mudah dalam
menampilkan informasi dengan cepat. Dengan
kemampuan internet yang luar biasa ini banyak pihak
yang memanfaatkanya untuk keperluan pengolahan data
(data processing). Dengan smartphone seseorang dapat
memperoleh data atau informasi yang telah diolah.
Masyarakat Indonesia sudah mulai bisa menerima
teknologi internet, dan pada zaman sekarang mempunyai
smartphone adalah sebuah keharusan dikarenakan
informasi yang sangat cepat. Hal ini terbukti dengan
meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Menurut
data yang dirilis oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2014 pengguna
internet di Indonesia mencapai 88,1 juta. Angka tersebut
naik dari 71,2 juta di tahun sebelumnya, 80% pengguna
internet indonesia adalah remaja berusia 15-19 tahun.
Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada
peringkat ke-8 di dunia. Pengguna internet di Surabaya
pada
tahun
2012
mencapai
955
ribu.
(http://tekno.kompas.com/read/2015/03/26/14053597/Pe
ngguna.Internet.Indones a.Tembus.88.Juta) (Pangerapan,
S.A, 2012).
Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari
pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna
dan
lebih
berarti
bagi
penerimanya
yang
menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang
nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan
keputusan.
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Ketersediaan
infrastruktur
jaringan
internet
mendorong masyarakat untuk selalu menggali informasi
lewat internet. Hal ini akan lebih baik jika didukung
dengan aplikasi media informasi acara. Aplikasi tersebut
membantu masyarakat mengetahui informasi berbagai
acara yang akan dan atau sedang berlangsung di
Surabaya. Selain itu, melalui aplikasi tersebut pengguna
bisa mendapat informasi mengenai acara yang akan
berlangsung di Surabaya sekaligus user bisa melakukan
transaksi pembelian tiket tanpa harus datang ke loket
tempat pembelian tiket. Manfaat lain dari aplikasi
tersebut adalah masyarakat tidak perlu membuang tenaga
dan waktu untuk mencari informasi tentang acara yang
akan dan atau sedang berlangsung di Surabaya. Aplikasi
ini diharapkan hadir sebagai jawaban masalah di atas.
Peneliti melakukan observasi awal terhadap dua situs
http://www.surabaya.go.id/agendakota/
dan
http://jadwalevent.web.id/. Dimana ke dua website ini
memiliki fitur yang sama dengan berbagi info mengenai
daftar acara yang ada di Indonesia. Hal yang
membedakan
dua
situs
ini
adalah
http://www.surabaya.go.id/agendakota/ berfokus pada
acara besar dan berfokus pada acara yang berlangsung di
Surabaya
saja,
sementara
itu
situs
http://jadwalevent.web.id/ memberikan info mengenai
acara yang berlangsung di seluruh Indonesia, di situs ini
juga memberikan info acara yang berbayar namun tidak
bisa pesan tiket secara langsung, hanya diberikan nomor
telepon pihak yang terkait saja, kekurangan dari website
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tersebut adalah acara yang diselenggarakan diinput oleh
admin saja.
Peneliti mengamati beberapa kendala masyarakat
untuk mendapatkan informasi acara. Kendala tersebut
bisa berasal dari penyelenggara/ event organizer yang
kesulitan dalam promosi acara yang memakan biaya
yang mahal.
Dari pengamatan penulis tersebut penulis melihat
peluang bahwa masyarakat Surabaya senang sekali
berbagi informasi. Hal ini dapat teramati melalui
seringnya masyarakat berbagi informasi di Radio Suara
Surabaya. Informasi yang sering dibagikan yaitu
informasi mengenai keadaan lalu lintas Surabaya.
Informasi yang di sampaikan oleh informan mendapat
respon yang positif dari masyarakat.
Maka dari itu peneliti mendapatkan ide untuk
membuat aplikasi media informasi acara kota, khususnya
di kota Surabaya. Aplikasi ini selain membagikan
informasi juga dapat digunakan masyarakat untuk
membeli tiket online. Apliaksi ini juga memungkinkan
bagi masyarakat untuk mengirimkan informasi acara.
Informasi tersebut akan divalidasi terlebih dahulu oleh
admin. Jika informasi tersebut valid maka akan
ditampilkan pada halaman utama aplikasi. Maka judul
tugas akhir yang akan dibuat adalah rancang bangun
aplikasi media informasi acara kota berbasis android.
Tujuan akhir dari projek ini adalah merancang
bangun aplikasi media informasi acara kota berbasis
android untuk menyajikan informasi acara di Surabaya.
2. Landasan Teori
2.1 System Development Life Cycle(SDLC)
System development life cycle (SDLC) adalah metode
tradisional yang digunakan oleh sebagian besar
organisasi hari ini. SDLC adalah kerangka kerja
terstruktur yang terdiri dari proses sekuensial yang
berbeda: sistem investigasi, analisis sistem, desain
sistem, pemrograman, pengujian, implementasi, operasi,
dan pemeliharaan. Proses-proses ini, pada gilirannya,
terdiri dari tugas didefinisikan dengan baik. Beberapa
tugas ini hadir dalam sebagian besar proyek, dan lainlain yang hadir hanya beberapa jenis proyek. Artinya,
proyek pengembangan yang lebih kecil mungkin
memerlukan hanya sebagian dari tugas; sedangkan
proyek-proyek besar biasanya membutuhkan semua
tugas. (Rainer, Cegielski. 2011).
2.2 Unified Modelling Language (UML)
Unified Modelling Language (UML) merupakan
sebuah bahasa pemodelan yang menjadi standar dalam
membantu pendeskripsian dan perancangan sistem
perangkat lunak, terutama perangkat lunak yang
dibangun menggunakan object-oriented (OO) (Fowler,
Martin. 2004).
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2.3 Android
Menurut J.F. DiMarzio (2008, hal. 1) Android adalah
sebuah sistem operasi yang berbasis java yang beroperasi
pada kernel Linux 2.6. Sistem Android sangat ringan dan
penuh fitur. Android sendiri bukanlah sebuah bahasa
pemrograman, tetapi Android merupakan sebuah
environment untuk menjalankan aplikasi. Android terdiri
dari 3 elemen utama yaitu Operating System,
Middleware, dan Key Application.
2.4 Java
‘The java language is a high- level language, but Java
bytcode is a low- level language. The bytecode is similar
to machine instructions but is architecture neutral and
can tun on any platform the has a Java Virtual Mechine
(JVM).’ (Liang, Y. D. (2012)).
Java adalah bahasa pemrograman komputer tingkat
tinggi.
Bahasa
tingkat
tinggi,
seperti
Java,
memungkinkan programmer untuk menulis petunjuk
menggunakan perintah bahasa Inggris-seperti dan katakata bukan kode numerik samar atau alamat memori.
Setiap instruksi dalam bahasa tingkat tinggi sesuai
dengan banyak instruksi dalam mesin komputer guages
yang dimengerti oleh komputer. Set tertentu aturan atau
tata bahasa yang menentukan bagaimana instruksi harus
ditulis disebut sintaks bahasa.
2.5 PHP
PHP (PHP Hypertext Pre-processor) adalah bahasa
pemrograman yang bisa ditanam pada HyperText
Markup
Language.
Tujuan
dari
bahasa
ini
memungkinkan untuk pembangunan atau pembuatan
situs web dinamik cepat dan mudah. PHP bekerja
berhubungan dengan web server dan dapat digunakan
diberbagai sistem operasi termasuk Microsoft Windows
dan UNIX. (Simon, Mike. 2004.).
2.6 MySQL
SQL adalah sebuah bahasa komputer yang digunakan
untuk mengelola dan berinteraksi dengan data dalam
basis data relasional. SQL adalah bahasa basis data yang
paling diimplementasikan secara universal, SQL telah
digunakan menjadi bahasa standar untuk basis data,
menyimpan data dalam database itu, memanipulasi data,
mengambil data, mengontrol akses ke data, dan
menjamin integritas data. Meskipun bahasa lain telah
dikembangkan untuk mengimplementasikan model
relasional, SQL adalah yang paling unggul. (Sheldon,
Moes. 2005).
3.

Desain Sistem
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3.1 Use Case

data yang akan di ambil dari Akun Google adalah email
dan nama.

Gambar 1. Use Case Diagram

Indonesia Event Portal adalah aplikasi penampung
berbagai acara di kota Surabaya. Pengguna aplikasi ini
dibagi menjadi dua, yaitu pengguna dan admin, seperti
yang terlihat di Gambar 1. Pada aplikasi ini pengguna
dapat melakukan sign in menggunakan Akun Google,
melihat daftar acara, mencari informasi acara
berdasarkan tanggal mulai, membuat acara baik acara
gratis maupun acara berbayar, pengguna juga dapat
memberi komentar informasi acara, mengikuti acara,
upload bukti transfer, dan melihat kalender. Setelah
pengguna mengikuti acara maka secara otomatis agenda
akan masuk di halaman transaksi dan Google Calendar
milik pengguna, dan mendapatkan kode tiket untuk acara
yang berbayar.
Admin diharuskan melakukan sign in sebelum masuk
halaman admin, admin bertugas untuk memvalidasi
acara yang telah dibuat oleh pengguna, jika acara telah
disetujui oleh admin maka sistem akan memberikan
notifikasi kepada pengguna. Sedangkan proses validasi
pembayaran tiket dilakukan oleh admin dengan melihat
transaksi internet banking, jika pengguna telah
melakukan maka admin akan mengirim email yang
berisi tentang keterangan transaksi. Ketika waktu acara
pihak penyelenggara acara akan dapat mengupdate tiket
ketika tiket telah digunakan.
3.2 Activity Diagram
Dalam fitur sign in dengan Akun Google, seperti
pada Gambar 2. Saat pertama kali pengguna membuka
aplikasi,
pengguna
diharuskan
melakukan
authentification dengan Akun Google, saat pengguna
akan melakukan authentification, pengguna dapat
memilih Akun yang terkoneksi dengan Google Mail,

Gambar 2 Activity Diagram Sign In Akun Google.

Gambar 3 Activity Diagram Lihat Acara

Dalam fitur lihat daftar acara, seperti pada Gambar 3.
Pengguna bisa melihat acara yang telah ditampilkan
dalam aplikasi, acara-acara tersebut telah disetujui
admin. Ada dua jenis acara yaitu acara gratis dan acara
berbayar.
Dalam fitur buat acara, seperti pada Gambar 4.
Pengguna di beri hak untuk bisa berbagi informasi acara
ke aplikasi, informasi acara yang diberikan bisa berasal
dari website atau brosur. Data yang harus dimasukkan
ketika membuat acara adalah gambar atau poster acara,
nama acara, jenis acara, waktu mulai, waktu berakhir,
lokasi,
penyelenggara/event
organizer,
kontak
penyelenggara acara, harga tiket, banyak tiket, deskripsi
acara, sumber link, deskripsi.
Untuk para penyelenggara acara /event organizer yang
ingin bekerja sama dan telah melakukan buat acara,
admin akan menghubungi pihak penyelenggara acara
untuk keabsahan acara dan negosiasi harga tiket. Setelah
pengguna berhasil buat acara, admin akan memvalidasi
acara tersebut, jika acara tersebut benar – benar ada
maka
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informasi acara akan di tampilkan di aplikasi sampai
acara expired/kadaluarsa.
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tiket yang dibeli, total jumlah (jika pengguna sudah
mengisi kolom banyak beli otomatis terisi oleh sistem)
,nama bank yang akan digunakan pengguna untuk
mentransfer biaya tiket (BCA, Mandiri, BNI, BRI,
CIMB Niaga), pemilik rekening, dan nomor rekening.
Setelah pengguna mengikuti acara maka akan ada pilihan
masukkan kegiatan ke Google Calendar, jika pengguna
ingin memasukkan kegiatan ke Google Calendar maka
kegiatan akan otomatis muncul di Google Calendar.

Gambar 4 Activity Diagram Buat Acara.

Dalam fitur komentar, seperti pada Gambar 5.
Pengguna bisa memberi komentar pada acara, disini
admin juga mereveiw acara dari berbagai ahli, contoh
acara pameran keris maka admin akan mewawancarai
ahli keris lalu hasil wawancara akan dimasukkan di
komentar. Adapun data yang di tampilkan di komentar
adalah email pengguna yang memberikan komentar,
tanggal komentar, dan isi komentar.

Gambar 6. Activity Diagram Ikuti Acara.

Gambar 7 Activity Diagram Cari Acara.

Gambar 5. Activity Diagram Komentar Acara.

Dalam fitur ikuti acara, seperti pada Gambar 6.
Setelah pengguna melihat acara yang di tampilkan di
halaman utama aplikasi, pengguna bisa membeli lebih
dari satu tiket untuk satu kali transaksi. Data yang harus
dilengkapi pengguna untuk mengikuti acara adalah email
pengguna (sudah terisi otomatis oleh sistem), banyak

Dalam fitur cari acara, seperti pada Gambar 7. Jika
pengguna mengalami kesusahan dalam mencari acara di
halaman utama, pengguna bisa mencari acara di fitur cari
acara dengan cara masuk menu cari acara, dan
memasukkan tanggal yang di inginkan. Fitur ini
disarankan untuk pengguna yang sedang ada waktu
luang dan ingin mengikuti acara.
Dalam fitur lihat transaksi, seperti pada Gambar 8.
Jika pengguna ingin melihat transaksi yang telah atau
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sedang dilakukan pengguna bisa melihat halaman
transaksi. Transaksi yang ditampilkan dipisah menjadi 3
halaman yaitu belum lunas, lunas, dan refund.

calendar. Fitur ini bisa digunakan jika smartphone milik
pengguna telah terinstal google calendar.

Gambar 8. Activity Diagram Lihat Transksi.

Gambar 10. Activity Diagram Lihat Kalender

Pada halaman belum lunas menampilkan transaksi
yang belum lunas dan belum lewat 24 jam dari waktu
pemesanan tiket, halaman lunas menampilkan transaksi
yang sudah dilunasi oleh pengguna, halaman refund
menampilkan transaksi yang gagal, dan dana telah di
transfer oleh admin ke rekening pengguna.

Dalam fitur lihat kalender, seperti pada gambar 3.10.
Digunakan untuk melihat aktivitas pengguna, jika
pengguna menekan tombol kalender maka akan masuk
google calendar. Fitur ini bisa digunakan jika
smartphone milik pengguna telah terinstal google
calendar.

Gambar 11. Activity Diagram Update Nama

Gambar 9 Activity Diagram Upload Bukti Transfer.

Dalam fitur upload bukti transfer, seperti pada
Gambar 9. Jika pengguna telah melakukan pembelian
tiket maka untuk langkah berikutnya adalah mengunggah
bukti transfer. Pada halaman bukti transfer pengguna
diwajibkan untuk mengunggah foto bukti transfer.Dalam
fitur lihat kalender, seperti pada Gambar 10. Digunakan
untuk melihat aktivitas pengguna, jika pengguna
menekan tombol kalender maka akan masuk google

Gambar 12. Activity Diagram Login Admin
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Dalam fitur update nama, seperti pada gambar 11.
Digunakan untukmengganti nama asli pengguna,
halaman ini terdapat pada option menu pada toolbar
android.
Dalam fitur login admin, seperti pada Gambar 12.
Digunakan untuk login admin, admin bisa lebih dari satu
orang, halaman ini nantinya digunakan sebagai tampilan
awal halaman admin untuk mengakses fitur di halaman
admin. Username dan password admin tersimpan dalam
basis data.
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data. Disini admin akan memvalidasi acara yang benar
yang akan disetujui dan ditampilkan di aplikasi. Untuk
acara yang berbayar validasinya akan lebih ketat contoh
disertai proposal.
Dalam fitur validasi transaksi, seperti pada Gambar
3.14. Setelah pengguna memesan tiket dengan
menggunakan firut ikuti acara. Data akan masuk di basis
data dengan status belum di setujui, admin akan
memeriksa apakah pengguna sudah mentransfer dana
dengan cara melihat tabel bukti transaksi. Jika sudah
maka admin akan mengganti status transaksi menjadi di
setujui. Selain itu validasi transaksi digunakan untuk
pengembalian dana yang telah ditransfer jika ada
masalah dengan transaksi, atau acara batal dilaksanakan.

Gambar 15. Activity Diagram Update Tiket
Gambar 13. Activity Diagram Validasi Acara

Dalam fitur beri tiket, seperti pada gambar 15.
Pengguna bisa melakukan penukaran kode tiket kepada
penyelenggara acara jika acara akan berlangsung di loket
yang ditentukan. Pengguna akan memberitahu kode tiket
kepada penyelenggara acara, admin akan mencari kode
tiket tersebut, jika ada maka pengguna akan mendapat
tiket sesuai dengan berapa kode tiket yang diberikan
kepada penyelenggara acara.
3.4 Basis Data

Gambar 14. Activity Diagram Validasi Transaksi

Dalam fitur validasi acara, seperti pada Gambar 13.
Setelah
pengguna
mengirim
informasi
acara
menggunakan fitur buat acara, semua informasi acara
yang di kirim oleh pengguna akan ditampung di basis

Gambar 21. Conceptual Data Model.
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Aplikasi Indonesia Event Portal menggunakan basis
data MySql dengan Conceptual Data Model seperti pada
Gambar 21.
Pada CDM terdapat dua entitas dan tiga relasi, entitas
user digunakan untuk menyimpan data pribadi pengguna,
data pengguna yang disimpan adalah email, nama,
tanggaldaftar, dan namaali dengan email sebagai primary
key. Entitas yang kedua adalah event yang menyimpan
data acara, diantaranya data tersebut adalah id adalah id
dari acara, jenis adalah jenis dari acara contohnya bazaar,
tanggal adalah tanggal mulai acara, pukul adalah waktu
jam mulai acara, tanggala adalah tanggal berakhir acara,
jamak adalah jam berakhir dari tanggal akhir,
operasional dalah waktu operasional acara, lokasi,
penyelelenggara, kontak, harga, banyak, deskripsi,
sumber, waktupost, status.
Terjadinya relasi post ketika pengguna melakukan
posting informasi acara, relasi ini memiliki participation
onstrain one to many dikarenakan satu pengguna bisa
posting banyak informasi acara sedangkan satu acara
hanya bisa di-posting oleh satu pengguna. Untuk
hubungan antara entitas user dan relasi post adalah
parsial sedangkan untuk entitas event dan relasi post
adalah total.
Terjadinya relasi transaksi ketika pengguna
melakukan pembelian tiket, relasi ini memiliki
participation onstrain many to many dikarekanan satu
pengguna bisa mengikuti banyak acara dan satu acara
bisa diikuti oleh banyak pengguna. Untuk hubungan
entitas user dengan relasi transaksi maupun entitas event
dengan relasi transaksi adalah parsial. Relasi ini
mempunyai atribut idtransaksi, banyaktiket, totaljumlah,
namabank, atasnama, norekening, waktutransaksi,
statuspembayaran, statusreturn.
Terjadinya relasi comment ketika pengguna memberi
komentar acara, relasi isi memiliki participation onstrain
many to many dikarenakan satu pengguna bisa memberi
komentar kepada banyak acara dan satu acara bisa
menampung banyak komentar dari banyak pengguna.
Untuk hubungan entitas user dengan relasi comment
maupun entitas acara dengan relasi comment adalah
parsial. Relasi ini mempunyai atribut idcomment,
komentar, waktupost, flagadmin untuk status komentar
jika mengandung sara maka akan dihapus komentar
tersebut. Tabel tiket berisi 2 atribut yaitu kode dan status.
Setelah merancang LDM maka penulis meneruskan
pengerjaan dengan mengubah CDM menjadi Logical
Data Model (LDM) seperti Gambar 22.
Setelah terbentuk pemetaan basis data yang akan
digunakan adalah 4 tabel, diantaranya adalah user, event,
transaksi, comment, dan tiket. Tabel comment dan
transksi muncul dikarenakan hubungan many to many.
Dari hasil LDM penulis melakukan generate menjadi
physical data model (PDM) seperti pada gambar 23.

Gambar 22. Logical Data Model.

Gambar 23. Physical Data Model

4. Implementasi
4.1 Kode Async
Aplikasi Indonesia Event Portal mempunyai 10 fitur.
Semua fitur memiiki kode inti yang sama yaitu kode
async yang berfungsi untuk koneksi dengan basis data.
Berikut kode inti dapat dilihat pada Gambar 24.

Gambar 24. Kode Async

4.2 Kode PHP
Setelah pengguna memasukkan data dan diolah
oleh kode Async (koneksi), data akan dieruskan ke file
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PHP yang berada pada hosting, bentuk kode PHP berupa
banyak perintah karena penulis memakai PHP PDO.
Berikut kode PHP dapat dilihat pada Gambar 25.

halaman

utama/

Navigation drawer
Post-Condition

Pengguna

berhasil

membuat acara
Deskripsi

Pengguna
data

Gambar 25. Kode PHP

memasukkan

informasi

acara

dengan lengkap dan benar

5.

Pengujian
Pengujian aplikasi menggunakan metode User
Acceptance Test (UAT) dengan skenario seluruh fitur
aplikasi. Penulis merancang skenario untuk pengguna
agar tujuan pengujian jelas mulai dari pre-condition
sampai dengan post-condotion dan dilengkapi dengan
deskripsi.

Tabel 4. Skenario Pengujian Fitur Komentar Acara.
Use Case
Komentar Acara
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

berada

pada

halaman detail acara
Tabel 1. Skenario Pengujian Fitur Login.
Use Case
Login
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

Post-Condition

Pengguna berhasil memberi
komentar acara
Pengguna

memasukkan

halaman utama/ Navigation

komentar

di

drawer

komentar

berada

Pengguna
melakukan

Deskripsi

Post-Condition

pada

Deskripsi

kolom

berhasil
Google Plus

Tabel 5. Skenario Pengujian Fitur Ikuti Acara.
Use Case
Ikuti Acara

Sign In

Aktor

Pengguna

Pengguna melakukan tap

Pre-Condition

Pengguna

tombol login

berada

pada

halaman detail acara
Post-Condition

Tabel 2. Skenario Pengujian Fitur Lihat Daftar Acara.
Use Case
Lihat Daftar Acara

Pengguna

berhasil

melakukan ikuti acara
Deskripsi

Pengguna

memasukkan

Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna belum membuka

jumlah tiket yang ingin

aplikasi

dibeli

Post-Condition

Deskripsi

Pengguna berhasil melihat
halaman daftar acara

Tabel 6. Skenario Pengujian Fitur Cari Acara
Use Case
Cari Acara

Pengguna melakukan tap

Aktor

Pengguna

tombol login

Pre-Condition

Pengguna

berada

pada

halaman utama
Tabel 3. Skenario Pengujian Fitur Buat Acara.
Use Case
Buat Acara
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

Post-Condition

Pengguna berhasil mencari
acara

berada

pada

Deskripsi

Pengguna

memasukkan
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tanggal awal dan akhir
untuk mencari acara

Tabel 10. Skenario Pengujian Fitur Update Nama
Use Case
Update Nama

Tabel 7. Skenario Pengujian Fitur Lihat Transaksi
Use Case
Lihat Transaksi
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

Calendar

Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

pada

halaman utama/ Navigation
berada

pada

halaman

utama/

drawer
Post-Condition

Pengguna

Navigation drawer
Post-Condition

berada

Pengguna

memperbarui nama
berhasil

melakukan

berhasil

lihat

Deskripsi

Pengguna bisa mengganti

detail

nama asli

transaksi
Deskripsi

Pengguna

bisa

melihat

semua transaksi yang telah

Tabel 11. Hasil Pengujian
Fitur
Berhasil

Gagal

Rata

(%)

(%)

(detik)

100

0

18,9

100

0

1

Buat Acara

100

0

139,2

Komentar Acara

100

0

20,9

Ikuti Acara

100

0

46,7

Cari Acara

100

0

14,2

Lihat Transaksi

100

0

11,9

Upload
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10

28,22

Lihat Kalendar

100

0

6,4

Update Nama

100

0

15,2

dilakukan
Login
Lihat

Tabel 8. Skenario Pengujian Fitur Upload Bukti Transfer
Use Case
Upload Bukti transfer
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

berada

Daftar

–

rata

waktu

acara

pada

halaman utama/ Navigation
drawer
Post-Condition

Pengguna

berhasil

mengunggah bukti transfer
Deskripsi

Pengguna

Bukti

bisa
Transfer

mengunggah

foto

yang

terdapat pada galery

Tabel 9. Skenario Pengujian Fitur Lihat Kalender
Use Case
Lihat Kalender
Aktor

Pengguna

Pre-Condition

Pengguna

berada

Tabel 12. Saran dan Komentar Pengujian
Pengguna
Saran
Komentar

halaman utama/ Navigation
drawer
Post-Condition

Pengguna

1

Perbaiki tampilan

Tampilan masih monoton

2

Tambahi konten

Konten sangat kurang

3

Desain oke

Aplikasi pasti boom

4

Konten di isi

Aplikasi

pada

berhasil

digunakan dan bagus

mengunggah bukti transfer
Deskripsi

Pengguna

bisa

melihat

kalender

pada

Google

mudah

5

Update berkala

6

Tambahi

konten

Aplikasi bagus
dan

Konten sangat kurang
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Pengguna

Saran

Komentar

komentar yang menarik
7

8

Dikembangkan lagi di sisi

Ide

bisnis

bagus

Perbaiki fitur komentar

Fitur
bagus

bisnisnya

sudah

komentar

sangat

bisa

di

kasih

emoticon
9

Mungkin

bisa

Bagus

dikembangkan lebih lagi
10

Konten diisi

Kurang konten

6. Penutup
6.1 Kesimpulan
Dengan mengacu dari perancangan sistem,
implementasi, dan pengujian terhadap aplikasi Indonesia
Event Portal. Maka didapatkan kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penulis berhasil merancang dan membangun aplikasi
media informasi acara kota berbasis android.
2. Telah dilakukan pengujian pada 10 pengguna aplikasi
Indonesia Event Portal dan hasilnya tidak ada bug.
3. Aplikasi Indonesia Event Portal telah di unggah dan
dapat diunduh di Google Play Store.
6.2 Saran
Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan
selanjutnya pada aplikasi:
1. User interface diperbarui agar semakin mudah
digunakan.
2. Menambahkan fitur setting bahasa sehingga
pengguna bisa memilih bahasa yang akan digunakan.
3. Aplikasi mempererat hubungan dengan komunitas –
komunitas yang berada di Surabaya agar aplikasi
memiliki konten yang berkualitas.
4. Pengembangan disisi bisnis dengan memasang
advertising pada aplikasi.
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