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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai analisis dan desain dari sistem. Bab 

ini terdiri atas analisis kebutuhan aplikasi untuk mencari tahu kebutuhan dari 

pengguna, desain dari sistem dan juga nilai entrepreneurship dari aplikasi.  

3.1 Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Sebelum merancang desain dari aplikasi, analisa sistem harus dilakukan 

terlebih dahulu. Analisa sistem ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai 

kebutuhan pengguna dari aplikasi yang dibuat. Analisa dilakukan dengan 

mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan kepada penggemar-

penggemar musik dan juga dengan membandingkan aplikasi-aplikasi sejenis. 

3.1.1 Survei Kebutuhan Pengguna 

Survei kebutuhan pengguna dilakukan untuk mencari tahu informasi yang 

penting untuk ditampilkan pada aplikasi. Pada subbab ini berisi aspek pertanyaan, 

hasil survei dan analisa hasil survei yang telah dilakukan. 

3.1.1.1 Aspek Pertanyaan 

Kuesioner yang dibagikan memiliki beberapa pertanyaan yang menanyakan 

informasi yang penting diketahui ketika melakukan pembelian album atau 

merchandise hingga komplain. Kuesioner yang diberikan memiliki enam 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. “Informasi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah

album bekas ?”.
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Pertanyaan ini ditanyakan untuk mencari tahu hal apa saja yang 

menjadi prioritas ketika membeli album bekas. Adapun pilihan-pilihan yang 

disediakan adalah nama grup, nama album, versi album, tanggal rilis, genre 

musik, jumlah lagu, dan lagu utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 

3.1. Pada pertanyaan ini, responden diminta untuk memberi nilai mengenai 

seberapa penting informasi-informasi tersebut ketika ingin membeli sebuah 

album bekas.  

 

Gambar 3.1 Pertanyaan mengenai informasi yang ingin diketahui ketika membeli 

album bekas 

 

2. “Informasi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah 

merchandise bekas ?”.  

Pertanyaan ini ditanyakan untuk mencari tahu hal apa saja yang 

menjadi prioritas ketika membeli merchandise bekas. Adapun pilihan-

pilihan yang disediakan adalah nama grup, jenis merchandise, originality 
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atau orisinalitas, dan deskripsi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

Pada pertanyaan ini, responden diminta untuk memberi nilai mengenai 

seberapa penting informasi-informasi tersebut ketika ingin membeli sebuah 

merchandise bekas.  

 

Gambar 3.2 Pertanyaan mengenai informasi yang ingin diketahui ketika membeli 

merchandise bekas 

 

3. “Kondisi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah 

album atau merchandise bekas ?”.  

Pertanyaan ini ditanyakan untuk mencari tahu kondisi-kondisi yang 

seperti apa yang dilihat oleh Pembeli ketika membeli album atau 

merchandise bekas. Adapun pilihan-pilihan yang disediakan adalah segel 

album atau merchandise, kondisi CD tergores atau tidak, durasi pemakaian, 

waktu pembelian, dan kelengkapan album seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.3. Pada pertanyaan ini, responden diminta untuk memberi nilai 

mengenai seberapa penting kondisi-kondisi tersebut ketika ingin membeli 

sebuah album atau merchandise bekas.  
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Gambar 3.3 Pertanyaan mengenai kondisi yang ingin diketahui ketika membeli 

album atau merchandise bekas 

4. “Dengan cara apa Anda lebih suka untuk memastikan kondisi suatu album 

atau merchandise ketika ingin melakukan pembelian?”.  

Pertanyaan ini ditanyakan untuk mengetahui cara mana yang lebih 

disukai Pembeli untuk memastikan kondisi dari suatu album ataupun 

merchandise. Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah dengan 

menggunakan foto album atau merchandise dan dengan menggunakan 

deskripsi dari Penjual seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 Pertanyaan mengenai cara memastikan kondisi ketika membeli album 

atau merchandise  

5. “Kondisi album atau merchandise yang seperti apa yang membuat Anda 

ingin melakukan pengembalian barang ?”.  
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Pertanyaan ini ditanyakan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari 

album ataupun merchandise yang seperti apa sehingga membuat Pembeli 

ingin mengajukan pengembalian. Adapun pilihan jawaban yang disediakan 

adalah kondisi album atau merchandise yang tidak sesuai dengan deskripsi 

penjual, kelengkapan album yang tidak sesuai dengan deskripsi penjual, dan 

album atau merchandise yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang 

dibeli seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5. Pada pertanyaan ini, 

responden diminta untuk memberi nilai mengenai seberapa penting kondisi-

kondisi yang membuat Pembeli ingin melakukan pengembalian barang. 

 

Gambar 3.5 Pertanyaan mengenai kondisi yang membuat Pembeli ingin melakukan 

pengembalian barang 

 

6. “Dengan cara apa Anda lebih suka untuk melakukan tawar menawar album 

atau merchandise ?”.  

Pertanyaan ini ditanyakan untuk mengetahui cara mana yang lebih 

disukai Pembeli untuk melakukan tawar menawar album ataupun 

merchandise. Adapun pilihan jawaban yang disediakan adalah dengan 

menurunkan harga secara bertahap dan dengan mengatakan langsung harga 

yang diinginkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Pertanyaan mengenai cara mana yang disukai Pembeli ketika 

melakukan tawar menawar album atau merchandise 

 

3.1.1.2 Hasil Survei 

 Dari survei yang telah dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 

yang telah disebutkan sebelumnya, hasil yang didapat adalah sebagai berikut. 

1. Informasi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah 

album bekas ? 

Pada Tabel 3.1, dapat dilihat untuk pilihan jawaban nama grup, 

pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 22 

orang. Untuk pilihan jawaban nama album, pilihan yang paling banyak 

dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 19 orang. Untuk pilihan 

jawaban versi album, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat 

penting yaitu sebanyak 14 orang. Untuk pilihan jawaban tanggal rilis, 

pilihan yang paling banyak dipilih adalah netral yaitu sebanyak 18 orang. 

Untuk pilihan jawaban genre musik, pilihan yang paling banyak dipilih 

adalah sangat penting yaitu sebanyak 16 orang. Untuk pilihan jawaban 

jumlah lagu, pilihan yang paling banyak dipilih adalah netral yaitu sebanyak 

sebelas orang. Dan untuk pilihan jawaban lagu utama, pilihan yang paling 

banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 22 orang. 
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Tabel 3.1 Hasil Survei Informasi yang Ingin Diketahui Ketika Membeli Album Bekas 

No 
Pilihan 

Jawaban 

Sangat 

Penting 
Penting Netral 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

1 Nama Grup 22 9 6 4 3 

2 Nama 

Album 

19 8 10 4 3 

3 Versi 

Album 

14 11 13 4 2 

4 Tanggal 

Rilis 

8 8 18 4 6 

5 Genre 

Musik 

16 11 10 4 3 

6 Jumlah 

Lagu 

10 9 11 7 7 

7 Lagu Utama 22 6 9 4 3 

 

2. Informasi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah 

merchandise bekas ? 

Pada Tabel 3.2, dapat dilihat untuk pilihan jawaban nama grup, 

pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 23 

orang. Untuk pilihan jawaban jenis merchandise, pilihan yang paling 

banyak dipillih adalah sangat penting yaitu sebanyak 23 orang. Untuk 

pilihan jawaban originality, pilihan yang paling banyak dipilih adalah 

sangat penting yaitu sebanyak 29 orang. Dan untuk pilihan jawaban 

deskripsi, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu 

sebanyak 17 orang. 
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Tabel 3.2 Hasil Survei Informasi yang Ingin Diketahui Ketika Membeli Merchandise  

Bekas 

No 
Pilihan 

Jawaban 

Sangat 

Penting 
Penting Netral 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

1 Nama Grup 23 7 8 4 2 

2 Jenis 

Merchandis

e 

23 7 9 3 2 

3 Originality 29 4 8 1 2 

4 Deskripsi 17 9 12 3 3 

 

3. Kondisi apa saja yang ingin Anda ketahui ketika ingin membeli sebuah 

album atau merchandise ? 

Pada Tabel 3.3, dapat dilihat untuk pilihan jawaban segel album atau 

merchandise, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu 

sebanyak 17 orang. Untuk pilihan jawaban kondisi CD tergores atau tidak, 

pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 31 

orang. Untuk pilihan jawaban durasi pemakaian, pilihan yang paling banyak 

dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 19 orang. Untuk pilihan 

jawaban waktu pembelian, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat 

penting yaitu sebanyak 14 orang. Dan untuk pilihan jawaban kelengkapan 

album, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu 

sebanyak 24 orang. 
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Tabel 3.3 Hasil Survei Kondisi yang Ingin Diketahui Ketika Membeli 

Album/Merchandise 

No 
Pilihan 

Jawaban 

Sangat 

Penting 
Penting Netral 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

1 Segel 

Album/Mer

chandise  

17 10 12 2 3 

2 Kondisi CD 

tergores/tida

k 

31 3 7 1 2  

3 Durasi 

Pemakaian 

19 10 12 0 3 

4 Waktu 

Pembelian 

14 12 12 3 3 

5 Kelengkapa

n Album 

24 10 7 2 1 

 

4. Dengan cara apa Anda lebih suka untuk memastikan kondisi suatu album 

atau merchandise ketika ingin melakukan pembelian ? 

Dari 44 responden, sebanyak 37 orang memilih dengan 

menggunakan foto album atau merchandise dan sebanyak tujuh orang 

memilih dengan melihat deskripsi dari Penjual. 

5. Kondisi album atau merchandise yang seperti apa yang membuat Anda 

ingin melakukan pengembalian barang ? 

Pada Tabel 3.4 dapat dilihat untuk pilihan jawaban kondisi album 

atau merchandise yang tidak sesuai dengan deskripsi penjual, pilihan yang 

paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 27 orang. Untuk 

pilihan jawaban kelengkapan album yang tidak sesuai dengan deskripsi 

penjual, pilihan yang paling banyak dipilih adalah sangat penting yaitu 

sebanyak 28 orang. Dan untuk pilihan jawaban album atau merchandise 
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yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang dibeli, pilihan yang paling 

banyak dipilih adalah sangat penting yaitu sebanyak 28 orang. 

Tabel 3.4 Hasil Survei Kondisi Album atau Merchandise yang Membuat Komplain 

Dilakukan 

No 
Pilihan 

Jawaban 

Sangat 

Penting 
Penting Netral 

Tidak 

Penting 

Sangat 

Tidak 

Penting 

1 Album atau 

merchandis

e yang tidak 

sesuai 

dengan 

deskripsi 

penjual 

27 9 6 1 1 

2 Kelengkapa

n album 

yang tidak 

sesuai 

dengan 

deskripsi 

penjual 

28 7 7 1 1 

3 Album atau 

merchandis

e yang 

dikirimkan 

tidak sesuai 

dengan apa 

yang dibeli 

28 8 6 1 1 

 

6. Dengan cara apa Anda lebih suka untuk melakukan tawar menawar album 

atau merchandise ? 

Dari 44 responden, sebanyak 25 orang memilih dengan menurunkan 

harga secara bertahap dan sebanyak 19 orang memilih dengan mengatakan 

langsung harga yang diinginkan. 
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3.1.1.3 Analisa Hasil Survei 

Dari hasil survei diatas, dilakukan analisa untuk mengetahui informasi 

maupun kondisi yang paling penting untuk diketahui dalam melakukan transaksi 

jual beli album ataupun merchandise. Analisa dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan skala Likert untuk pertanyaan yang memiliki banyak pilihan jawaban 

dan perhitungan frekuensi untuk pertanyaan yang memiliki dua pilihan jawaban. 

Informasi atau kondisi yang ditampilkan dalam aplikasi adalah pilihan jawaban 

yang skala Likertnya melebihi persentase 70%. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada setiap pilihan jawaban 

pada pertanyaan mengenai informasi yang penting diketahui ketika membeli album 

bekas, nama grup memiliki nilai 79.5%, nama album memiliki nilai 76.3%, versi 

album memiliki nilai 74%, tanggal rilis memiliki nilai 63.6%, genre musik memiliki 

nilai 75%, jumlah lagu memiliki nilai 63.6%, dan lagu utama memiliki nilai 78.2%. 

Oleh karena itu, informasi-informasi yang ditampilkan dalam aplikasi nantinya 

adalah nama grup, nama album, versi album, genre musik, dan lagu utama. 

Pada pertanyaan mengenai informasi yang penting diketahui ketika 

membeli merchandise bekas, semua pilihan memiliki nilai skala Likert yang lebih 

dari 70%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nama grup memiliki nilai 

80.4%, jenis merchandise memiliki nilai 80.9%, originality memiliki nilai 85.9%, 

dan deskripsi memiliki nilai 75.4%. Oleh karena itu, semua informasi ini 

ditampilkan dalam aplikasi. 

Pada pertanyaan mengenai kondisi yang ingin diketahui ketika membeli 

album ataupun merchandise bekas, semua pilihan juga memiliki nilai skala Likert 
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di atas 70%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, segel album atau 

merchandise memiliki nilai 76.4%, kondisi CD tergores atau tidak memiliki nilai 

87.2%, durasi pemakaian memiliki nilai 79%, waktu pembelian memiliki nilai 74%, 

dan kelengkapan album memiliki nilai 84.5%. Oleh karena itu, semua informasi ini 

ditampilkan dalam aplikasi. 

Pada pertanyaan mengenai cara yang lebih disukai untuk memastikan 

kondisi album atau merchandise ketika ingin melakukan pembelian, 84.1% 

responden menjawab dengan foto album atau merchandise.  Oleh karena itu, cara 

yang digunakan untuk memastikan kondisi album atau merchandise pada aplikasi 

adalah dengan foto album atau merchandise. 

Pada pertanyaan mengenai kondisi album atau merchandise yang seperti 

apa yang membuat barang dapat dikembalikan, semua pilihan juga memiliki nilai 

skala Likert di atas 70%. Berdasarkan perhitungan  yang dilakukan, kondisi album 

atau merchandise yang tidak sesuai dengan deskripsi Penjual memiliki nilai 87.3%, 

kelengkapan album yang tidak sesuai dengan deskripsi Penjual juga memiliki nilai 

87.3%, dan album atau merchandise yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang 

dibeli memiliki nilai 87.7%. Oleh karena itu, semua informasi ini ditampilkan 

dalam aplikasi. 

Pada pertanyaan mengenai cara yang lebih disukai ketika melakukan tawar 

menawar album atau merchandise, 56.8% responden menjawab dengan 

menurunkan harga secara bertahap. Oleh karena itu, cara yang digunakan untuk 

melakukan tawar menawar album atau merchandise pada aplikasi adalah dengan 

menurunkan harga secara bertahap. 
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3.1.2 Perbandingan Aplikasi 

Pada perbandingan aplikasi ini dilakukan perbandingan antara aplikasi-

aplikasi sejenis. Pada subbab ini berisi aspek perbandingan, hasil perbandingan dan 

analisa perbandingan yang telah dilakukan. 

3.1.2.1  Aspek Perbandingan 

Untuk mengetahui bagaimana sistem dari aplikasi-aplikasi yang sejenis 

perlu dilakukan perbandingan. Contoh aplikasi sejenis yang digunakan untuk 

dibandingkan adalah Tokopedia dan Shopee. Perbandingan yang dilakukan 

meliputi tampilan antarmuka (UI), metode pembayaran, sistem pembayaran, sistem 

penjualan, dan pengembalian barang. 

3.1.2.2  Hasil Perbandingan 

Pertama dari sisi tampilan antarmuka (UI). Desain dari UI aplikasi 

Tokopedia maupun Shopee sebenarnya hampir serupa. Akan tetapi, terdapat 

perbedaan yang signifikan seperti letak, warna, dan sebagainya. Misalnya pada 

tampilan beranda, pertama kali membuka aplikasi Shopee  muncul popup 

sedangkan pada Tokopedia tidak ditemui adanya popup. Kemudian pada Gambar 

3.7, ketika pengguna mencari barang di Tokopedia hasilnya ditampilkan dalam 

bentuk grid dengan dua kolom (default). Pengguna sendiri dapat mengubah 

tampilan menjadi daftar dengan menggunakan icon yang terdapat di pojok kanan 

atas. Terdapat juga fitur untuk mengurutkan barang berdasarkan harga terendah, 

harga tertinggi, dan ulasan serta filter untuk menampilkan hasil sesuai dengan 

kategori, lokasi, warna, atatupun perngiriman yang dipilih pada bagian bawah. 
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Terdapat juga kategori sepatu yang dapat dipilih pengguna pada bagian atas dari 

hasil pencarian. 

 

Gambar 3.7 Tampilan antarmuka pencarian barang pada Tokopedia 

 

Sedangkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.8, Shopee memiliki 

tata letak yang berbeda dari Tokopedia. Pada bagian atas hasil pencarian, terdapat 

tab untuk mencari barang yang paling baru dijual, barang yang paling laris dijual, 

dan mengurutkan harga baik yang terendah maupun tertinggi. Sementara itu, filter 

pada Shopee diletakkan pada pojok kanan atas dengan fungsi yang sama dengan 

Tokopedia yaitu menampilkan hasil sesuai kategori, lokasi, maupun pengiriman 

yang dikehendaki. Tampilan dari hasil pencarian juga berupa grid dengan dua 

kolom. Akan tetapi, tampilan dari hasil pencarian tidak dapat diubah menjadi daftar. 
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Gambar 3.8 Tampilan antarmuka pencarian barang pada Shopee 

 

Selanjutnya detil barang ketika melakukan pembelian barang. Seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 3.9, Tokopedia menampilkan nama barang yang dibeli, 

harga barang beserta gambar dari barang tersebut di bagian kiri. Tokopedia juga 

memberikan informasi mengenai ketersediaan stok. Sebelum barang dimasukkan 

keranjang belanja, Pembeli diwajibkan untuk memilih warna, ukuran, dan 

sebagainya serta memberikan catatan kepada Penjual jika ada. Informasi mengenai 

total harga yang harus dibayarkan berada di bagian bawah. 
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Gambar 3.9 Tampilan antarmuka detil barang pada Tokopedia 

 

Sedangkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.10, Shopee hanya 

menampilkan informasi mengenai foto, harga dan stok barang. Informasi-informasi 

yang lebih detil ditampilkan pada halaman checkout. Sama seperti Tokopedia, 

Pembeli juga diwajibkan untuk memilih warna, ukuran, jumlah barang yang dibeli, 

dan hal-hal lain sebelum melakukan proses checkout.  

Terakhir, tampilan antarmuka ketika melakukan tambah barang saat 

penjualan. Pada Tokopedia dan Shopee, pengguna harus menginput informasi-

informasi mengenai barang yang dijual seperti nama produk, harga, stok, deskripsi, 

berat, pengiriman, dan foto dari barang yang dijual. Perbedaannya adalah pada 

Tokopedia, barang harus dimasukkan ke dalam sebuah etalase dan stok dari barang 

tidak perlu diisi jumlahnya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.10 Tampilan antarmuka detil barang pada Shopee 

 

 

 
Gambar 3.11 Tampilan antarmuka tambah produk pada Tokopedia 
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Sedangkan pada Shopee, tidak ada etalase dan stok barang harus diisi 

jumlahnya. Seperti yang dilihat pada Gambar 3.12, Shopee juga memberikan opsi 

untuk grosir barang dengan catatan harganya harus sama untuk tiap variasi. 

Penjualan di Shopee tidak terbatas pada ketersediaan barang karena Shopee 

memberikan opsi untuk Pre-Order seperti. Kedua opsi ini tidak ada pada 

Tokopedia.  

  

Gambar 3.12 Tampilan antarmuka tambah produk pada Shopee 

 

Kedua adalah metode pembayaran. Tokopedia menyediakan pembayaran 

melalui saldo Tokopedia (menggunakan OVO), transfer bank, virtual account, klik 

BCA, BCA KlikPay, Mandiri Clickpay, Mandiri e-Cash, e-Pay BRI, kartu kredit, 

cicilan, cicilan tanpa kartu kredit, minimarket, POS Indonesia, dan Kredivo. 

Sedangkan, Shopee menyediakan pembayaran melalui via kartu debit/kredit, 
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transfer bank, minimarket, ShopeePay, OneKlik, Kredivo, cicilan kartu kredit, dan 

juga COD (Cash on Delivery).   

Ketiga adalah sistem pembayaran. Baik Tokopedia dan Shopee sama-sama 

mengirimkan barang setelah pembayaran yang dilakukan telah diverifikasi dan 

kemudian Penjual mengirimkan barang tersebut ke alamat yang dimasukkan 

Pembeli lalu kemudian Penjual memperbarui status pengiriman.  

Keempat adalah sistem penjualan. Seperti pada Tabel 3.5, untuk melakukan 

penjualan barang di Tokopedia, pengguna diharuskan untuk membuka toko terlebih 

dahulu seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.13. Setelah toko dibuka, barulah 

pengguna dapat menambah produk untuk dijual dan mengisi informasi-informasi 

mengenai barang tersebut. Ketika produk tersebut dibeli oleh pengguna lain dan 

transaksi pembelian tersebut berhasil, maka Tokopedia memasukkan hasil 

penjualan barang tersebut ke dalam saldo Penjual. 

Tabel 3.5 Perbandingan sistem penjualan Tokopedia dan Shopee 

Perbandingan Tokopedia Shopee 

Buka toko Perlu Tidak perlu 

Transfer Hasil 

Penjualan 

Hasil penjualan dimasukkan 

ke dalam saldo Tokopedia 

(OVO) penjual 

Hasil penjualan ditransfer ke 

rekening penjual 
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Gambar 3.13 Tampilan antarmuka buka toko pada Tokopedia 

 

Pada Shopee, pengguna tidak perlu membuka toko terlebih dahulu untuk 

menjual suatu produk karena akunnya sudah otomatis menjadi toko ketika menjual 

suatu barang. Pengguna bisa langsung menjual produknya dengan mengakses menu 

akun lalu menekan tab jual. Setelah itu, pengguna diminta untuk mengisi informasi-

informasi mengenai barang yang dijual. Setelah pengguna selesai menambah 

produk, nomor rekening diminta sehingga jika barang tersebut berhasil dijual, 

Shopee mengirimkan hasil penjualan ke nomor rekening yang didaftarkan seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 3.14. 



21 
 

 

Gambar 3.14 Tampilan antarmuka tambah rekening pada Shopee 

 

Terakhir adalah pengembalian barang yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Pada Tokopedia, ketika ingin melakukan pengembalian, Pembeli melakukan 

komplain dengan menuliskan alasan, masalah, dan jumlah barang yang ingin 

dikomplain beserta bukti berupa foto. Jika Penjual menyetujui pengembalian, 

Pembeli mengirimkan barang kembali ke Penjual dan Penjual mengirimkan barang 

yang baru ke Pembeli beserta pengembalian dana pada saldo OVO. Sedangkan pada 

Shopee, ketika ingin melakukan pengembalian, Pembeli terlebih dahulu 

mengajukan pengembalian dengan menyertakan alasan lalu Penjual merespon 

dengan memasukkan alamat pengembalian dan memproses pengembalian barang 

dan dana. Pengembalian dana pada Shopee bergantung pada metode pembayaran 
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yang digunakan. Jika lewat transfer atau minimarket, maka dana dikembalikan di 

saldo Shopee. Jika lewat kartu kredit, dana dikembalikan ke limit yang 

bersangkutan. Dan jika lewat debit online, dana dikembalikan ke rekening bank.  

Tabel 3.6 Perbandingan sistem pengembalian barang Tokopedia dan Shopee 

Perbandingan Tokopedia Shopee 

Pengajuan 

komplain 

Mengajukan komplain 

dengan menuliskan alasan, 

bukti, dan jumlah barang 

lalu barang diganti dan dan 

dana dikembalikan lewat 

saldo OVO 

Mengajukan komplain 

dengan menuliskan alasan 

dan bukti lalu barang diganti 

dan dana dikembalikan 

sesuai dengan metode 

pembayaran yang dilakukan 

sebelumnya. 

 

3.1.2.3  Analisa Perbandingan  

Pertama dari sisi tampilan antarmuka (UI), Tokopedia maupun Shopee 

memiliki keunikannya masing-masing. Akan tetapi berdasarkan UI dan kemudahan 

penggunaan aplikasi, Tokopedia memiliki tampilan yang lebih menarik dan user-

friendly dibandingkan Shopee walaupun Shopee memiliki banyak fitur 

dibandingkan dengan Tokopedia. Font serta icon yang digunakan oleh Tokopedia 

lebih nyaman dilihat dibandingkan dengan Shopee. Selain itu, pada beranda 

Tokopedia tidak muncul popup sehingga tidak mengganggu pengguna ketika 

menggunakan aplikasi. Lain halnya dengan Shopee yang berandanya masih 

memunculkan popup yang dapat mengganggu dan membuat risih pengguna dalam 
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menggunakan aplikasi. Untuk tampilan dari aplikasi jual beli album atau 

merchandise musik ini sebagian besar berpedoman pada tampilan dari Tokopedia. 

Kedua dari sisi metode pembayaran, Tokopedia dan Shopee memiliki 

banyak metode yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, 

Shopee memiliki metode COD sehingga Pembeli dan Penjual dapat bertemu 

langsung untuk melakukan transaksi. Hal ini tidak dimiliki oleh Tokopedia. Untuk 

aplikasi jual beli album atau merchandise musik ini, metode pembayaran yang 

dapat digunakan adalah kartu debit maupun kredit dari semua bank yang berlogo 

Visa/MasterCard/JCB/Amex, transfer bank, cicilan tanpa kartu dengan 

menggunakan Akulaku, internet banking (BCA, BRI, Mandiri, CIMB, dan 

Danamon), e-Wallet (Go-Pay, T-Cash, mandiri e-cash, Line Pay e-cash), dan gerai 

Indomaret. Aplikasi ini sendiri tidak dapat melakukan COD karena transaksi jual 

beli album ataupun merchandise merupakan transaksi Customer-to-Customer 

dimana penggemar musik tersebar di seluruh Indonesia.  

Ketiga dari sisi sistem pembayaran, Tokopedia dan Shopee menerapkan 

sistem yang sama sehingga untuk aplikasi jual beli album dan merchandise musik 

ini juga menerapkan sistem yang sama dalam melakukan transaksi yaitu 

mengirimkan barang setelah melakukan verifikasi lalu Penjual mengirimkan 

barang. 

Keempat dari sisi sistem penjualan. Untuk menjual suatu barang pada 

Tokopedia, pengguna masih harus membuka toko dan hasil penjualan diberikan 

dalam bentuk saldo OVO. Sementara pada Shopee, pengguna tidak perlu membuka 

toko dan hasil penjualan ditransfer ke rekening Penjual yang telah didaftarkan 



24 
 

sebelumnya. Keuntungan dari sistem penjualan Tokopedia adalah keamanan yang 

lebih baik karena jika toko ingin terverifikasi, Penjual harus memberikan foto KTP. 

Hasil penjualan juga langsung diberikan secara otomatis kepada Penjual dalam 

saldo OVO sehingga pihak Tokopedia tidak perlu repot untuk mentransfer hasil 

penjualan ke rekening Penjual. Sedangkan, kerugian dari sistem penjualan 

Tokopedia adalah ribet karena ketika ingin menjual suatu barang, Penjual masih 

harus membuka toko. Hasil penjualan juga tidak dikirimkan ke dalam rekening 

melainkan ke saldo OVO sehingga Penjual harus memiliki akun OVO. Sementara 

itu untuk aplikasi Shopee, keuntungannya adalah lebih mudah karena Penjual tidak 

perlu membuka toko untuk menjual produknya dan hasil penjualan ditransfer ke 

rekening yang dimasukkan oleh Penjual. Sedangkan, kerugian dari sistem 

penjualan Shopee adalah tidak adanya verifikasi identitas diri sehingga relatif 

kurang aman dibandingkan dengan Tokopedia. Untuk mendapatkan hasil penjualan 

juga harus menunggu pihak Shopee mentransfer ke rekening. Untuk aplikasi jual 

beli album dan merchandise musik ini, sistem penjualan yang digunakan adalah 

sistem penjualan milik Shopee karena dirasa tidak membuat ribet karena akun 

sekaligus menjadi toko. Hasil penjualan juga dikirimkan langsung ke rekening 

Penjual tanpa harus melalui media lainnya. Hal ini juga dilakukan karena aplikasi 

dan API yang digunakan belum bekerja sama dengan pihak OVO.  

Terakhir dari sisi sistem pengembalian barang. Tokopedia dan Shopee 

sebenarnya memiliki sistem yang sama yaitu dengan mengajukan pengembalian 

dengan menuliskan alasan dan bukti. Jika Penjual setuju, maka barang dikirim 

kepada Penjual. Sehingga untuk aplikasi jual beli album dan merchandise musik ini 
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menerapkan sistem pengembalian barang/dana yang sama. Akan tetapi, 

pengembalian dana dilakukan dengan mengirimkan dana pada rekening yang 

ditulis pada saat pengajuan pengembalian dikarenakan belum ada metode lain yang 

dapat digunakan. 

3.2 Desain Sistem 

Desain sistem dari aplikasi ini dibuat berdasarkan dari hasil analisa survei 

yang telah disebutkan di atas. 

3.2.1 Desain Arsitektur Sistem 

Pada Gambar 3.15, dapat dilihat bahwa fitur utama dari aplikasi ini adalah 

transaksi jual beli album atau merchandise. User dapat melakukan pembelian dan 

penjualan. Data mengenai informasi user, barang, hingga transaksi jual beli 

nantinya disimpan di dalam basis data. Untuk mendukung fungsi dari aplikasi ini, 

digunakan API pembayaran dari Midtrans dan pelacakan barang dari Raja Ongkir. 

Ketika melakukan transaksi jual beli, Pembeli mencari item yang ingin 

dibeli terlebih dahulu. Ketika sudah menemukan item yang ingin dibeli, Pembeli 

lalu mengirim permintaan untuk membeli kepada Penjual dan masuk ke proses 

pembayaran. Sebelum menentukan metode pembayaran, Pembeli terlebih dahulu 

mengisi informasi data diri seperti nama, alamat, dan lain-lain. Setelah melakukan 

pengisian data diri, Pembeli menentukan metode pembayaran sesuai dengan yang 

diinginkan. Informasi mengenai pembayaran kemudian dikirim dengan aman ke 

pihak Midtrans. Kemudian, Midtrans mengirimkan respon pembayaran berhasil 

atau tidak kepada Penjual. 

Setelah pembayaran dinyatakan berhasil, Penjual kemudian mengirimkan 
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item sesuai dengan permintaan Pembeli dan memberikan nomor resinya. Pembeli 

dapat melacak pesanan telah sampai dimana dengan aplikasi ini. Ketika pesanan 

telah sampai, Pembeli mengonfirmasi pesanan telah diterima. Admin kemudian 

memberikan uang yang telah dibayarkan kepada Penjual. Jika pesanan yang 

diterima mengalami kerusakan atau cacat, Pembeli dapat mengajukan komplain 

kepada Penjual. 

 
Gambar 3.15 Arsitektur Sistem dari Aplikasi 

3.2.2 Desain Tampilan 

Tampilan yang digunakan dalam aplikasi ini sebagian besar berpedoman 

pada aplikasi Tokopedia. Untuk tampilan pada admin terdapat 2 menu antara lain 

sebagai berikut: 

1. Kategori 

Untuk menu kategori seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.16, list 

dari kategori-kategori musik yang ada ditampilkan. Pada bagian kanan dari 

masing-masing item terdapat penunjuk yang bila ditekan dapat menampilkan 

pilihan untuk mengedit atau menghapus kategori tersebut. 

Pada bagian kanan atas, terdapat dua image button yaitu untuk 

menambah kategori dan mencari kategori. Tampilan untuk menambah dan 
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mencari kategori sangat serupa. Pada tampilan seperti Gambar 3.16, terdapat 

field untuk memasukkan nama kategori, button untuk menginput nama 

tersebut, dan juga list yang menampilkan kategori sehingga memudahkan 

admin untuk mengetahui kategori-kategori apa yang sudah ada. 

 
 

Gambar 3.16 Desain Tampilan menu Kategori untuk Admin 

 

2. Transaksi 

Untuk menu transaksi, tampilan yang ditampilkan pertama kali adalah 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.17. Pada tampilan tersebut terdapat 

empat tab yang menampilkan transaksi-transaksi pada saat belum selesai, 

sudah selesai, perlu ditransfer, dan komplain. Pada bagian atas juga terdapat 

icon search untuk mencari transaksi yang diinginkan. Transaksi-transaksi 

tersebut dapat diklik untuk melihat detilnya seperti pada Gambar 3.18. 
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Gambar 3.17 Desain Tampilan menu Transaksi untuk Admin 

 

Gambar 3.18 Desain Tampilan untuk Detil Transaksi 

Sementara itu, untuk tampilan pada user terdapat empat menu antara lain 

sebagai berikut: 
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1. Beranda 

Pada beranda user, tampilan yang pertama kali ditampilkan adalah list 

album atau merchandise yang dijual seperti pada Gambar 3.19 sebelah kiri. 

Pada bagian atas terdapat icon search untuk mencari album atau merchandise 

yang diinginkan. Pada bagian bawah terdapat bottom navigation untuk 

berpindah ke menu-menu lain. 

Ketika salah satu produk dipilih, maka aplikasi menampilkan detil dari 

produk tersebut seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.19 sebelah kanan. 

Informasi yang ditampilkan adalah foto, nama, kategori, harga, stok, dan 

deskripsi dari suatu produk. Di bawahnya, terdapat informasi mengenai 

Penjual yang menjual produk tersebut dan juga button untuk melihat produk 

lain yang dijual oleh Penjual tersebut. Selanjutnya terdapat dua button untuk 

mengajukan penawaran dan membeli produk yang tampilannya dapat dilihat 

pada Gambar 3.20.  

Ketika menekan button ajukan penawaran, maka muncul dialog untuk 

memasukkan harga tawaran dan ketika menekan button beli sekarang, maka 

muncul ringkasan produk, informasi-informasi yang harus diisi (seperti 

alamat, jumlah, catatan, dan metode pembayaran), ringkasan harga produk, 

dan button untuk membuat pesanan. 
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Gambar 3.19 Desain Tampilan untuk Beranda User 

 

Gambar 3.20 Desain Tampilan untuk Penawaran dan Pembelian 



31 
 

2. Toko Saya 

Pada menu Toko Saya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.21, 

terdapat dua tab pada bagian atas yaitu Produk Saya dan Tambah Produk. Pada 

tab Produk Saya akan ditampilkan list-list produk yang dimiliki oleh suatu 

user. Sedangkan pada tab Tambah Produk, user dapat menambah produk yang 

ingin dia jual. User mengisi informasi mengenai nama produk, kategori, harga, 

stok, deskripsi, dan foto dari produk. Setelah itu user menekan button Tambah 

untuk menambah produk. 

 

Gambar 3.21 Desain Tampilan untuk Toko Saya pada User 
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3. Notifikasi 

Untuk tampilan pada menu Notifikasi, akan terdapat list-list dari 

notifikasi yang diterima oleh user. Tampilan ditunjukkan seperti pada Gambar 

3.22.  

 

Gambar 3.22 Desain Tampilan untuk Toko Saya pada User 

4. Akun Saya 

Tampilan untuk menu Akun Saya ditunjukkan seperti pada Gambar 3.23. 

Terdapat ringkasan profil dari user dan juga button untuk mengedit profil user. 

Dibawahnya terdapat tab Pembelian dan Penjualan untuk membedakan 

transaksi yang dilakukan user.  

Dalam tab Pembelian terdapat empat pilihan yaitu Belum Selesai untuk 

melihat transaksi yang barangnya belum diterima oleh user, Sudah Selesai 



33 
 

untuk melihat transaksi yang barangnya sudah diterima oleh user sehingga 

user dapat melakukan konfirmasi penerimaan, Dalam Penawaran untuk 

melihat produk-produk yang ditawar oleh user, dan Komplain untuk melihat 

transaksi yang dikomplain oleh user. 

Sedangkan dalam tab Penjualan terdapat empat pilihan yaitu Perlu 

Dikirim untuk melihat produk apa yang telah dibeli sehingga user dapat 

mengirimkan produk tersebut ke pembeli, Sudah Selesai untuk melihat 

transaksi yang sudah berhasil dilakukan, Dalam Penawaran untuk melihat 

produk yang ditawar oleh Pembeli sehingga user dapat merespon tawaran 

tersebut, dan Respon Komplain untuk melihat transaksi yang dikomplain 

Pembeli sehingga dapat direspon oleh user. 

 

Gambar 3.23 Desain Tampilan untuk Toko Saya pada User 
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3.2.3 Use Case Diagram 

Aplikasi ini memiliki dua tipe pengguna yaitu Admin dan User. Admin 

dapat menginput kategori musik. Sedangkan User dapat melakukan pencarian, 

pembelian dan penjualan album atau merchandise musik.  

Pada Gambar 3.24 dapat dilihat bahwa Admin memiliki fitur Input Kategori 

dari album/merchandise, melihat transaksi, mentransfer hasil penjualan, dan 

melakukan peninjauan komplain. Fitur-fitur ini dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Input Kategori 

Admin dapat menambah kategori-kategori musik sesuai album atau 

merchandise yang ada. 

2. Lihat Daftar Transaksi 

Admin dapat melihat semua transaksi yang dilakukan oleh setiap 

Pembeli. 

3. Transfer Hasil Penjualan 

Setelah melihat transaksi yang telah dikonfirmasi oleh pembeli, maka 

Admin mentransfer hasil penjualan kepada Penjual. 

4. Lihat Daftar Komplain 

Admin dapat melihat semua komplain yang diajukan oleh setiap 

Pembeli. 

5. Tinjau Komplain 

Ketika terdapat transaksi yang dikomplain oleh Pembeli namun respon 

dari Penjual tidak menerima komplain tersebut, maka Admin meninjau 
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langsung transaksi yang dikomplain dan memberikan solusi yang sesuai 

apakah Pembeli yang benar atau Penjual yang benar. 

6. Transfer Uang Kembali 

Ketika barang yang dikomplain Pembeli telah dikembalikan dan 

diterima oleh penjual, Admin mentransfer kembali uang kepada Pembeli. 

 

Pada Gambar 3.24 juga dapat dilihat bahwa User memiliki fitur-fitur baik 

sebagai Penjual maupun Pembeli.  

1. Cari dan Lihat Detil Album/Merchandise 

Sebagai pembeli, User dapat mencari dan melihat detil dari album atau 

merchandise yang diinginkan. 

2. Pembelian Album/Merchandise 

Setelah melihat dan memilih album atau merchandise yang diinginkan, 

User sebagai Pembeli dapat melakukan transaksi pembelian hingga 

pembayaran album atau merchandise tersebut. 

3. Tawar Menawar Album/Merchandise 

Ketika harga album/merchandise yang diinginkan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, User sebagai Pembeli dapat menawar album/merchandise 

tersebut secara bertahap hingga User lain sebagai Penjual menyetujui harga 

yang ditawarkan. 

4. Lihat Daftar Transaksi Pembelian 

Sebagai pembeli, User dapat melihat daftar transaksi yang telah 

dilakukan. 
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5. Konfirmasi Penerimaan Barang 

Ketika barang yang dibeli telah diterima, User sebagai Pembeli 

melakukan konfirmasi penerimaan barang sehingga uang Pembeli diberikan 

kepada User lain sebagai Penjual. 

6. Lacak Barang 

User dapat melakukan pelacakan barang yang telah dikirimkan oleh User 

lain yang menjadi Penjual. 

7. Komplain 

Sebagai pembeli, User dapat mengajukan komplain ketika menerima 

album atau merchandise yang tidak sesuai dengan deskripsi dari Penjual. 

8. Tambah Album/Merchandise Baru 

Sebagai penjual, User dapat menjual produknya dengan cara menambah 

album atau merchandise. 

9. Lihat Detil Produk Sendiri 

User sebagai Penjual dapat melihat detil dari produk-produk jualannya. 

10. Edit Album atau Merchandise 

User sebagai Penjual dapat mengedit detil produk jualannya. 

11. Hapus Album atau Merchandise 

User sebagai Penjual dapat menghapus produk jualannya. 

12. Lihat Daftar Transaksi Penjualan 

Penjual dapat melihat transaksi penjualan apa saja yang pernah dilakukan. 

13. Update Status Barang 
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Penjual dapat memperbarui status pengiriman dari album atau 

merchandise yang dibeli oleh Pembeli.  

14. Respon Komplain 

Ketika Penjual menerima komplain atas pesanan yang dikirimkan, 

Penjual dapat merespon komplain tersebut dengan memberikan persetujuan 

untuk melakukan pengembalian barang dan dana. 

15. Lihat Daftar Penawaran 

Baik sebagai Pembeli maupun penjual, User dapat melihat daftar 

penawaran pada produk yang ia inginkan dan juga pada produk yang ia jual. 

16. Lihat Daftar Komplain 

Sebagai Pembeli maupun penjual, User dapat melihat daftar komplain 

yang dilakukan dan komplain yang ditujukan kepada User. 
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Gambar 3.24 Use Case Diagram  



39 
 

3.2.4 Activity Diagram 

Jalannya setiap fitur dari aplikasi ini dijelaskan sebagai berikut. 

1. Input Kategori 

Pada fitur input kategori, Admin memasukkan nama kategori dari 

musik. Sistem kemudian mengambil nama kategori yang dimasukkan 

tersebut untuk disimpan ke dalam basis data. Ketika data telah tersimpan, 

sistem menampilkan list dari kategori yang terbaru. Jalannya fitur input 

kategori ini dapat dilihat pada Gambar 3.25. 

 

 Gambar 3.25 Activity Diagram untuk Input Kategori  

2. Lihat Transaksi 

Pada fitur melihat transaksi, Admin menekan menu transaksi dan 

sistem mengambil data dari semua transaksi yang telah dilakukan dari basis 

data. Setelah data tersebut didapatkan, sistem menampilkannya dalam 

bentuk list semua transaksi. Jalannya fitur lihat transaksi ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.26. 



40 
 

 

 Gambar 3.26 Activity Diagram untuk Lihat Transaksi 

3. Transfer Hasil Penjualan 

Untuk melakukan transfer hasil penjualan kepada penjual, terlebih 

dahulu Admin memilih transaksi yang sudah selesai dilakukan. Sistem 

menampilkan detil mengenai transaksi tersebut. Admin kemudian melihat 

detil dan menekan tombol transfer. Midtrans kemudian memberikan 

metode-metode pembayaran yang dapat digunakan untuk ditampilkan pada 

sistem. Admin kemudian memilih metode pembayaran yang diinginkan dan 

mengisi nomor rekening. Midtrans memproses transfer hasil penjualan dan 

setelah selesai, sistem memperbarui status menjadi penerimaan hasil 

penjualan dikonfirmasi pada basis data. Kemudian sistem menampilkan list 

transaksi sesuai dengan status yang telah diperbarui. Jalannya fitur transfer 

hasil penjualan ini dapat dilihat pada Gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Activity Diagram untuk Transfer Hasil Penjualan 

 

4. Lihat Daftar Komplain 

Pada fitur melihat daftar komplain, Admin menekan menu komplain 

dan sistem mengambil semua data komplain yang ada dari basis data. 

Setelah data didapatkan, sistem kemudian menampilkan data tersebut dalam 

bentuk list. Jalannya fitur lihat daftar komplain ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.28. 

5. Tinjau Komplain 

Untuk meninjau sebuah komplain, Admin terlebih dahulu memilih 

transaksi yang dikomplain. Sistem kemudian menampilkan detil mengenai 

transaksi dan komplain tersebut. Admin kemudian melihat dan memberikan 
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solusi dari komplain yang diajukan Pembeli. Sistem kemudian menyimpan 

solusi tersebut dan status komplain diubah menjadi selesai pada basis data. 

Sistem kemudian menampilkan list  komplain. Jalannya fitur tinjau 

komplain ini dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

 

Gambar 3.28 Activity Diagram untuk Lihat Daftar Komplain 

 

Gambar 3.29 Activity Diagram untuk Tinjau Komplain  
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6. Transfer Uang Kembali 

Pada fitur transfer uang kembali, Admin memilih transaksi yang 

dikomplain. Selanjutnya, sistem menampilkan detil dari transaksi. Admin 

juga dapat melakukan pelacakan dengan menekan tombol lihat detil. API 

Raja Ongkir mendapatkan posisi barang yang dikirim Pembeli ke Penjual 

melalui nomor resi yang telah dimasukkan Pembeli. Sistem kemudian 

menampilkan detil pelacakan untuk dilihat oleh Admin. Jika barang belum 

diterima, maka Admin melihat dan memilih transaksi lainnya. Sedangkan, 

jika barang telah diterima penjual, Admin menekan tombol transfer dan API 

Midtrans kemudian memberikan metode-metode pembayaran yang dapat 

digunakan untuk ditampilkan pada sistem. Admin kemudian memilih 

metode pembayaran yang diinginkan dan melakukan transfer. Midtrans 

selanjutnya memproses pengembalian uang tersebut dan setelah selesai, 

sistem memperbarui status pengembalian uang menjadi terkonfirmasi pada 

basis data. Sistem kemudian menampilkan list komplain. Jalannya fitur 

transfer uang kembali ini dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

7. Cari dan Lihat Detil Album atau Merchandise 

Untuk fitur mencari dan melihat detil album ataupun merchandise, 

User sebagai Pembeli melakukan pencarian album atau merchandise. 

Kemudian sistem mengambil keyword yang dimasukkan Pembeli dan 

mencari di basis data. Hasil pencarian yang telah didapatkan ditampilkan 

oleh sistem dalam bentuk list sehingga Pembeli dapat melihat dan memilih 

album atau merchandise yang diinginkan. Ketika Pembeli memilih album 
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atau merchandise, sistem mengambil data dari basis data dan menampilkan 

detil dari album atau merchandise yang dipilih. Setelah itu, User dapat 

melihat detil album/merchandise tersebut. Jalannya fitur lihat transaksi ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

 

Gambar 3.30 Activity Diagram untuk Transfer Uang Kembali 
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Gambar 3.31 Activity Diagram untuk Lihat dan Cari Detil 

Album/Merchandise 

8. Pembelian Album atau Merchandise 

Untuk melakukan pembelian suatu produk, User terlebih dahulu 

menekan tombol beli. Kemudian, API Raja Ongkir memberikan data 

provinsi dan kota di Indonesia. Sistem lalu menampilkan halaman 

pembayaran agar User dapat mengisi data yang diminta pada halaman 

tersebut. API Raja Ongkir memberikan ongkos pengiriman sesuai dengan 

provinsi dan kota yang dipilih. Setelah itu, API Midtrans memberikan 

metode-metode pembayaran yang dapat digunakan untuk ditampilkan pada 

sistem. User kemudian memilih metode pembayaran yang diinginkan dan 

Midtrans memproses transaksi. Selanjutnya, sistem mengambil data yang 

telah diisi oleh User untuk disimpan ke dalam basis data dan setelah itu 
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menampilkan list transaksi. Jalannya fitur pembelian ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.32. 

 

Gambar 3.32 Activity Diagram untuk Pembelian Album/Merchandise 

9. Tawar Menawar aAlbum atau Merchandise 

Untuk melakukan penawaran terhadap suatu produk, Pembeli 

terlebih dahulu menekan tombol ajukan penawaran. Sistem menampilkan 

halaman untuk melakukan penawaran sehingga Pembeli dapat memasukkan 

harga tawarannya. Sistem kemudian mengambil harga tawaran tersebut 

untuk disimpan ke dalam basis data. Sistem menampilkan tawaran kepada 

Penjual. Jika Penjual setuju, maka sistem mengirimkan respon setuju 

Penjual untuk disimpan ke dalam basis data. Sedangkan, jika Penjual tidak 
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setuju, maka Penjual dapat memilih untuk memasukkan harga yang baru 

atau membatalkan penawaran. Jika Penjual memilih memasukkan harga 

baru, maka sistem menyimpan harga yang baru tersebut ke dalam basis data. 

Sedangkan jika Penjual memilih untuk membatalkan penawaran, maka 

sistem mengambil id tawaran untuk dihapus di basis data dan proses 

penawaran berhenti.  

Selanjutnya, respon Penjual ditampilkan pada sistem sehingga 

Pembeli dapat melihat respon tersebut. Jika Pembeli sepakat, maka proses 

berlanjut pada pembelian album/merchandise dan jika Pembeli tidak 

sepakat, maka Pembeli dapat memilih untuk memasukkan harga tawaran 

yang baru ataupun membatalkan penawaran. Jika Pembeli memilih 

memasukkan harga tawaran baru, maka proses tawaran berulang. 

Sedangkan, jika Pembeli memilih membatalkan penawaran, maka masuk ke 

proses batalkan penawaran. Jalannya fitur tawar menawar ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.33. 

10. Lihat Detil Produk Sendiri 

 Ketika User ingin melihat detil produknya, sistem terlebih dahulu 

mengambil data album atau merchandise milik User tersebut dari basis data. 

Setelah itu, sistem menampilkan data tersebut dalam bentuk list sehingga 

User dapat memilih album atau merchandise yang diinginkan. Selanjutnya 

sistem menampilkan detil album atau merchandise tersebut untuk dapat 

dilihat User. Jalannya fitur lihat detil produk sendiri ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.34. 
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Gambar 3.33 Activity Diagram untuk Tawar Menawar Album/Merchandise 

11. Edit Album atau Merchandise 

Untuk melakukan edit album atau merchandise, Penjual menekan 

tombol edit dan sistem menampilkan halaman untuk mengedit produk. 

Penjual kemudian dapat melakukan pengeditan terhadap album atau 

merchandise tersebut dan sistem mengambil data hasil editan dari Penjual 

untuk diperbarui di dalam basis data. Selanjutnya, sistem menampilkan list 

album atau merchandise tersebut. Jalannya fitur edit album atau 

merchandise ini dapat dilihat pada Gambar 3.35. 
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Gambar 3.34 Activity Diagram untuk Lihat Detil Produk Sendiri 

12. Hapus Album atau Merchandise 

Untuk menghapus album atau merchandise, Penjual menekan 

tombol untuk menghapus produk dan sistem menampilkan halaman 

konfirmasi untuk penghapusan produk. Ketika Penjual mengonfirmasi 

bahwa produk dihapus maka sistem mengirimkan query untuk memperbarui 

status produk menjadi tidak aktif. Pada basis data album atau merchandise 

tersebut diubah statusnya sehingga sistem nantinya menampilkan list 

produk yang dijual sesuai data terbaru kepada Penjual. Jalannya fitur hapus 

album atau merchandise ini dapat dilihat pada Gambar 3.36. 
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13. Tambah Album atau Merchandise Baru 

Pada fitur tambah album atau merchandise baru, User sebagai 

Penjual terlebih dahulu memasukkan informasi-informasi mengenai produk 

yang dijual seperti nama produk, harga, dan lain-lain. Sistem kemudian 

mengambil data yang dimasukkan oleh Penjual untuk disimpan ke dalam 

basis data. Setelah itu, sistem menampilkan list produk-produk yang dijual 

sehingga Penjual dapat melihat. Jalannya fitur tambah album atau 

merchandise baru ini dapat dilihat pada Gambar 3.37. 

14. Lihat Daftar Transaksi Penjualan 

Pada fitur melihat transaksi penjualan, User menekan menu 

penjualan dan sistem mengambil data dari semua transaksi yang telah 

dilakukan dari basis data. Setelah data tersebut didapatkan, sistem 

menampilkannya dalam bentuk list transaksi penjualan. Jalannya fitur lihat 

transaksi penjualan ini dapat dilihat pada Gambar 3.38. 

15. Update Status Barang 

Untuk melakukan update status barang, Penjual memilih transaksi 

terlebih dahulu. Sistem kemudian menampilkan detil dari transaksi tersebut 

sehingga Penjual dapat mengirimkan produk sesuai dengan alamat yang 

tertera. Penjual kemudian memperbarui status pengiriman dan memasukkan 

nomor resi. Sistem kemudian memperbarui status pengiriman dan 

menyimpan nomor resi ke dalam basis data. Sistem selanjutnya 

menampilkan detil transaksi sesuai dengan status terbaru. Pembeli 

kemudian melakukan proses konfirmasi penerimaan barang.  Setelah itu, 
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Penjual menunggu Admin melakukan transfer hasil penjualan. Jalannya 

fitur update status barang ini dapat dilihat pada Gambar 3.39. 

 

 

Gambar 3.35 Activity Diagram untuk Edit Album/Merchandise 

 
16. Lihat Daftar Transaksi Pembelian 

Pada fitur melihat transaksi pembeli, User menekan menu 

pembelian dan sistem mengambil data dari semua transaksi yang telah 

dilakukan dari basis data. Setelah data tersebut didapatkan, sistem 

menampilkannya dalam bentuk list transaksi pembelian. Jalannya fitur lihat 

transaksi pembelian ini dapat dilihat pada Gambar 3.40. 
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Gambar 3.36 Activity Diagram untuk Hapus Album/Merchandise 

 
 
 

 

Gambar 3.37 Activity Diagram untuk Tambah Album/Merchandise Baru 
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Gambar 3.38 Activity Diagram untuk Lihat Daftar Transaksi Penjual 

 
 
 

 

Gambar 3.39 Activity Diagram untuk Update Status Barang 
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Gambar 3.40 Activity Diagram untuk Lihat Daftar Transaksi Pembeli 

17. Lacak Barang 

Untuk fitur lacak barang, Pembeli memilih transaksi terlebih dahulu. 

Sistem menampilkan detil transaksi tersebut dan Pembeli menekan tombol 

lihat detil untuk melakukan pelacakan. API Raja Ongkir mengambil posisi 

barang sesuai dengan nomor resi yang telah dimasukkan Penjual. Setelah 

itu, sistem menampilkan detil pelacakan sehingga Pembeli dapat melihat 

dimana barang yang telah dibeli. Jalannya fitur lacak barang ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.41. 

18. Konfirmasi Penerimaan Barang 

Untuk fitur konfirmasi penerimaan barang, Pembeli terlebih dahulu 

memilih transaksi. Kemudian, sistem menampilkan detil transaksi tersebut. 

User menekan tombol konfirmasi penerimaan barang dan sistem mengubah 

status menjadi barang diterima pada basis data. Sistem kemudian 

menampilkan list dari transaksi. Jalannya fitur konfirmasi penerimaan 

barang ini dapat dilihat pada Gambar 3.42. 
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Gambar 3.41 Activity Diagram untuk Lacak Barang 

 
Gambar 3.42 ActivityDiagram untuk Konfirmasi Penerimaan Barang 

19. Komplain 

Untuk melakukan komplain, User terlebih dahulu harus memilih 

transaksi yang diinginkan. Setelah itu, sistem menampilkan detil dari 

transaksi tersebut. Kemudian User menekan tombol  untuk komplain lalu 

sistem menampilkan halaman komplain. Pada halaman tersebut, User 

mengisi data yang diminta lalu sistem mengambil hasil isian User untuk 
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disimpan ke basis data. Sistem menampilkan detil transaksi berdasarkan 

data terbaru untuk dilihat User dan selanjutnya uUser menunggu respon dari 

Penjual. Jalannya fitur komplain ini dapat dilihat pada Gambar 3.43. 

 
Gambar 3.43 Activity Diagram untuk Komplain 

20. Respon Komplain 

Untuk merespon suatu komplain, Penjual terlebih dahulu memilih 

transaksi yang dikomplain oleh Pembeli. Sistem menampilkan detil 

transaksi beserta komplain tersebut sehingga Penjual dapat melihat. Jika 

Penjual tidak setuju, maka sistem menampilkan halaman pembuktian 

komplain. Penjual kemudian mengisi alasan dan bukti sebagai tanda bahwa 

ia tidak setuju terhadap komplain tersebut. Sistem kemudian mengambil 
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data itu dan menyimpannya di dalam basis data. Status juga diubah menjadi 

komplain tidak disetujui. Jika Penjual setuju, maka sistem menyimpan 

respon setuju Penjual dan status diubah menjadi komplain disetujui. 

Respon-respon ini ditampilkan di sistem agar Pembeli dapat melihat. Jika 

responnya tidak setuju, maka dilakukan peninjauan komplain oleh Admin. 

Jika responnya setuju, maka Pembeli mengirimkan barang kembali pada 

Penjual. Sistem meminta nomor resi pengiriman dan Pembeli harus mengisi 

nomor resi. Nomor resi disimpan dalam basis data dan sistem menampilkan 

detil transaksi. Proses pengembalian uang dilakukan oleh Admin ketika 

barang telah diterima Penjual.  Jalannya fitur respon komplain ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.44. 

21. Lihat Daftar Penawaran User 

Pada fitur melihat daftar penawaran, User menekan menu 

penawaran dan sistem mengambil semua data penawaran milik User dari 

basis data. Setelah data didapatkan, sistem kemudian menampilkan data 

tersebut dalam bentuk list. Jalannya fitur lihat daftar penawaran ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.45. 

22. Lihat Daftar Komplain User 

Pada fitur melihat daftar komplain, User menekan menu komplain 

dan sistem mengambil semua data komplain milik User dari basis data. 

Setelah data didapatkan, sistem kemudian menampilkan data tersebut dalam 

bentuk list. Jalannya fitur lihat daftar penawaran ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.46. 
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Gambar 3.44 Activity Diagram untuk Respon Komplain 
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Gambar 3.45 Activity Diagram untuk Lihat Daftar Penawaran User 

 

Gambar 3.46 Activity Diagram untuk Lihat Daftar Komplain User 

3.2.5 Class Diagram 

Class-class yang terdapat pada aplikasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Class Album berfungsi untuk menyimpan informasi album dari tabel 

albums_table. Class ini memiliki atribut id dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung id album/merchandise, atribut name dengan 

tipe data String yang berfungsi sebagai penampung nama 

album/merchandise, atribut price dengan tipe data String yang berfungsi 

sebagai penampung harga album/merchandise, atribut stock dengan tipe 
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data String yang berfungsi sebagai penampung stok album/merchandise, 

atribut description dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung deskripsi album/merchandise, atribut photo dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung URL foto album/merchandise 

dan atribut weight dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung berat album/merchandise. Class Album memiliki constructor 

Album(id:String, name:String, price:String, stock:String, 

description:String, photo:String, weight:String, main_song;String, 

isSeal:String, isScratch:String, duration:String, completeAlbum:String, 

boughtYear:String) yang dipanggil pada class HomeFragment, 

ListAlbumFragment dan ShowMyAlbumFragment, constructor 

Album(id:String, name:String, price:String, photo:String, weight:String) 

yang dipanggil pada class KomplainFragment, PembelianFragment dan 

PenjualanFragment dan constructor Album(id:String, name:String, 

price:String, photo:String, stock:String, weight:String) yang dipanggil pada 

class PenawaranFragment. Class Album memiliki method getId() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel id, method getName() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel name, method getPrice() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel price, method getStock() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel stock, method getDescription() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel description, method 

getPhoto() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel photo, method 

getWeight() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel weight, method 
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getMain_song() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel main_song, 

getIsScratch() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel isScratch, 

getIsSeal() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel isSeal, 

getDuration() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel duration, 

getCompleteAlbum() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

completeAlbum dan getBoughtYear() yang berfungsi untuk mendapatkan 

isi variabel boughtYear.  

2. Class Bid berfungsi untuk menyimpan informasi penawaran dari tabel 

bid_price_history. Class ini memiliki atribut id_transaction dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung id transaksi, atribut timestamp 

dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung waktu transaksi, 

atribut price dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 

harga tawaran dan atribut user dengan tipe data String yang berfungsi 

sebagai penampung username penawar. Class Bid memiliki constructor 

Bid(id_transaction:String, timestamp:String, price:String, user:String) yang 

dipanggil pada class PenawaranFragment. Class Bid memiliki method 

getPrice() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel price dan method 

getUser() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel user.  

3. Class Category berfungsi untuk menyimpan informasi kategori dari tabel 

categories_table. Class ini memiliki atribut id dengan tipe data int yang 

berfungsi sebagai penampung id kategori dan atribut name dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung nama kategori. Class Category 

memiliki constructor Category(id_transaction:String, name:String) yang 
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dipanggil pada class HomeFragment, InputAlbumFragment, 

KategoriFragment, ListAlbumFragment, DetailMyAlbumActivity dan 

ShowAlbumByUserActivity. Class Category memiliki method getId() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel id dan method getName() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel name.  

4. Class City berfungsi untuk menyimpan informasi kota dari API RajaOngkir. 

Class ini memiliki atribut idCity dengan tipe data String yang berfungsi 

sebagai penampung id pada saat memilih  kota, atribut nameCity dengan 

tipe data String yang berfungsi sebagai penampung nama kota dan 

postalCode dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung kode 

pos kota. Class City memiliki constructor City(idCity:String, 

nameCity:String, postalCode:String) yang dipanggil pada class 

BuyActivity, InputAlbumFragment dan EditProfileActivity. Class City 

memiliki method getIdCity() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

idCity, method getNameCity() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel nameCity dan method getPostalCode() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel postalCode.  

5. Class Complaint berfungsi untuk menyimpan informasi komplain dari tabel 

complaint_table. Class ini memiliki atribut id_complaint dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung id komplain, atribut 

id_transaction dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 

id transaksi, atribut reason dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung alasan Pembeli komplain, atribut proof dengan tipe data String 
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yang berfungsi sebagai penampung bukti komplain pembeli, atribut 

reasonPenjual dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 

alasan Penjual komplain, atribut proofPenjual dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung bukti komplain penjual, atribut 

waybill_complaint dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung nomor resi pengembalian barang, atribut 

account_number_buyer dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung nomor rekening pengembalian dan atribut bank_buyer dengan 

tipe data String yang berfungsi sebagai penampung bank. Class Complaint 

memiliki constructor Complaint(id_complaint:String, 

id_transaction:String, reason:String, proof:String, reasonPenjual:String, 

proofPenjual:String, waybill_complaint:String, 

account_number_buyer:String, bank_buyer:String) dan constructor 

Complaint(id_complaint:String, reason:String, proof:String, 

reasonPenjual:String, proofPenjual:String, waybill_complaint:String)  yang 

keduanya dipanggil pada class KomplainFragment. Class Complaint 

memiliki method getId_complaint() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel id_complaint, method getReason() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel reason, method getProof() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel proof, method getReasonPenjual() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel reasonPenjual, method getProofPenjual() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel proofPenjual, method 

getWaybill_complaint() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 
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waybill_complaint, method getAccount_number_buyer() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel account_number_buyer dan method 

getBank_buyer() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

bank_buyer.  

6. Class Province berfungsi untuk menyimpan informasi provinsi dari API 

RajaOngkir. Class ini memiliki atribut idProvince dengan tipe data String 

yang berfungsi sebagai penampung id pada saat memilih  provinsi dan 

atribut nameProvince dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung nama provinsi. Class Province memiliki constructor 

Province(idProvince:String, nameProvince:String) yang dipanggil pada 

class BuyActivity, InputAlbumFragment dan EditProfileActivity. Class 

Province memiliki method getIdProvince() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel idProvince dan method getNameProvince() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel nameProvince.  

7. Class Transaction berfungsi untuk menyimpan informasi transaksi dari 

tabel transactions. Class ini memiliki atribut id dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung id transaksi, atribut idTransaction dengan tipe 

data String yang berfungsi sebagai penampung nomor transaksi dari 

Midtrans, atribut address dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung alamat pengiriman, atribut totalPrice dengan tipe data String 

yang berfungsi sebagai penampung total harga, atribut notes dengan tipe 

data String yang berfungsi sebagai penampung catatan pada saat transaksi, 

atribut total dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 
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jumlah produk yang dibeli, atribut purchaseDate dengan tipe data String 

yang berfungsi sebagai penampung tanggal transaksi, atribut status dengan 

tipe data String yang berfungsi sebagai penampung status transaksi, atribut 

shippingCost dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 

ongkos pengiriman, atribut paymentMethod dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung metode pembayaran, atribut idAlbum dengan 

tipe data String yang berfungsi sebagai penampung username pembeli, 

atribut shippingCost dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung id produk yang dibeli dan atribut waybill dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung nomor resi pengiriman. Class 

Transaction memiliki constructor Transaction(id:String, 

idTransaction:String, address:String, totalrPrice:String, notes:String, 

total:String, purchaseDate:String, status:String, shippingCost:String, 

paymentMethod:String, username:String, idAlbum:String, waybill:String) 

dan constructor Transaction(id:String, idTransaction:String, 

address:String, totalPrice:String, notes:String, total:String, 

purchaseDate:String, status:String, shippingCost:String, 

paymentMethod:String, username:String, idAlbum:String). Class 

Transaction memiliki method getId() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel id, method getIdTransaction() yang berfungsi untuk mendapatkan 

isi variabel idTransaction, method getAddress() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel address, method getTotalPrice() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel totalPrice, method getNotes() yang 
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berfungsi untuk mendapatkan isi variabel notes, method getTotal() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel total, method getPurchaseDate() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel purchaseDate, method 

getStatus() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel status, method 

getShippingCost() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

shippingCost, getPaymentMethod() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel paymentMethod, getUsername() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel username dan method getWaybill() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel waybill.  

8. Class User berfungsi untuk menyimpan informasi pengguna dari tabel 

users_table. Class ini memiliki atribut name dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung nama pengguna, atribut email dengan tipe 

data String yang berfungsi sebagai penampung email pengguna, atribut 

phone dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung nomor 

telepon, atribut username dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung username pengguna, atribut photo dengan tipe data String yang 

berfungsi sebagai penampung URL foto profil pengguna, atribut 

accountNumber dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung 

nomor rekening pengguna ketika menjadi penjual, atribut bank dengan tipe 

data String yang berfungsi sebagai penampung bank, atribut id_province 

dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung id provinsi yang 

dipilih, atribut province_name dengan tipe data String yang berfungsi 

sebagai penampung nama provinsi, atribut id_city dengan tipe data String 
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yang berfungsi sebagai penampung id kota yang dipilih, atribut city_name 

dengan tipe data String yang berfungsi sebagai penampung nama kota, 

atribut postal_code dengan tipe data String yang berfungsi sebagai 

penampung kode pos yang dibeli dan atribut sellerAddress dengan tipe data 

String yang berfungsi sebagai penampung alamat pengguna ketika menjadi 

Penjual. Class User memiliki constructor User(name:String, 

username:String, id_province:String, province_name:String, id_city:String, 

city_name:String, postal_code:String, sellerAddress:String), 

User(name:String, email:String, phone:String, username:String, 

photo:String, accountNumber:String, bank:String, id_province:String, 

province_name:String, id_city:String, city_name:String, 

postal_code:String, sellerAddress:String), User(name:String, phone:String, 

username:String, province_name:String, city_name:String, 

postal_code:String, sellerAddress:String), User(name:String, email:String, 

phone:String, username:String, photo:String), User(val1:String, 

val2:String, val3:String, val4:String, val5:String, val6:String, val7:String, 

val8:String, val9:String, val10:String, type:int), User(val1:String, 

val2:String, val3:String, val4:String, val5:String, val6:String, val7:String, 

val8:String, val9:String, type:int)  dan User(val1:String, val2:String, 

val3:String, val4:String, val5:String, type:int). Class User memiliki method 

getName() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel name, method 

getEmail() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel email, method 

getPhone() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel phone, method 
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getUsername() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel username, 

method getPhoto() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel photo, 

method getAccountNumber() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel accountNumber, method getBank() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel bank, method getId_province() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel id_province, method getProvince_name() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel province_name, getId_city() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel id_city, getCity_name() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel city_name, getPostal_code() 

yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel postal_code dan method 

getSellerAddress() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

sellerAddress.  

9. Class AlbumCategory berfungsi untuk menyimpan kumpulan informasi 

dari class Album dan Category. Class ini memiliki atribut album dengan 

tipe data Album yang berfungsi sebagai penampung album dan atribut 

category dengan tipe data ArrayList<Category> yang berfungsi sebagai 

penampung kategori-kategori. Class AlbumCategory memiliki constructor 

AlbumCategory(album:Album, category:ArrayList<Category>). Class 

AlbumCategory memiliki method getCategory() yang berfungsi untuk 

mendapatkan isi variabel category dan method getAlbum() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel album.  

10. Class AlbumTransaction berfungsi untuk menyimpan kumpulan informasi 

dari class Album, Transaction dan User. Class ini memiliki atribut album 
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dengan tipe data Album yang berfungsi sebagai penampung album, atribut 

transaction dengan tipe data Transaction yang berfungsi sebagai penampung 

transaction dan atribut user dengan tipe data User yang berfungsi sebagai 

penampung user. Class AlbumTransaction memiliki constructor 

AlbumTransaction(transaction:Transaction, album:Album, user:User). 

Class AlbumTransaction memiliki method getTransaction() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel transaction, method getAlbum() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel album dan method getUser() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel user.  

11. Class AlbumUser berfungsi untuk menyimpan kumpulan informasi dari 

class Album, User dan Category. Class ini memiliki atribut album dengan 

tipe data Album yang berfungsi sebagai penampung album, atribut user 

dengan tipe data User yang berfungsi sebagai penampung user dan atribut 

category dengan tipe data ArrayList<Category> yang berfungsi sebagai 

penampung kategori-kategori. Class AlbumUser memiliki constructor 

AlbumUser(album:Album, user:User, category:ArrayList<Category>). 

Class AlbumUser memiliki method method getAlbum() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel album, method getUser() yang berfungsi 

untuk mendapatkan isi variabel user dan method getCategory() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel category. 

12. Class BidsTransaction berfungsi untuk menyimpan kumpulan informasi 

dari class Bid, Album, User dan Transaction. Class ini memiliki atribut 

album dengan tipe data Album yang berfungsi sebagai penampung album, 
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atribut transaction dengan tipe data Transaction yang berfungsi sebagai 

penampung transaction, atribut user dengan tipe data User yang berfungsi 

sebagai penampung user dan atribut bid dengan tipe data ArrayList<Bid> 

yang berfungsi sebagai penampung tawaran-tawaran. Class 

BidsTransaction memiliki constructor 

BidsTransaction(transaction:Transaction, album:Album, user:User, 

bid:ArrayList<Bid>). Class BidsTransaction memiliki method 

getTransaction() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel 

transaction, method getAlbum() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel album, method getUser() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel user dan method getBid() yang berfungsi untuk mendapatkan isi 

variabel bid.  

13. Class ComplaintTransaction berfungsi untuk menyimpan kumpulan 

informasi dari class AlbumTransaction dan Complaint. Class ini memiliki 

atribut albumTransaction dengan tipe data AlbumTransaction yang 

berfungsi sebagai penampung transaksi album dan atribut complaint dengan 

tipe data Complaint yang berfungsi sebagai penampung komplain. Class 

ComplaintTransaction memiliki constructor ComplaintTransaction 

(albumTransaction:AlbumTransaction, complaint:Complaint). Class 

ComplaintTransaction memiliki method getAlbumTransaction() yang 

berfungsi untuk mendapatkan isi variabel albumTransaction dan method 

getComplaint() yang berfungsi untuk mendapatkan isi variabel complaint. 
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14. Class AlbumCategoryAdapter adalah class yang menampung koleksi data 

class AlbumCategory. Class ini memiliki atribut albumCategory dengan 

tipe data List<AlbumCategory> yang berfungsi sebagai penampung album 

dan kategori dan atribut activity dengan tipe data Context yang berfungsi 

sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class AlbumCategoryAdapter 

memiliki constructor 

AlbumCategoryAdapter(albumCategory:List<AlbumCategory>, 

activity:Context). Class AlbumCategoryAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

15. Class AlbumUserAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

AlbumUser. Class ini memiliki atribut albumUsers dengan tipe data 

List<AlbumUser> yang berfungsi sebagai penampung album dan 

pemiliknya dan atribut activity dengan tipe data Context yang berfungsi 

sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class AlbumUserAdapter memiliki 

constructor AlbumUserAdapter(albumUsers:List<AlbumUser>, 

activity:Context). Class AlbumUserAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 
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onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

16. Class AllCategoryAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

Category. Class ini memiliki atribut categoryList dengan tipe data 

List<Category> yang berfungsi sebagai penampung kategori dan atribut 

activity dengan tipe data Context yang berfungsi sebagai penunjuk posisi 

class saat ini. Class CategoryAdapter memiliki constructor 

AllCategoryAdapter(category:List<Category>, activity:Context). Class 

AllCategoryAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

17. Class CategoryAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

Category. Class ini memiliki atribut category dengan tipe data 

List<Category> yang berfungsi sebagai penampung kategori dan atribut 

action dengan tipe data CategoryAction yang berfungsi sebagai penampung 

method-method. Class CategoryAdapter memiliki constructor 

CategoryAdapter(category:List<Category>, action:CategoryAction). Class 
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CategoryAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

18. Class KomplainAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

ComplaintTransaction. Class ini memiliki atribut complaintTransactions 

dengan tipe data List<ComplaintTransaction> yang berfungsi sebagai 

penampung transaksi dan komplainnya dan atribut activity dengan tipe data 

Context yang berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class 

KomplainAdapter memiliki constructor 

KomplainAdapter(complaintTransactions:List<ComplaintTransaction>, 

activity:Context). Class KomplainAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

19. Class KomplainAdminAdapter adalah class yang menampung koleksi data 

class ComplaintTransaction. Class ini memiliki atribut 
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complaintTransactions dengan tipe data List<ComplaintTransaction> yang 

berfungsi sebagai penampung transaksi dan komplainnya dan atribut 

activity dengan tipe data Context yang berfungsi sebagai penunjuk posisi 

class saat ini. Class KomplainAdminAdapter memiliki constructor 

KomplainAdminAdapter(complaintTransactions:List<ComplaintTransacti

on>, activity:Context). Class KomplainAdminAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

20. Class PembelianAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

AlbumTransaction. Class ini memiliki atribut albumTransactions dengan 

tipe data List<AlbumTransaction> yang berfungsi sebagai penampung 

transaksi album/merchandise dan atribut activity dengan tipe data Context 

yang berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class 

PembelianAdapter memiliki constructor 

PembelianAdapter(albumTransactions:List<AlbumTransaction>, 

activity:Context). Class PembelianAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  
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mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

21. Class PembelianAdminAdapter adalah class yang menampung koleksi data 

class AlbumTransaction. Class ini memiliki atribut albumTransactions 

dengan tipe data List<AlbumTransaction> yang berfungsi sebagai 

penampung transaksi album/merchandise dan atribut activity dengan tipe 

data Context yang berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class 

PembelianAdminAdapter memiliki constructor 

PembelianAdminAdapter(albumTransactions:List<AlbumTransaction>, 

activity:Context). Class PembelianAdminAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

22. Class PenawaranAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

BidTransaction. Class ini memiliki atribut bidsTransactions dengan tipe 

data List<BidTransaction> yang berfungsi sebagai penampung transaksi 

dan penawarannya dan atribut activity dengan tipe data Context yang 

berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class PenawaranAdapter 

memiliki constructor 
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PenawaranAdapter(bidsTransactions:List<BidTransaction>, 

activity:Context). Class PenawaranAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 

23. Class PenjualanAdapter adalah class yang menampung koleksi data class 

AlbumTransaction. Class ini memiliki atribut albumTransactions dengan 

tipe data List<AlbumTransaction> yang berfungsi sebagai penampung 

transaksi album/merchandise dan atribut activity dengan tipe data Context 

yang berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini. Class 

PenjualanAdapter memiliki constructor 

PenjualanAdapter(albumTransactions:List<AlbumTransaction>, 

activity:Context). Class PenjualanAdapter memiliki method 

onCreateViewHolder(parent:ViewGroup, viewType:int) yang berfungsi 

untuk membuat view baru sesuai layout yang dipanggil, 

onBindViewHolder(holder:ViewHolder, position:int) yang berfungsi untuk  

mengambil data dari list pada posisi tertentu dan method getItemCount() 

yang berfungsi untuk menghitung ukuran dataset atau jumlah data yang 

ditampilkan pada recycler view. 
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24. Class NavigationMenu adalah class yang mengatur menu pada admin. 

Class ini memiliki atribut context dengan tipe data AppCompatActivity 

yang berfungsi sebagai penunjuk posisi class saat ini, atribut 

navigationView dengan tipe data NavigationView yang berfungsi sebagai 

tempat menu-menu ditampilkan, atribut drawerLayout dengan tipe data 

DrawerLayout yang berfungsi sebagai tempat naivgation menu dipasang, 

atribut preference dengan tipe data Preference yang berfungsi sebagai 

wadah penyimpanan data user yang sedang login dan atribut isAdmin 

dengan tipe data boolean yang berfungsi untuk mengetahui apakah admin 

yang sedang login. Class NavigationMenu memiliki constructor 

NavigationMenu(context:AppCompatActivity, 

navigationView:NavigationView, drawerLayout:DrawerLayout, 

isAdmin:Boolean). Class NavigationMenu memiliki method setHeader() 

yang berfungsi untuk membuat header pada navigation view dan method 

setMenu(id:int) yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar class 

ketika sebuah menu dipilih. 

25. Class PagerAdapterTokoSaya adalah class yang mengatur tab menu pada 

menu Toko Saya. Class ini memiliki atribut numberTabs dengan tipe data 

int yang berfungsi untuk mendefinisikan jumlah tab pada tab menu. Class 

PagerAdapterTokoSaya memiliki constructor 

PagerAdapterTokoSaya(fm:FragmentManager, numberTabs:int). Class 

PagerAdapterTokoSaya memiliki method getItem(position:int) yang 

berfungsi untuk menentukan fragment yang dipanggil berdasarkan tab yang 
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dipilih, dan method getCount() yang berfungsi untuk mengembalikan 

jumlah tab. 

26. Class PagerAdapterTransaksiAdmin adalah class yang mengatur tab menu 

pada menu Transaksi Admin. Class ini memiliki atribut numberTabs 

dengan tipe data int yang berfungsi untuk mendefinisikan jumlah tab pada 

tab menu. Class PagerAdapterTransaksiAdmin memiliki constructor 

PagerAdapterTransaksiAdmin(fm:FragmentManager, numberTabs:int). 

Class PagerAdapterTransaksiAdmin memiliki method getItem(position:int) 

yang berfungsi untuk menentukan fragment yang dipanggil berdasarkan tab 

yang dipilih, dan method getCount() yang berfungsi untuk mengembalikan 

jumlah tab. 

27. Class PagerAdapterTransaksiUser adalah class yang mengatur tab menu 

pada menu Transaksi User. Class ini memiliki atribut numberTabs dengan 

tipe data int yang berfungsi untuk mendefinisikan jumlah tab pada tab 

menu. Class PagerAdapterTransaksiUser memiliki constructor 

PagerAdapterTransaksiUser(fm:FragmentManager, numberTabs:int). 

Class PagerAdapterTransaksiUser memiliki method getItem(position:int) 

yang berfungsi untuk menentukan fragment yang dipanggil berdasarkan tab 

yang dipilih, dan method getCount() yang berfungsi untuk mengembalikan 

jumlah tab. 

28. Class Preference adalah class yang menyimpan informasi user yang sedang 

login. Class ini memiliki atribut preferences dengan tipe data 

SharedPreferences yang berfungsi untuk menyimpan data user yang sedang 
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login, atribut editor dengan tipe data Editor yang berfungsi untuk mengubah 

nilai preferences, atribut IS_LOGGED_IN dengan tipe data String yang 

berfungsi untuk menyimpan key yang isinya “is_logged_in”, atribut USER 

dengan tipe data String yang berfungsi untuk menyimpan key yang isinya 

“user” dan atribut gson dengan tipe data Gson yang berfungsi untuk 

konversi objek Java. Class Preference memiliki constructor 

Preference(context:Context). Class Preference memiliki method 

clearPreference(tag:String) yang berfungsi untuk menghapus data login 

user, method setUser(user:User) yang berfungsi untuk menyimpan data 

login user, method getUser() yang berfungsi untuk mengambil data login 

user, method setIsLoggedIn(isLoggedIn:boolean) yang berfungsi untuk 

mengubah nilai login user dan method isLoggedIn() yang berfungsi untuk 

mengambil nilai login user. 

29. Class SquareLayout adalah class untuk custom view pada tampilan 

HomeFragment dimana class ini tidak memiliki atribut apapun. Class 

SquareLayout memiliki constructor SquareLayout(context:Context) dan 

constructor SquareLayout(context:Context, attrs:AttributeSet). Class 

SquareLayout memiliki method onMeasure(widthMeasureSpec:int, 

heightMeasureSpec:int) yang berfungsi untuk custom tampilan view dimana 

untuk aplikasi ini adalah persegi. 

30. Class AkunSayaFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

AkunSaya. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, preference dengan tipe 
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data Preference yang berfungsi untuk mengambil informasi pengguna, 

viewPager yang berfungsi untuk menampilkan tab menu dan tabLayout 

dengan tipe data TabLayout yang berfungsi sebagai navigasi tab menu. 

Class ini memiliki method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container 

:ViewGroup, savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-

atribut, onCreateOptionsMenu(menu:Menu, inflater:MenuInflater) untuk 

menampilkan option menu akun saya dan 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih. 

31. Class HomeFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Home. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, listAlbum dengan tipe 

data RecyclerView yang berfungsi untuk menampilkan list album, tulisan 

dengan tipe data TextView untuk mengatur tulisan “Produk Terbaru” pada 

fragment, halaman kosong dengan tipe data TextView untuk menampilkan 

tulisan “Halaman Kosong” ketika tidak ada album, getSearch dengan tipe 

data TextView untuk mendapatkan keyword pencarian, URL_SHOW 

dengan tipe data String untuk menyimpan URL showallalbum.php dan 

URL_SEARCH untuk menyimpan URL searchalbum.php. Class ini 

memiliki method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container 

:ViewGroup, savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-

atribut, onResume() untuk melanjutkan activity kembali, showAllAlbum() 

untuk menampilkan data produk-produk, search() untuk menampilkan data 
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produk sesuai keyword, onCreateOptionsMenu(menu:Menu, 

inflater:MenuInflater) untuk menampilkan option menu user_menu dan 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih. 

32. Class InputAlbumFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Home. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, field-field (name, price, 

stock, description, weight, laguUtama, kelengkapanAlbum, 

durasiPemakaian, tahunBeli) dengan tipe data EditText untuk mengisi 

inputan, radio button (segelYa, segelTidak, goresYa, goresTidak) dengan 

tipe data RadioButton untuk memilih pilihan, photo dengan tipe data 

ImageView untuk menampilkan foto, category dengan tipe data Spinner 

untuk menampilkan spinner, listviewca dengan tipe data ListView untuk 

menampilkan hasil pilihan spinner, button (photoButton, 

inputAlbumButton, addButton) untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, 

url-url dengan tipe data String untuk menyimpan url-url file php, preference 

dengan tipe data Preference untuk mengambil informasi pengguna, array 

list (itemlist, itemidlist, showProvinsi, showCity, idProvinceList, 

idCityList, nameProvinceList, nameCityList, postalCodeList, categories) 

untuk menyimpan informasi untuk digunakan pada spinner, Integer 

(provinceSelected, citySelected) dan String(provinceNameSelected, 

cityNameSelected, postalCodeSelected) untuk mengambil pilhan dari 

spinner, pd dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan progress 
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dialog, bitmap dan decoded dengan tipe data Bitmap untuk mengatur 

inputan gambar album, PICK_IMAGE_REQUEST dengan tipe data int 

sebagai kode saat memilih gambar, bitmap_size dengan tipe data int sebagai 

ukuran dari bitmap, inputFoto dan inputKategori dengan tipe data boolean 

untuk mengecek apakah pengguna sudah menginput gambar dan kategori 

atau belum dan isSegel dan isGores dengan tipe data String untuk 

menampung nilai dari radioButton yang dipilih.   Class ini memiliki method 

onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

showCategorySpinner() untuk menampilkan data kategori pada spinner, 

setListViewHeightBasedOnChildren(listView:ListView) untuk mengatur 

ukuran list kategori yang dipilih, tambahcat() untuk menampilkan pilihan 

yang dipilih dari spinner kategori ke dalam list, onActivityResult 

(requestCode:int, resultCode:int, data:Intent) untuk mengambil gambar dari 

galeri, getStringImage(bmp:Bitmap) untuk merubah gambar menjadi 

bentuk base64, setToImageView(bmp:Bitmap) untuk menampilkan gambar 

yang dipilih, showFileChooser() untuk menampilkan galeri, kosong() untuk 

mengosongkan tampilan gambar pada image view, 

getResizedBitmap(image:Bitmap, maxSize:int) untu mengatur ukuran 

gambar yang ditampilkan pada image view, insertAC() untuk menyimpan 

kategori-kategori yang dipilih, inputAlbum() untuk menyimpan informasi 

produk yang baru ditambahkan, showJendela() untuk menampilkan dialog, 

update(dialog:Dialog, user:User) untuk menyimpan informasi pengguna 
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yang dimasukkan melalui dialog, checkRekening() untuk mengecek apakah 

pengguna tidak memiliki informasi mengenai alamat dan nomor rekening, 

validate() untuk mengecek inputan agar tidak ada yang kosong, 

showProvince(provSpinner:Spinner) untuk menampilkan data provinsi 

pada spinner, showCity(kotaSpinner:Spinner) untuk menampilkan data kota 

pada spinner, randomizeCharacter(n:int) untuk mendapatkan string yang 

acak, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan hideDialog() 

untuk menghilangkan progress dialog. 

33. Class KategoriFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Kategori Admin. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View 

yang berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, field-field (name, 

cari) dengan tipe data EditText untuk mengisi inputan, button (inputButton, 

searchButton) untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, url-url dengan tipe 

data String untuk menyimpan url-url file php, TextView (namaKategori, 

cariKategori, headerList, dataKosong) untuk mengatur tulisan pada 

fragment, recyclerView dengan tipe data RecyclerView untuk 

menampilkan data kategori dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog. Class ini memiliki method 

onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

showCategorySpinner() untuk menampilkan data kategori pada spinner, 

inputCategory() untuk menyimpan data kategori, showCategory() untuk 

menampilkan data kategori, searchCategory() untuk menampilkan data 
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kategori sesuai keyword, onCreateOptionsMenu(menu:Menu, 

inflater:MenuInflater) untuk menampilkan option menu kategori_menu dan 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog(category:Category) untuk menampilkan 

dialog, update(dialog:Dialog, category:Category) untuk mengedit kategori, 

delete(dialog:Dialog, category:Category) untuk menghapus kategori, 

showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan hideDialog() untuk 

menghilangkan progress dialog. 

34. Class KomplainFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Komplain. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, garis dengan tipe data 

View untuk mengatur pembatas pada fragment, url-url dengan tipe data 

String untuk menyimpan url-url file php, TextView (halamanKosong, 

halamanKosong2, textPenjualan, textPembelian) untuk mengatur tulisan 

pada fragment, recyclerView (listKomplain, listKomplainPenjual) dengan 

tipe data RecyclerView untuk menampilkan data komplain dan ll dengan 

tipe data LinearLayout untuk mengatur layout fragment. Class ini memiliki 

method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan activity kembali, showKomplain() untuk 

menampilkan data komplain ketika pembelian, showKomplainPenjual() 

untuk menampilkan data komplain ketika penjualan dan 

showKomplainAdmin() untuk menampilkan data komplain pada admin. 
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35. Class ListAlbumFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

ListAlbum. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, URL_SHOW dengan tipe 

data String untuk menyimpan URL showmyalbum.php, halaman kosong 

dengan tipe data TextView untuk menampilkan tulisan halaman kosong 

ketika tidak ada album dan listAlbum dengan tipe data RecyclerView untuk 

menampilkan data album. Class ini memiliki method 

onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan activity kembali dan showMyAlbum() 

untuk menampilkan data produk milik pengguna. 

36. Class MainAlbumFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

MainAlbum. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, viewPager yang 

berfungsi untuk menampilkan tab menu dan tabLayout dengan tipe data 

TabLayout yang berfungsi sebagai navigasi tab menu. Class ini memiliki 

method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut. 

37. Class PembelianFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Pembelian. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, URL_SHOW dan 

URL_SHOWADMIN dengan tipe data String untuk menyimpan URL file 

PHP, halaman kosong dengan tipe data TextView untuk menampilkan 
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tulisan halaman kosong ketika tidak ada album dan listPembelian dengan 

tipe data RecyclerView untuk menampilkan data album. Class ini memiliki 

method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan activity kembali, showPembelian() untuk 

menampilkan data pembelian dan showPembelianAdmin() untuk 

menampilkan data pembelian pada admin. 

38. Class PenjualanFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Penjualan. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, garis dengan tipe data 

View untuk mengatur pembatas pada fragment, URL_SHOW dengan tipe 

data String untuk menyimpan URL showpenjualan.php, halaman kosong 

dengan tipe data TextView untuk menampilkan tulisan halaman kosong 

ketika tidak ada album dan listPenjualandengan tipe data RecyclerView 

untuk menampilkan data album. Class ini memiliki method 

onCreateView(inflater:LayoutInflater, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan activity kembali dan showPenjualan() untuk 

menampilkan data penjualan. 

39. Class PenawaranFragment adalah class yang mengatur tampilan Fragment 

Penawaran. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data View yang 

berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, garis dengan tipe data 

View untuk mengatur pembatas pada fragment, url-url dengan tipe data 
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String untuk menyimpan url-url file php, TextView (halamanKosong, 

halamanKosong2, textPenjualan, textPembelian) untuk mengatur tulisan 

pada fragment, recyclerView (listPenawaran, listPenawaranPenjual) 

dengan tipe data RecyclerView untuk menampilkan data komplain dan ll 

dengan tipe data LinearLayout untuk mengatur layout fragment. Class ini 

memiliki method onCreateView(inflater:LayoutInflater, container 

:ViewGroup, savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-

atribut, onResume() untuk melanjutkan activity kembali, showPenawaran() 

untuk menampilkan data penawaran ketika pembelian dan 

showPenawaranPenjual() untuk menampilkan data penawaran ketika 

penjualan. 

40. Class TransaksiAdminFragment adalah class yang mengatur tampilan 

Fragment TransaksiAdmin. Class ini memiliki atribut view dengan tipe data 

View yang berfungsi untuk menampilkan tampilan fragment, viewPager 

yang berfungsi untuk menampilkan tab menu dan tabLayout dengan tipe 

data TabLayout yang berfungsi sebagai navigasi tab menu. Class ini 

memiliki method onCreateView(inflater:LayoutInflater) yang 

menginisialisasi atribut-atribut, container :ViewGroup, 

savedInstanceState:Bundle) untuk mengatur tampilan dari fragment. 

41. Class AllCategoryActivity adalah class yang mengatur tampilan Activity 

AllCategory. Class ini memiliki atribut halaman kosong dengan tipe data 

TextView untuk menampilkan tulisan halaman kosong ketika tidak ada 

produk,  toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, 
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URL_CATEGORYLIST dengan tipe data String untuk menyimpan URL 

categorylist.php, dan listKategori dengan tipe data RecyclerView untuk 

menampilkan list album. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan kembali activity, onBackPressed() untuk 

menjalankan fungsi kembali, onOptionsItemSelected(item:MenuItem) 

untuk menjalankan fungsi ketika option menu dipilih dan showCategory() 

untuk menampilkan data kategori yang ada. 

42. Class BuyActivity adalah class yang mengatur tampilan Activity Buy. 

Class ini memiliki atribut field-field (alamat, catatan) dengan tipe data 

EditText untuk mengisi inputan, text view (nama, hargaAlbum, stokAlbum, 

subtotalProduk, subtotalPengiriman, total) dengan tipe data TextView 

untuk menampilkan informasi,  jumlah dengan tipe data 

ElegantNumberButton untuk memasukkan jumlah produk yang ingin 

dibeli, foto dengan tipe data ImageView untuk menampilkan gambar, 

toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, 

beliButton dengan tipe data Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, 

provinceSpinner dan citySpinner dengan tipe data Spinner untuk 

menampilkan spinner, integer (num, subtotal, value) dan String 

(idTransaksi, paymentMethod, idAlbum, fotoAlbum, namaAlbum, 

stokAlbum, hargaAlbum, beratAlbum, origin, tipe, 

idTransaksiDalamPenawaran) untuk menyimpan data, url-url dengan tipe 

data String untuk menyimpan url-url file php, array list (showProvinsi, 
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showCity, idProvinceList, idCityList, nameProvinceList, nameCityList, 

postalCodeList) untuk menyimpan informasi untuk digunakan pada spinner 

dan Integer (provinceSelected, citySelected) dan 

String(provinceNameSelected, cityNameSelected, postalCodeSelected) 

untuk mengambil pilhan dari spinner. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

transaction() untuk memproses transaksi,  inputTransaction() untuk 

menyimpan data transaksi, inputTransactionAfterBid() untuk menyimpan 

data transaksi setelah melakukan penawaran, validate() untuk mengecek 

inputan agar tidak ada yang kosong, shippingCost() untuk menampilkan 

ongkos kirim, showProvince() untuk menampilkan data provinsi pada 

spinner, showCity() untuk menampilkan data kota pada spinner, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali dan 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih. 

43. Class ContentActivty adalah class yang mengatur tampilan Activity 

Content. Class ini memiliki atribut frameLayout dengan tipe data 

FrameLayout untuk menampung fragment, toolbar dengan tipe data Toolbar 

untuk mengatur toolbar dan bottomNavigation dengan tipe data 

BottomNavigation untuk mengatur bottom navigation. Class ini memiliki 

method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi 

atribut-atribut, goToHome() untuk berpindah ke fragment Home, 

goToMainAlbum untuk berpindah ke fragmnet MainAlbum, 
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goToAkunSaya untuk berpindah ke fragment AkunSaya, onBackPressed() 

untuk menjalankan fungsi kembali dan 

onNavigationItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi 

ketika bottom navigation menu dipilih. 

44. Class ContentAdminActivty adalah class yang mengatur tampilan Activity 

ContentAdmin. Class ini memiliki atribut navigationView dengan tipe data 

NavigationView untuk menampilkan menu-menu, drawerLayout dengan 

tipe data DrawerLayout untuk menampung navigation view, 

navigationMenu dengan tipe data NavigationMenu untuk menampilkan 

header dan menu ketika menu dipilih, frameLayout dengan tipe data 

FrameLayout untuk menampung fragment dan toolbar dengan tipe data 

Toolbar untuk mengatur toolbar. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

goToKategori() untuk berpindah ke fragment Home, goToMainAlbum 

untuk berpindah ke fragment Kategori, goToAlbumMerchandise untuk 

berpindah ke fragment TransaksiAdmin, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

navigation menu dibuka dan onNavigationItemSelected(item:MenuItem) 

untuk menjalankan fungsi ketika menu pada navigation menu dipilih. 

45. Class DetailAllAlbumActivity  adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilAllAlbum. Class ini memiliki atribut text view (namaAlbum, 

namaKategori, harga, berat, stok, deskripsi, namaPenjual, phonePenjual, 

hubungiPenjual, dikirimDari, laguUtama, kelengkapanAlbum, 
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durasiPemakaian, tahunBeli, segel, gores) dengan tipe data TextView untuk 

menampilkan informasi,  image dan fotoUser dengan tipe data ImageView 

untuk menampilkan gambar, toolbar dengan tipe data Toolbar untuk 

mengatur tampilan toolbar, button (lihatProduk, beliButton, tawarButton) 

dengan tipe data Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, URL_BID 

dengan tipe data String untuk menyimpan URL inputbid.php, albumUser 

dengan tipe data AlbumUser untuk menampung data AlbumUser dan pd 

dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan progress dialog. Class 

ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang 

menginisialisasi atribut-atribut, inputBid() untuk menyimpan data 

penawaran, onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

46. Class ShowAlbumByCategoryActivity adalah class yang mengatur 

tampilan Activity ShowAlbumByCategory. Class ini memiliki atribut 

halaman kosong dengan tipe data TextView untuk menampilkan tulisan 

halaman kosong ketika tidak ada produk,  toolbar dengan tipe data Toolbar 

untuk mengatur tampilan toolbar, URL_SHOW dengan tipe data String 

untuk menyimpan URL showalbumbycategory.php, category dengan tipe 

data String untuk menampung tulisan dari kategori dan listAlbum dengan 

tipe data RecyclerView untuk menampilkan list album. Class ini memiliki 

method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi 
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atribut-atribut, onResume() untuk melanjutkan kembali activity, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih dan showAllAlbum() untuk menampilkan data produk. 

47. Class ShowAlbumByUserActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity ShowAlbumByUser. Class ini memiliki atribut halaman kosong 

dengan tipe data TextView untuk menampilkan tulisan halaman kosong 

ketika tidak ada produk,  toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur 

tampilan toolbar, URL_SHOW dengan tipe data String untuk menyimpan 

URL showalbumbyuser.php, user dengan tipe data User untuk menampung 

data User dan listAlbum dengan tipe data RecyclerView untuk 

menampilkan list album. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan kembali activity, onBackPressed() untuk 

menjalankan fungsi kembali, onOptionsItemSelected(item:MenuItem) 

untuk menjalankan fungsi ketika option menu dipilih dan showAllAlbum() 

untuk menampilkan data produk. 

48. Class ShowAlbumMerchandiseActivity adalah class yang mengatur 

tampilan Activity ShowAlbumMerchandise. Class ini memiliki atribut 

halaman kosong dengan tipe data TextView untuk menampilkan tulisan 

halaman kosong ketika tidak ada produk,  toolbar dengan tipe data Toolbar 

untuk mengatur tampilan toolbar, URL_SHOW dengan tipe data String 

untuk menyimpan URL showonlyalbummerchandise.php, album dan tipe 
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dengan tipe data String untuk menampung data yang diberikan yaitu berupa 

tulisan album atau merchandise beserta tipe untuk membedakan query pada 

PHP nantinya dan listAlbum dengan tipe data RecyclerView untuk 

menampilkan list album. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onResume() untuk melanjutkan kembali activity, onBackPressed() untuk 

menjalankan fungsi kembali, onOptionsItemSelected(item:MenuItem) 

untuk menjalankan fungsi ketika option menu dipilih dan showAllAlbum() 

untuk menampilkan data produk. 

49. Class DetailMyAlbumActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilMyAlbum. Class ini memiliki atribut text view (namaAlbum, 

namaKategori, harga, stok, deskripsi, berat, ubahFoto, ubahKategori, 

laguUtama, kelengkapanAlbum, durasiPemakaian, tahunBeli, segel, gores) 

dengan tipe data TextView untuk menampilkan informasi, field-field 

(editNamaAlbum, editHarga, editStok, editDeskripsi, editBerat, 

editLaguUtama, editKelengkapanAlbum, editDurasi, editTahunBeli) 

dengan tipe data EditText untuk mengisi inputan, editNamaKategori dengan 

tipe data Spinner untuk memilih pilihan dalam spinner, radio group 

(radioGroupSegel, radioGroupGores) untuk mengambil text dari radio 

button yang dipilih, radio button (segelYa, segelTidak, goresYa, 

goresTidak) dengan tipe data RadioButton untuk memilih pilihan, 

imageView dan imageEdit dengan tipe data ImageView untuk 

menampilkan foto, listviewca dengan tipe data ListView untuk 
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menampilkan hasil pilihan spinner, button (hapusButton, editButton, 

updateButton, buttontambah) untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, 

toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toobar, album 

dengan tipe data Album untuk menampung data Album, albumCategory 

dengan tipe data AlbumCategory untuk menampung data AlbumCategory, 

url-url dengan tipe data String untuk menyimpan url-url file php, array list 

(itemlist, itemidlist, getIdCategory, categories) untuk menyimpan informasi 

untuk digunakan pada spinner, pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog, bitmap dan decoded dengan tipe data Bitmap 

untuk mengatur inputan gambar album, PICK_IMAGE_REQUEST dengan 

tipe data int sebagai kode saat memilih gambar, bitmap_size dengan tipe 

data int sebagai ukuran dari bitmap, changePic dengan tipe data boolean 

untuk mengecek apakah pengguna sudah menginput gambar dan kategori 

atau belum, kategoriBerubah dan kategoriTetap dengan tipe data boolean 

untuk mengecek apakah kategori diubah atau tidak dan isSegel dan isGores 

dengan tipe data String untuk menampung nilai dari radioButton yang 

dipilih. Class ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) 

yang menginisialisasi atribut-atribut, showCategorySpinner() untuk 

menampilkan data kategori pada spinner, 

setListViewHeightBasedOnChildren(listView:ListView) untuk mengatur 

ukuran list kategori yang dipilih, tambahcat() untuk menampilkan pilihan 

yang dipilih dari spinner kategori ke dalam list, onActivityResult 

(requestCode:int, resultCode:int, data:Intent) untuk mengambil gambar dari 
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galeri, getStringImage(bmp:Bitmap) untuk merubah gambar menjadi 

bentuk base64, setToImageView(bmp:Bitmap) untuk menampilkan gambar 

yang dipilih, showFileChooser() untuk menampilkan galeri, kosong() untuk 

mengosongkan tampilan gambar pada image view, 

getResizedBitmap(image:Bitmap, maxSize:int) untu mengatur ukuran 

gambar yang ditampilkan pada image view, update() untuk mengubah data 

produk, delete(album:Album) untuk menghapus produk, uploadPhoto() 

untuk menyimpan gambar, insertAC() untuk menyimpan kategori-kategori 

yang dipilih, getCategories() untuk mendapatkan data kategori milik 

produk, validate() untuk mengecek inputan agar tidak ada yang kosong, 

randomizeCharacter(n:int) untuk mendapatkan string yang acak, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

50. Class DetailKomplainActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilKomplain. Class ini memiliki atribut text view (status, 

nomorPesanan, tanggalPembelian, txtPenjual, penjual, txtAlamat, alamat, 

namaBarang, hargaBarang, jumlahBarang, catatan, totalHarga, 

ongkosKirim, totalPembayaran, alasan, txtAlasanPenjual, txtButkiPenjual, 

alasanPenjual) dengan tipe data TextView untuk menampilkan informasi,  

image view (fotoBarang, bukti, buktiPenjual) dengan tipe data ImageView 

untuk menampilkan gambar, toolbar dengan tipe data Toolbar untuk 
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mengatur tampilan toolbar, button (setujuButton, tidakSetujuButton, 

hubungiPenjual, kirimBarang) dengan tipe data Button untuk menjalankan 

fungsi ketika dipilih, URL_WAYBILL dan URL_UPDATE dengan tipe 

data String untuk menyimpan URL file PHP, complaintTransaction dengan 

tipe data ComplaintTransaction untuk menampung data 

ComplaintTransaction dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

updateSetuju() untuk mengubah status komplain menjadi disetujui, 

showJendela() untuk menampilkan dialog isi nomor resi, 

updateWaybill(nomorResi:String) untuk menyimpan nomor resi, 

updateKirim() untuk mengubah status komplain menjadi barang dikirimkan 

kembali, onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

51. Class DetailKomplainAdminActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilKomplainAdmin. Class ini memiliki atribut text view (status, 

nomorPesanan, tanggalPembelian, pembeli, alamatPembeli, penjual, 

alamatPenjual, rekeningPembeli, namaBarang, hargaBarang, 

jumlahBarang, catatan, totalHarga, ongkosKirim, totalPembayaran, alasan, 

alasanPenjual, txtAlasanPenjual, txtButkiPenjual) dengan tipe data 

TextView untuk menampilkan informasi,  image view (fotoBarang, bukti, 
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buktiPenjual) dengan tipe data ImageView untuk menampilkan gambar, 

toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, button 

(transferButton, pembeliBenarButton, penjualBenarButton, lihatDetil) 

dengan tipe data Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, 

URL_SHOW dan URL_UPDATE dengan tipe data String untuk 

menyimpan URL file PHP, complaintTransaction dengan tipe data 

ComplaintTransaction untuk menampung data ComplaintTransaction dan 

pd dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan progress dialog. 

Class ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang 

menginisialisasi atribut-atribut, transaction() untuk memproses transfer 

uang kembali, updatePembeliBenar() untuk mengubah status komplain 

menjadi Pembeli benar, updatePenjualBenar() untuk mengubah status 

komplain menjadi Penjual benar, updateTransfer() untuk mengubah status 

komplain menjadi uang telah dikembalikan, showInformasiPembeli() untuk 

menampilkan informasi pembeli, onBackPressed() untuk menjalankan 

fungsi kembali, onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk 

menjalankan fungsi ketika option menu dipilih, showDialog() untuk 

menampilkan progress dialog dan hideDialog() untuk menghilangkan 

progress dialog. 

52. Class DetailPembelianActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilPembelian. Class ini memiliki atribut text view (status, 

nomorPesanan, tanggalPembelian, penjual, alamat, namaBarang, 

hargaBarang, jumlahBarang, catatan, totalHarga, ongkosKirim, 
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totalPembayaran) dengan tipe data TextView untuk menampilkan 

informasi,  fotoBarang dengan tipe data ImageView untuk menampilkan 

gambar, toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, 

button (konfirmasiButton, komplainButton, lihatDetil) dengan tipe data 

Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, URL_UPDATE dengan 

tipe data String untuk menyimpan URL updatestatustransaksi.php, 

albumTransaction dengan tipe data AlbumTransaction untuk menampung 

data AlbumTransaction dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

updateTerima() untuk mengubah status transaksi menjadi barang diterima, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

53. Class DetailPembelianAdminActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilPembelianAdmin. Class ini memiliki atribut text view (status, 

nomorPesanan, tanggalPembelian, pembeli, alamatPembeli, penjual, 

alamatPenjual, rekeningPembeli, namaBarang, hargaBarang, 

jumlahBarang, catatan, totalHarga, ongkosKirim, totalPembayaran) dengan 

tipe data TextView untuk menampilkan informasi,  fotoBarang dengan tipe 

data ImageView untuk menampilkan gambar, toolbar dengan tipe data 

Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, transferButton dengan tipe data 
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Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, URL_SHOW dan 

URL_UPDATE dengan tipe data String untuk menyimpan URL file PHP, 

albumTransaction dengan tipe data AlbumTransaction untuk menampung 

data AlbumTransaction dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

transaction() untuk memproses transfer uang kembali, updateTransfer() 

untuk mengubah status transaksi menjadi hasil penjualan telah diberikan, 

showInformasiPembeli() untuk menampilkan informasi pembeli, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

54. Class DetailPenjualanActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilPenjualan. Class ini memiliki atribut text view (status, 

nomorPesanan, tanggalPembelian, penjual, alamat, namaBarang, 

hargaBarang, jumlahBarang, catatan, totalHarga, ongkosKirim, 

totalPembayaran) dengan tipe data TextView untuk menampilkan 

informasi,  fotoBarang dengan tipe data ImageView untuk menampilkan 

gambar, toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, 

kirimButton dengan tipe data Button untuk menjalankan fungsi ketika 

dipilih, URL_UPDATE dan URL_WAYBILL dengan tipe data String 

untuk menyimpan URL file PHP, albumTransaction dengan tipe data 
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AlbumTransaction untuk menampung data AlbumTransaction dan pd 

dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan progress dialog. Class 

ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang 

menginisialisasi atribut-atribut, updateKirim() untuk mengubah status 

transaksi menjadi barang dikirim, showJendela() untuk menampilkan dialog 

isi nomor resi, updateWaybill(nomorResi:String) untuk menyimpan nomor 

resi, onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

55. Class DetailPenawaranActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity DetilPenawaran. Class ini memiliki atribut text view (status, 

namaBarang, hargaBarang, penawar, hargaTawaran, tawaranSekarang, 

textTawaranSaatIni) dengan tipe data TextView untuk menampilkan 

informasi,  fotoBarang dengan tipe data ImageView untuk menampilkan 

gambar, toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, 

button (konfirmasiButton, batalButton, tawaranBaruButton, beliButton) 

dengan tipe data Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, URL-URL 

dengan tipe data String untuk menyimpan URL file-file PHP, 

bidTransaction dengan tipe data BidsTransaction untuk menampung data 

BidsTransaction dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk 

menampilkan progress dialog. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 
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newBid() untuk menyimpan penawaran baru, batalTawaran() untuk 

menghapus penawaran, konfirmasiSetuju() untuk mengubah status 

penawaran menjadi disetujui, showPenawaranAdmin() untuk menampilkan 

data penawaran pada admin, onBackPressed() untuk menjalankan fungsi 

kembali, onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan 

fungsi ketika option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan 

progress dialog dan hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

56. Class DetilTrackingActivity adalah class yang mengatur tampilan Activity 

DetilTracking. Class ini memiliki atribut text view (informasiPelacakan, 

nomorResi, kurir, pengirim, penerima, deskripsi, tanggal, waktu, kota) 

dengan tipe data TextView untuk menampilkan informasi,  toolbar dengan 

tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toolbar, URL_LACAK dengan 

tipe data String untuk menyimpan URL waybill.php, waybill dan code 

dengan tipe data String untuk menampung data dan pd dengan tipe data 

ProgressDialog untuk menampilkan progress dialog. Class ini memiliki 

method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi 

atribut-atribut, showPelacakan() untuk melacak barang sesuai nomor resi, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

57. Class EditProfileActivity adalah class yang mengatur tampilan Activity 

EditProfile. Class ini memiliki atribut text view (username, ubahFoto) 
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dengan tipe data TextView untuk menampilkan informasi, field-field (name, 

email, phone, accountNumber, bank, alamat) dengan tipe data EditText 

untuk mengisi inputan, photo dan photoEdited dengan tipe data 

CircularImageView untuk menampilkan gambar, provinceSpinner dan 

citySpinner dengan tipe data Spinner untuk memilih pilihan dalam spinner, 

editButton untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, toolbar dengan tipe data 

Toolbar untuk mengatur tampilan toobar, preference dengan tipe data 

Preference untuk menampung data pengguna, url-url dengan tipe data String 

untuk menyimpan url-url file php, array list (showProvinsi, showCity, 

idProvinceList, idCityList, nameProvinceList, nameCityList, 

postalCodeList) untuk menyimpan informasi untuk digunakan pada spinner, 

Integer (provinceSelected, citySelected) dan String(provinceNameSelected, 

cityNameSelected, postalCodeSelected) untuk mengambil pilhan dari 

spinner, pd dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan progress 

dialog, bitmap dan decoded dengan tipe data Bitmap untuk mengatur 

inputan gambar album, PICK_IMAGE_REQUEST dengan tipe data int 

sebagai kode saat memilih gambar, bitmap_size dengan tipe data int sebagai 

ukuran dari bitmap dan changePic dengan tipe data boolean untuk 

mengecek apakah pengguna sudah menginput gambar. Class ini memiliki 

method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi 

atribut-atribut, update() untuk mengubah data pengguna, uploadPhoto() 

untuk menyimpan gambar yag baru, selectPhoto() untuk menampilkan foto 

profil pengguna, onActivityResult (requestCode:int, resultCode:int, 
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data:Intent) untuk mengambil gambar dari galeri, 

getStringImage(bmp:Bitmap) untuk merubah gambar menjadi bentuk 

base64, setToImageView(bmp:Bitmap) untuk menampilkan gambar yang 

dipilih, showFileChooser() untuk menampilkan galeri, kosong() untuk 

mengosongkan tampilan gambar pada image view, 

getResizedBitmap(image:Bitmap, maxSize:int) untu mengatur ukuran 

gambar yang ditampilkan pada image view, showProvince() untuk 

menampilkan data provinsi, showCity() untuk menampilkan data kota, 

randomizeCharacter(n:int) untuk mendapatkan string yang acak, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

58. Class InputComplaintActivity adalah class yang mengatur tampilan 

Activity InputComplaint. Class ini memiliki atribut field-field (alasan, 

accountNumber, bank) dengan tipe data EditText untuk mengisi inputan, 

bukti dengan tipe data ImageView untuk menampilkan gambar, button 

(photoButton, ajukanButton) untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, 

toolbar dengan tipe data Toolbar untuk mengatur tampilan toobar, 

albumTransaction dengan tipe data AlbumTransaction untuk menampung 

data AlbumTransaction, complaintTransaction dengan tipe data 

ComplaintTransaction untuk menampung data ComplaintTransaction, url-

url dengan tipe data String untuk menyimpan url-url file php, tipe dengan 
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tipe data String untuk menampung tipe komplain, pd dengan tipe data 

ProgressDialog untuk menampilkan progress dialog, bitmap dan decoded 

dengan tipe data Bitmap untuk mengatur inputan gambar album, 

PICK_IMAGE_REQUEST dengan tipe data int sebagai kode saat memilih 

gambar, bitmap_size dengan tipe data int sebagai ukuran dari bitmap dan 

changePic dengan tipe data boolean untuk mengecek apakah gambar telah 

dipilih. Class ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) 

yang menginisialisasi atribut-atribut, 

inputKomplain(albumTransaction:AlbumTransaction) untuk menyimpan 

data komplain, 

updateResponPenjual(complaintTransaction:ComplaintTransaction) untuk 

menyimpan pembuktian komplain dari penjual, 

updateKomplain(albumTransaction:AlbumTransaction) untuk mengubah 

status komplain menjadi Pembeli mengajukan komplain, 

updateTidakSetuju(complaintTransaction:ComplaintTransaction) untuk 

mengubah status komplain menjadi Penjual tidak setuju terhadap komplain, 

onActivityResult (requestCode:int, resultCode:int, data:Intent) untuk 

mengambil gambar dari galeri, getStringImage(bmp:Bitmap) untuk 

merubah gambar menjadi bentuk base64, setToImageView(bmp:Bitmap) 

untuk menampilkan gambar yang dipilih, showFileChooser() untuk 

menampilkan galeri, kosong() untuk mengosongkan tampilan gambar pada 

image view, getResizedBitmap(image:Bitmap, maxSize:int) untu mengatur 

ukuran gambar yang ditampilkan pada image view,  
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randomizeCharacter(n:int) untuk mendapatkan string yang acak, 

onBackPressed() untuk menjalankan fungsi kembali, 

onOptionsItemSelected(item:MenuItem) untuk menjalankan fungsi ketika 

option menu dipilih, showDialog() untuk menampilkan progress dialog dan 

hideDialog() untuk menghilangkan progress dialog. 

59. Class FullscreenImageActivity adalah class untuk menampilkan gambar 

fullscreen. Class ini memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) 

yang menginisialisasi atribut-atribut dan berfungsi untuk menampilkan 

gambar fullscreen. 

60. Class SplashScreenActivity adalah class untuk menampilkan splash screen 

pada awal aplikasi dibuka. Class ini memiliki atribut 

SPLASH_DISPLAY_LENGTH dengan tipe data int untuk menampung 

waktu splash screen muncul. Class ini memiliki method 

onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut. 

61. Class LoginActivity adalah class untuk mengatur tampilan halaman login. 

Class ini memiliki atribut username dan password dengan tipe data EditText 

untuk mengisi inputan, loginButton dan registerButton dengan tipe data 

Button untuk menjalankan fungsi ketika dipilih, URL_LOGIN dengan tipe 

data String yang menyimpan URL login.php., preference dengan tipe data 

Preference untuk menyimpan data user yang sedang login dan pd dengan 

tipe data ProgressDialog yang menampilkan progress dialog. Class ini 

memiliki method onCreate(savedInstanceState:Bundle) yang 

menginisialisasi atribut-atribut, login(username:String, password:String) 
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untuk memproses login, validate() untuk melakukan pengecekan apakah 

masih ada field yang belum diisi, showDialog() untuk menampilkan 

progress dialog dan hideDialog() untuk menyembunyikan progress dialog. 

62. Class RegisterActivity adalah class untuk mengatur tampilan halaman 

register. Class ini memiliki atribut field-field (name, email, phone, 

username, password, confirmPassword) dengan tipe data EditText untuk 

mengisi inputan, photo dengan tipe data ImageView untuk menampilkan 

gambar, button (regisButton, cancelButton, photoButton) dengan tipe data 

Button untuk menjalankan fungsi ketika tombol diklik, URL_REGIST 

dengan tipe data String untuk menyimpan URL register.php, bitmap dan 

decoded dengan tipe data Bitmap untuk mengatur inputan gambar album, 

PICK_IMAGE_REQUEST dengan tipe data int sebagai kode saat memilih 

gambar, bitmap_size dengan tipe data int sebagai ukuran dari bitmap dan 

cekFoto dengan tipe data boolean untuk mengecek apakah gambar telah 

dipilih dan pd dengan tipe data ProgressDialog untuk menampilkan 

progress dialog. Class ini memiliki method onCreate 

(savedInstanceState:Bundle) yang menginisialisasi atribut-atribut, 

onActivityResult (requestCode:int, resultCode:int, data:Intent) untuk 

mengambil gambar dari galeri, getStringImage(bmp:Bitmap) untuk 

merubah gambar menjadi bentuk base64, setToImageView(bmp:Bitmap) 

untuk menampilkan gambar yang dipilih, showFileChooser() untuk 

menampilkan galeri, kosong() untuk mengosongkan tampilan gambar pada 

image view, getResizedBitmap(image:Bitmap, maxSize:int) untuk 
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mengatur ukuran gambar yang ditampilkan pada image view,  

randomizeCharacter(n:int) untuk mendapatkan string yang acak, register2() 

untuk menyimpan data user yang baru mendaftar, validate() untuk 

mengecek apakah semua field telah diisi atau belum, showDialog() untuk 

menampilkan progress dialog dan hideDialog() untuk menyembunyikan 

progress dialog. 

3.2.6 Sequence Diagram 

Jalannya sistem pada setiap fitur dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Input Kategori 

Jalannya program dimulai ketika Admin menginput nama kategori, 

class KategoriFragment memanggil method inputCategory() untuk 

menyimpan nama kategori pada basis data lewat file category.php. Basis 

data kemudian melakukan insert data kategori tadi sehingga data tersebut 

tersimpan. Setelah basis data mengembalikan respon, class 

KategoriFragment memanggil method showCategory() untuk menampilkan 

data kategori yang ada dengan memanggil file categorylist.php. Basis data 

kemudian melakukan select data kategori dari categories_table dan 

mengembalikan data kategori pada PHP. PHP kemudian mengembalikan 

respon tadi ke method sehingga dilakukan looping sebanyak data pada 

respon yang diberikan dan hasilnya dimasukkan ke class Category dengan 

memanggil constructor Category(id, name). Selanjutnya, list dari Category 

dimasukkan ke dalam constructor CategoryAdapter(categories, 

KategoriFragment.this).  Class CategoryAdapter memanggil method 
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getName() dari Category dan selanjutnya mengembalikan nama kategori. 

Respon dari CategoryAdapter kemudian dikembalikan ke class 

KategoriFragment untuk ditampilkan dalam recycler view dengan 

memanggil method setAdapter(CategoryAdapter) yang dimiliki oleh class 

RecyclerView sehingga dapat dilihat oleh Admin. Jalannya program pada 

fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.47. 

2. Lihat Daftar Transaksi 

Jalannya program dimulai ketika Admin memilih menu transaksi, 

class PembelianFragment memanggil method showPembelianAdmin() 

untuk menampilkan data seulurh transaksi dengan memanggil 

showpembelianadmin.php. Basis data kemudian melakukan select data 

transaksi. Setelah respon dikembalikan oleh basis data dan PHP, dilakukan 

looping untuk memasukkan data yang telah didapatkan ke class Transaction 

dengan memanggil constructor Transaction(id, idTransaction, address, 

totalPrice, notes, total, purchaseDate, status, shippingCost, 

paymentMethod, username, idAlbum), class Album dengan memanggil 

constructor Album(idAlbum, productName, photoProduct, productPrice, 

productWeight), dan class User dengan memanggil constructor 

User(username, namaPenjual, provinsiPenjual, kotaPenjual, postalCode, 

alamatPenjual, emailPenjual, phonePenjual, rekPenjual, bank, 2). 

Selanjutnya, respon dari class-class tersebut dimasukkan ke dalam 

constructor AlbumTransaction(transaction, album, user). 

AlbumTransaction dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke dalam 
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constructor 

PembelianAdminAdapter(albumTransactions,getActivity().getApplication

Context()). Class PembelianAdminAdapter memanggil method getPhoto(), 

getName(), getTotal(), dan getTotalPrice() dari masing-masing class asal. 

Respon dari PembelianAdminAdapter kemudian dikembalikan ke class 

PembelianFragment untuk ditampilkan dalam recycler view dengan 

memanggil method setAdapter(PembelianAdminAdapter) yang dimiliki 

oleh class RecyclerView sehingga dapat dilihat oleh Admin. Jalannya 

program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.48. 

3. Transfer Hasil Penjualan 

Jalannya program dimulai ketika Admin memilih transaksi pada 

class PembelianFragment, ditangkap oleh method setOnClickListener(new 

View.OnClickListener) yang  memanggil method 

Intent(itemView.getContext(),DetailPembelianAdminActivity.class) dari 

class Intent dan mengembalikan respon berupa objek Intent. Selanjutnya, 

dipanggil method putExtra(“albumTransaction”, albumTransaction) untuk 

menyimpan data transaksi ke dalam key “albumTransaction” lalu dipanggil 

method startActivity() untuk berpindah ke class 

DetailPembelianAdminActivity. Method onCreate() kemudian dipanggil 

untuk menampilkan layout dari class tersebut. Untuk mendapatkan data 

yang dikirim sebelumnya, dipanggil method getIntent() dari class Activity 

yang mengembelikan objek Intent dan selanjutnya method 

getSerializableExtra(“albumTransaction”) sehingga dapat mengambil data 
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dari key “albumTransaction” untuk dilihat oleh Admin. Untuk melakukan 

transfer hasil penjualan, Admin menekan tombol untuk transfer dan class 

DetailPembelianAdminActivity memanggil method transaction() untuk 

memproses transaksi ke API Midtrans lewat checkout.php. PHP meminta 

metode pembayaran pada Midtrans dan hasilnya ditampilkan di layout dari 

SDKUIFlowBuilder sehingga Admin dapat memilih metode yang 

diinginkan. Midtrans selanjutnya melakukan proses transfer dan responnya 

dikembalikan ke class DetailPembelianAdminActivity. Selanjutnya method 

updateTransfer()dipanggil untuk memperbarui status tranfer lewat 

updatestatustransaksi.php. Basis data kemudian melakukan query update 

status transaksi dan mengembalikan respon hingga kembali ke class. Class 

DetailPembelianAdminActivity kemudian memanggil method finish() dari 

Activity untuk mengembalikan activity ke activity sebelumnya sehingga list 

transaksi dapat ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.49. 

4. Lihat Daftar Komplain 

Jalannya program dimulai ketika Admin memilih menu komplain, 

class KomplainFragment untuk menampilkan data seluruh komplain 

dengan memanggil showkomplainadmin.php.  Basis data kemudian 

melakukan select data komplain dan mengembalikan data komplain pada 

PHP. PHP kemudian mengembalikan respon yang selanjutnya dilakukan 

looping sebanyak data pada respon untuk memasukkan hasil ke class 

Transaction dengan memanggil constructor Transaction(id, idTransaction, 
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address, totalPrice, notes, total, purchaseDate, status, shippingCost, 

paymentMethod, username, idAlbum), class Album dengan memanggil 

constructor Album(idAlbum, productName, photoProduct, productPrice, 

productWeight), class User dengan memanggil constructor 

User(namaPenjual, phone, username, provinsiPenjual, kotaPenjual, 

postalCode, alamatPenjual), dan class Complaint dengan memanggil 

constructor Complaint(idKomplain, idTransaction, alasan, bukti, 

alasanPenjual, buktiPenjual, waybill_complaint, account_number_buyer, 

bank_buyer).  Selanjutnya, respon-respon dari class Transaction, Album 

dan User dipanggil ke constructor AlbumTransaction(transaction, album, 

user). Lalu, constructor ComplaintTransaction(albumTransaction, 

complaint) dipanggil untuk menampung albumTransaction dan complaint. 

ComplaintTransaction dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke dalam 

constructor 

KomplainAdminAdapter(complaintTransactions,getActivity().getApplicat

ionContext()). Class KomplainAdminAdapter memanggil method 

getPhoto(), getName(), getTotal() dan getTotalPrice() dari masing-masing 

class asal. Respon dari KomplainAdminAdapter kemudian dikembalikan ke 

class KomplainFragment untuk ditampilkan dalam recycler view dengan 

memanggil method setAdapter(KomplainAdminAdapter) sehingga list 

komplain dapat dilihat oleh Admin. Jalannya program pada fitur ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.50. 
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Gambar 3.47 Sequence Diagram Input Kategori 
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5. Tinjau Komplain 

Jalannya program dimulai ketika Admin memilih transaksi yang 

dikomplain pada class KomplainFragment, ditangkap oleh method 

setOnClickListener(new View.OnClickListener) yang memanggil 

Intent(itemView.getContext(), DetailKomplainAdminActivity.class) dari 

class Intent dan mengembalikan respon dalam bentuk objek Intent. 

Selanjutnya, dipanggil method putExtra(“complaintTransaction”, 

complaintTransaction) untuk memasukkan data komplain pada key 

“complaintTransaction”. Selanjutnya, dipanggil method startActivity() 

untuk berpindah ke class DetailKomplainAdminActivity. Method 

onCreate() dipanggil untuk membuat tampilan pada class 

DetailKomplainAdminActivity. Untuk menampilkan detil transaksi pada 

class DetailKomplainAdminActivity dipanggil method getIntent() dari 

class Activity yang mengembalikan respon berupa objek Intent. 

Selanjutnya, dipanggil method 

getSerializableExtra(“complaintTransaction”) untuk mendapatkan isi dari 

key “complaintTransaction”. Setelah melihat detil transaksi, Admin dapat 

memberi solusi komplain dengan menekan tombol Pembeli benar ataupun 

Penjual benar. Jika Admin memilih Pembeli benar, maka class 

DetailKomplainAdminActivity memanggil method updatePembeliBenar(). 

Sedangkan jika Admin memilih Penjual benar, maka class 

DetailKomplainAdminActivity memanggil method updatePenjualBenar(). 

Method-method ini mengubah status transaksi menjadi komplain pada basis 
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data dengan memanggil updatestatustransaksi.php. Basis data kemudian 

menjalankan query update status transaksi dan mengembalikan respon ke 

PHP yang juga mengembalikan respon. Setelah itu dipanggil method 

finish() yang berasal dari class Activity untuk menutup activity sekarang. 

Method onCreateView() kemudian dipanggil untuk membuat tampilan dari 

KategoriFragment sehingga Admin dapat melihat list dari komplain. 

Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.51. 

6. Transfer Uang Kembali 

Jalannya program dimulai ketika Admin memilih transaksi yang 

dikomplain pada class KomplainFragment, ditangkap oleh method 

setOnClickListener(new View.OnClickListener) yang memanggil method 

Intent(itemView.getContext(),DetailKomplainAdminActivity.class) dari 

class Intent dan mengembalikan respon berupa objek Intent. Selanjutnya, 

dipanggil method putExtra(“complaintTransaction”, complaintTransaction) 

untuk menyimpan data transaksi ke dalam key “complaintTransaction” lalu 

dipanggil method startActivity(). Method onCreate() kemudian dipanggil 

untuk menampilkan layout dari class DetailKomplainAdminActivity. 

Untuk mendapatkan data yang dikirim sebelumnya, dipanggil method 

getIntent() dari class Activity dan selanjutnya method 

getSerializableExtra(“complaintTransaction”) sehingga dapat mengambil 

data komplain untuk diliat oleh Admin. Admin dapat melakukan pelacakan 

barang dengan menekan tombol lihat detil. 

MethodIntent(itemView.getContext(),DetailKomplainAdminActivity.class
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) dari class Intent kemudian dipanggil dan mengembalikan respon berupa 

objek Intent. Selanjutnya, dipanggil method putExtra(“waybill”, waybill) 

untuk menyimpan nomor resi ke dalam key “waybill” lalu dipanggil method 

startActivity() untuk berpindah halaman ke class DetilTrackingActivity. 

Method onCreate() kemudian dipanggil untuk menampilkan layout dari 

class DetailKomplainAdminActivity. Untuk mendapatkan data yang 

dikirim sebelumnya, dipanggil method getIntent() dari class Activity dan 

selanjutnya method getSerializableExtra(“waybill”) sehingga dapat 

mengambil nomor resi yang berguna untuk pelacakan. Method 

showPelacakan() untuk mendapatkan posisi barang dari API RajaOngkir 

berdasarkan nomor resi melalui waybill.php. Respon dari API RajaOngkir 

kemudian ditampilkan pada halaman detil pelacakan agar dapat dilihat oleh 

Admin. Jika barang telah diterima penjual, maka Admin dapat melakukan 

transfer uang kembali dengan menekan tombol untuk transfer dan class 

DetailKomplainAdminActivity memanggil method transaction() untuk 

memproses transaksi ke API Midtrans lewat checkout.php. PHP meminta 

metode pembayaran pada Midtrans dan hasilnya ditampilkan di layout dari 

SDKUIFlowBuilder sehingga Admin dapat memilih metode yang 

diinginkan. Midtrans selanjutnya melakukan proses transfer dan responnya 

dikembalikan ke class DetailKomplainAdminActivity. Selanjutnya method 

updateTransfer() dipanggil untuk memperbarui status tranfer lewat 

updatestatustransaksi.php. Basis data kemudian melakukan query update 

status transaksi dan mengembalikan respon hingga kembali ke class. Class 
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DetailKomplainAdminActivity kemudian memanggil method finish() dari 

Activity untuk mengembalikan activity ke activity sebelumnya sehingga list 

transaksi dapat ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.52. 

7. Cari dan Lihat Detil Album/Merchandise 

Jalannya program dimulai ketika Pembeli memasukkan keyword 

pencarian, class HomeFragment memanggil method search() yang 

memanggil searchalbum.php. Basis data kemudian melakukan query select 

data album sesuai keyword. Respon yang didapat dilooping sebanyak data 

yang ada pada respon dan hasilnya dimasukkan ke class Album dengan 

memanggil constructor Album(id, name, price, stock, description, photo, 

weight, mainSong, isSeal, isScratch, duration, completeAlbum, 

boughtYear), class User dengan memanggil constructor User(nameUser, 

phone, username, photoUser, id_province, province_name, id_city, 

city_name, postal_code, sellerAddress, 1), dan class Category dengan 

memanggil constructor Category(idkategori, nama). Selanjutnya, respon-

respon dari masing-masing class dimasukkan ke constructor 

AlbumUser(album, user, arrCategory). AlbumUser dalam bentuk list 

kemudian dimasukkan ke dalam constructor AlbumUserAdapter(albums, 

getContext()). Class AlbumUserAdapter memanggil method getPhoto(), 

getName(), getTotal() dan getTotalPrice() dari masing-masing class asal. 

Respon dari AlbumUserAdapter kemudian dikembalikan ke class 

HomeFragment untuk ditampilkan dalam recycler view dengan memanggil 
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method setAdapter(albumUserAdapter). Pembeli kemudian memilih 

produk dan ditangkap oleh method setOnClickListener(new 

View.OnClickListener()) yang di dalamnya terdapat method 

Intent(itemView.getContext(), DetailAllAlbumActivity .class) dari class 

Intent. Class Intent kemudian mengembalikan respon berupa objek Intent. 

Selanjutnya dipanggil method putExtra(“albumUsers”, albumUser) untuk 

menyimpan data album pada key “albumUsers”. Setelah itu dipanggil 

startActivity() untuk berpindah ke class DetailAllAlbumActivity  dengan 

memanggil onCreate() untuk membuat tampilannya. Untuk menampilkan 

detil, method getIntent() dari class Intent akan dipanggil dan respon berupa 

objek Intent dikembalikan. Selanjutnya, dipanggil method 

getSerializableExtra(“albumUsers”) yang mengambil isi dari key 

“albumUsers” sehingga detil dari produk dapat dilihat oleh Pembeli. 

Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.53. 

8. Pembelian Album/Merchandise  

Jalannya program dimulai ketika Pembeli menekan tombol beli, 

class DetailAllAlbumActivity  memangggil method 

Intent(DetailAllAlbumActivity.this, BuyActivity.class) untuk berpindah 

halaman ke class BuyActivity. Selanjutnya, method putExtra("albumUser",  

albumUser) dan method putExtra("tipe", "1") untuk menyimpan data pada 

keynya masing-masing. Setelah itu, method startActivity() dipanggil untuk 

berpindah ke class BuyActivity yang tampilannya dibuat pada method 

onCreate(). Class BuyActivity selanjutnya memanggil getIntent() untuk 
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mendapatkan Intent dan method getSerializableExtra() untuk mendapatkan 

isi dari key “tipe” dan “albumUser”. Class BuyActivity memanggil method 

showProvince() dengan memanggil province.php dan showCity() dengan 

memanggil city.php untuk meminta data provinsi dan kota dari API 

RajaOngkir. Raja Ongkir kemudian mengirimkan respon pada class 

BuyActivity yang ditampilkan dalam list. Pembeli kemudian mengisi data 

seperti jumlah, alamat, catatan, provinsi dan kota pada halaman pembelian. 

Setelah mengisi data, class BuyActivity memanggil method shippingCost() 

untuk mendapatkan ongkos kirim dari API RajaOngkir melalui cost.php. 

Raja Ongkir kemudian memberikan respon berupa ongkos kirim dan 

ditampilkan pada halaman pembelian. Setelah itu, Pembeli menekan tombol 

beli dan method transaction() dipanggil untuk memproses transaksi ke API 

Midtrans melalui checkout.php. PHP meminta metode pembayaran pada 

Midtrans dan hasilnya ditampilkan di layout dari SDKUIFlowBuilder 

sehingga admin dapat memilih metode yang diinginkan. Midtrans 

selanjutnya melakukan proses transfer dan responnya dikembalikan ke class 

BuyActivity.  Setelah respon sukses didapat, dipanggil method 

inputTransaction() untuk menyimpan transaksi pembelian tersebut ke dalam 

basis data melalui proses pada inputtransaction(). Basis data kemudian 

melakukan query insert pembelian dan mengembalikan respon yang 

diterima oleh PHP dan selanjutnya jika responnya sukses, maka list album 

ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 

3.54. 
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Gambar 3.48 Sequence Diagram Lihat Daftar Transaksi 
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Gambar 3.49 Sequence Diagram Transfer Hasil Penjualan 
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Gambar 3.50 Sequence Diagram untuk Lihat Daftar Komplain 
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Gambar 3.51 Sequence Diagram Tinjau Komplain 
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Gambar 3.52 Sequence Diagram Transfer Uang Kembali 

9. Tawar Menawar Album/Merchandise 

Jalannya program ini dimulai ketika Pembeli mengajukan 

penawaran dengan menekan tombol tawar. Class DetailAllAlbumActivity  

memanggil method inputBid() dan dialog untuk mengisi harga tawaran 

ditampilkan setelah sebelumnya dipanggil melalui method 
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Dialog(DetailAllAlbumActivity .this) yang ada pada class Dialog. Pembeli 

selanjutnya mengisi harga tawaran dan harga tawaran disimpan dalam basis 

data melalui inputbid.php dengan query insert harga tawaran. Harga 

tawaran tersebut kemudian dilihat oleh Penjual agar diberikan respon. Jika 

Penjual setuju terhadap penawaran tersebut, maka class 

DetailPenawaranActivity memanggil method konfirmasiSetuju() untuk 

memperbarui status pada basis data melalui updatestatusbid.php dan 

selanjutnya responnya dilihat oleh Pembeli. Jika Penjual tidak setuju dan 

ingin menginput harga baru, maka class DetailPenawaranActivity 

memanggil method newBid(). Penjual dapat mengisi harga tawaran baru 

pada dialog yang muncul ketika memanggil method 

Dialog(DetailAllAlbumActivity .this) dan harga tersebut disimpan dalam 

basis data melalui proses pada inputbid.php untuk dilihat oleh Pembeli. 

Penjual juga dapat membatalkan penawaran yang ada dan class 

DetailPenawaranActivity memanggil method batalTawaran() sehingga 

tawaran dalam basis data dihapus melalui hapusbid.php. Respon dari 

Penjual dilihat oleh Pembeli. Jika Pembeli sepakat dengan respon dari 

penjual, maka dilakukan pembelian album/merchandise yang prosesnya 

dapat dilihat pada Gambar 3.56. Jika Pembeli tidak sepakat dan ingin 

menginput harga baru, maka class DetailPenawaranActivity memanggil 

method newBid(). Pembeli dapat mengisi harga tawaran baru pada dialog 

yang muncul dan harga tersebut disimpan dalam basis data melalui proses 

pada inputbid.php untuk dilihat oleh Penjual. Pembeli juga dapat 
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membatalkan penawaran yang ada dan class DetailPenawaranActivity 

memanggil method batalTawaran() sehingga tawaran dalam basis data 

dihapus melalui hapusbid.php. Seluruh proses-proses ini dapat berulang 

hingga terjadi kesepakatan antara Pembeli dan Penjual. Jalannya program 

pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.55. 

10. Lihat Daftar Transaksi Pembelian 

Jalannya program dimulai ketika Pembeli memilih menu pembelian, 

class PembelianFragment memanggil method showPembelian() untuk 

menampilkan data seluruh transaksi pembelian dengan memanggil 

showpembelian.php. Basis data kemudian melakukan select data 

pembelian. Setelah respon dikembalikan oleh basis data dan PHP, dilakukan 

looping untuk memasukkan data yang telah didapatkan ke class Transaction 

dengan memanggil constructor Transaction(id, idTransaction, address, 

totalPrice, notes, total, purchaseDate, status, shippingCost, 

paymentMethod, username, idAlbum, waybill), class Album dengan 

memanggil constructor Album(idAlbum, productName, photoProduct, 

productPrice, productWeight), dan class User dengan memanggil 

constructor new User(username, namaPenjual, provinsiPenjual, 

kotaPenjual, alamatPenjual, 2). Selanjutnya, respon dari class-class tersebut 

dimasukkan ke dalam constructor AlbumTransaction(transaction, album, 

user). AlbumTransaction dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke dalam 

constructor 

PembelianAdapter(albumTransactions,getActivity().getApplicationContex
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t()). Class PembelianAdapter memanggil method getPhoto(), getName(), 

getTotal(), dan getTotalPrice() dari masing-masing class asal. Respon dari 

PembelianAdapter kemudian dikembalikan ke class PembelianFragment 

untuk ditampilkan dalam recycler view dengan memanggil method 

setAdapter(PembelianAdapter) yang dimiliki oleh class RecyclerView 

sehingga dapat dilihat oleh Pembeli. Jalannya program pada fitur ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.56. 

11. Konfirmasi Penerimaan Barang 

Jalannya program dimulai ketika Pembeli memilih transaksi pada 

class PembelianFragment, ditangkap oleh method setOnClickListener(new 

View.OnClickListener) yang memanggil Intent(itemView.getContext(), 

DetailPembelianActivity.class) dari class Intent dan mengembalikan respon 

dalam bentuk objek Intent. Selanjutnya, dipanggil method 

putExtra(“albumTransaction”, albumTransaction) untuk memasukkan data 

transaksi pada key “albumTransaction”. Selanjutnya, dipanggil method 

startActivity() untuk berpindah ke class DetailPembelianActivity. Method 

onCreate() dipanggil untuk membuat tampilan pada class 

DetailPembelianActivity. Untuk menampilkan detil transaksi pada class 

DetailPembelianActivity dipanggil method getIntent() dari class Activity 

yang mengembalikan respon berupa objek Intent. Selanjutnya, dipanggil 

method getSerializableExtra(“albumTransaction”) untuk mendapatkan isi 

dari key “albumTransaction”. Transaksi yang dipilih ditampilkan detilnya 

pada class DetailPembelianActivity. Untuk melakukan konfirmasi 
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penerimaan barang, Pembeli menekan tombol konfirmasi. Class 

DetailPembelianActivity kemudian memanggil method updateTerima() 

untuk mengubah status transaksi pada basis data melalui proses pada 

updatestatustransaksi.php. Basis data kemudian melakukan update status 

menjadi diterima dan responnya dikembalikan kepada PHP. PHP kemudian 

mengembalikan respon success dan selanjutnya method finish() dipanggil 

dari class Activity untuk mengembalikan tampilan ke activity sebelumnya 

sehingga list pembelian ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.57. 

12. Lacak Barang 

Jalannya program dimulai ketika Pembeli memilih transaksi pada 

class PembelianFragment, ditangkap oleh method setOnClickListener(new 

View.OnClickListener) yang memanggil Intent(itemView.getContext(), 

DetailPembelianActivity.class) dari class Intent dan mengembalikan respon 

dalam bentuk objek Intent. Selanjutnya, dipanggil method 

putExtra(“albumTransaction”, albumTransaction) untuk memasukkan data 

transaksi pada key “albumTransaction”. Selanjutnya, dipanggil method 

startActivity() untuk berpindah ke class DetailPembelianActivity. Method 

onCreate() dipanggil untuk membuat tampilan pada class 

DetailPembelianActivity. Untuk menampilkan detil transaksi pada class 

DetailPembelianActivity dipanggil method getIntent() dari class Activity 

yang mengembalikan respon berupa objek Intent. Selanjutnya, dipanggil 

method getSerializableExtra(“albumTransaction”) untuk mendapatkan isi 



128 
 

dari key “albumTransaction”. Transaksi yang dipilih ditampilkan detilnya 

pada class DetailPembelianActivity. Untuk melakukan pelacakan barang, 

Pembeli menekan tombol lihat detil. Class DetailPembelianActivity 

memanggil method Intent(DetailPembelianActivity.this, 

DetilTrackingActivity.class) dari class Intent dan mengembalikan respon 

dalam bentuk objek Intent. Selanjutnya, dipanggil method 

putExtra(“waybill”, albumTransaction.getTransaction().getWaybill()) 

untuk memasukkan nomor resi pada key “waybill”. Selanjutnya, dipanggil 

method startActivity(intent) untuk berpindah ke class 

DetilTrackingActivity. Method onCreate() dipanggil untuk membuat 

tampilan pada class DetilTrackingActivity. Untuk menampilkan detil 

transaksi pada class DetilTrackingActivity dipanggil method getIntent() 

dari class Activity yang mengembalikan respon berupa objek Intent. 

Selanjutnya, dipanggil method getSerializableExtra(“waybill”) untuk 

mendapatkan isi dari key “waybill”. Class DetilTrackingActivity kemudian 

memanggil method showPelacakan()  untuk mendapatkan posisi barang dari 

API RajaOngkir berdasarkan nomor resi melalui waybill.php. Respon dari 

API RajaOngkir kemudian ditampilkan pada halaman detil pelacakan agar 

dapat dilihat oleh Pembeli. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.58. 
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Gambar 3.53 Sequence Diagram Cari dan Lihat Detil Album/Merchandise 



130 
 

 

Gambar 3.54 Sequence Diagram Pembelian Album/Merchandise 
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Gambar 3.55 Sequence Diagram Tawar Menawar Album/Merchandise 
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Gambar 3.56 Sequence Diagram Lihat Daftar Transaksi Pembelian 
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Gambar 3.57 Sequence Diagram Konfirmasi Penerimaan Barang 



134 
 

  

 

Gambar 3.58 Sequence Diagram Lacak Barang 

13. Komplain  

Jalannya program dimulai ketika Pembeli memilih transaksi pada 

class PembelianFragment, ditangkap oleh method setOnClickListener(new 

View.OnClickListener) yang memanggil Intent(itemView.getContext(), 

DetailPembelianActivity.class) dari class Intent dan mengembalikan respon 
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dalam bentuk objek Intent. Selanjutnya, dipanggil method 

putExtra(“albumTransaction”, albumTransaction) untuk memasukkan data 

transaksi pada key “albumTransaction”. Selanjutnya, dipanggil method 

startActivity() untuk berpindah ke class DetailPembelianActivity. Method 

onCreate() dipanggil untuk membuat tampilan pada class 

DetailPembelianActivity. Untuk menampilkan detil transaksi pada class 

DetailPembelianActivity dipanggil method getIntent() dari class Activity 

yang mengembalikan respon berupa objek Intent. Selanjutnya, dipanggil 

method getSerializableExtra(“albumTransaction”) untuk mendapatkan isi 

dari key “albumTransaction”. Transaksi yang dipilih ditampilkan detilnya 

pada class DetailPembelianActivity. Untuk melakukan komplain, Pembeli 

menekan tombol komplain. Class DetailPembelianActivity memanggil 

method Intent(DetailPembelianActivity.this, InputComplaintActivity.class) 

untuk berpindah ke Class InputComplaintActivity. Class ini kemudian 

menampilkan form komplain agar Pembeli dapat mengisi data komplain. 

Class InputComplaintActivity kemudian memanggil method 

inputKomplain(albumTransaction) untuk menyimpan data komplain pada 

basis data melalui inputcomplaint.php. Setelah respon basis data 

dikembalikan, dipanggil method updateKomplain(albumTransaction) untuk 

mengubah status transaksi menjadi komplain pada basis data melalui 

updatestatustransaksi.php. Basis data kemudian mengembalikan respon dan 

method finish() dari class Activity dipanggil untuk mengembalikan activity 
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ke activity sebelumnya. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.59. 

 

Gambar 3.59 Sequence Diagram Komplain 
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14. Tambah Album/Merchandise 

Jalannya program dimulai ketika Penjual mengisi data produk yang 

ingin ditambah. Class InputAlbumFragment kemudian memanggil method 

inputAlbum() untuk menyimpan data tersebut ke  dalam basis data melalui 

inputalbum.php. Database menjalankan query insert produk dan 

mengembalikan respon dan selanjutnya method insertAC() dipanggil untuk 

menyimpan kategori-kategori yang dipilih melalui 

inputalbumcategory2.php. Database menjalankan query dan 

mengembalikan respon. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.60. 
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Gambar 3.60 Sequence Diagram Tambah Album/Merchandise 

15. Lihat Detil Produk Sendiri 

Jalannya program dimulai ketika Penjual memilih produk saya, class 

ListAlbumFragment memanggil method showMyAlbum(). Hasilnya 

dimasukkan ke class Album dengan memanggil constructor Album(id, 

name, price, stock, description, photo, weight, mainSong, isSeal, isScratch, 

duration, completeAlbum, boughtYear) dan class Category dengan 

memanggil constructor Category(idkategori, nama). Selanjutnya, 

constructor AlbumCategory(album, arrCategory) dipanggil untuk 

menampung data album, user, dan kategori-kategori. AlbumCategory 

dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke dalam constructor 
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AlbumCategoryAdapter(albums, getContext()). Class 

AlbumCategoryAdapter memanggil method getPhoto(), getName(), 

getPrice() dan getCategory() dari masing-masing class asal. Respon dari 

AlbumCategoryAdapter kemudian dikembalikan ke class 

ListAlbumFragment untuk ditampilkan dalam list. Pembeli kemudian 

memilih produk dan detilnya ditampilkan pada class 

DetailMyAlbumActivity. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.61. 

16. Edit Album/Merchandise 

Jalannya program dimulai ketika Penjual menekan tombol edit. 

Produk yang dipilih ditampilkan sehingga Penjual dapat melakukan 

pengeditan. Class DetailMyAlbumActivity kemudian memanggil method 

update() untuk menyimpan perubahan data produk pada basis data melalui 

proses pada updatealbum.php. Basis data menjalankan query update data 

produk dan delete kategori lalu method insertAC dipanggil untuk 

menyimpan kategori-kategori baru dalam basis data melalui 

insertalbumcategory2.php. PHP mengembalikan success dan list produk 

ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 

3.62. 
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Gambar 3.61 Sequence Diagram Lihat Detil Produk Sendiri 
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Gambar 3.62 Sequence Diagram Edit Album/Merchandise 

17. Hapus Album/Merchandise 

Jalannya program dimulai ketika Penjual menekan tombol hapus. 

Class DetailMyAlbumActivity memanggil method 

AlertDialog.Builder(DetailMyAlbumActivity.this) dari class AlertDialog 

untuk menampilkan dialog konfirmasi hapus produk. Setelah Penjual 

mengkonfirmasi penghapusan, class DetailMyAlbumActivity memanggil 
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method delete(album) untuk mengubah status album menjadi tidak aktif 

pada basis data melalui proses pada hapusalbum.php. Basis data 

menjalankan query untuk update status album menjadi tidak aktif dan 

respon dikembalikan pada PHP. PHP mengembalikan respon tersebut dan 

list produk ditampilkan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.63. 

 

Gambar 3.63 Sequence Diagram Hapus Album/Merchandise 
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18. Lihat Daftar Transaksi Penjualan 

Jalannya program dimulai ketika Penjual memilih menu penjualan, 

class PenjualanFragment memanggil method showPenjualan(). Hasilnya 

dimasukkan ke class Transaction dengan memanggil constructor 

Transaction(id, idTransaction, address, totalPrice, notes, total, 

purchaseDate, status, shippingCost, paymentMethod, username, idAlbum), 

class Album dengan memanggil constructor Album(idAlbum, 

productName, photoProduct, productPrice, productWeight), dan class 

User(username, namaPembeli, provinsiPembeli, kotaPembeli, 

alamatPembeli, 2). Class AlbumTransaction memanggil constructor 

AlbumTransaction(transaction, album, user) untuk menampung data 

transaksi, album dan user. AlbumTransaction dalam bentuk list kemudian 

dimasukkan ke dalam constructor 

PenjualanAdapter(albumTransactions,getActivity().getApplicationContext

()). Class PembelianAdapter memanggil method getPhoto(), getName(), 

getTotal(), dan getTotalPrice() dari masing-masing class asal. Respon dari 

PenjualanAdapter kemudian dikembalikan ke class PenjualanFragment 

untuk ditampilkan dalam list. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.64. 

19. Update Status Barang (Pengiriman) 

Jalannya program dimulai ketika Penjual memilih transaksi. 

Transaksi yang dipilih ditampilkan detilnya pada Class 

DetailPenjualanActivity agar dilihat oleh Penjual. Untuk melakukan update 
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status barang atau pengiriman, Penjual menekan tombol kirim. Class 

DetailPenjualanActivity memanggil method showJendela() yang 

memunculkan dialog untuk mengisi nomor resi. Setelah Penjual mengisi 

nomor resi, class DetailPenjualanActivity memanggil method 

updateWaybill(nomorResi) untuk menyimpan nomor resi pengiriman pada 

basis data. Basis data mengembalikan respon success dan method 

updateKirim() dipanggil untuk mengubah status transaksi menjadi terkirim 

pada basis data. Basis data mengembalikan respon success dan 

menampilkan list penjualan. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.65. 

20. Respon Komplain 

Jalannya program dimulai ketika Penjual memilih transaksi. 

Transaksi yang dipilih ditampilkan detilnya pada class 

DetailKomplainActivity agar dapat dilihat oleh Penjual. Jika Penjual setuju 

terhadap suatu komplain, maka class DetailKomplainActivity memanggil 

method updateSetuju() untuk mengubah status komplain menjadi disetujui 

pada basis data. Basis data kemudian mengembalikan respon success. Jika 

Penjual tidak setuju, maka class DetailKomplainActivity memanggil 

method Intent(DetailKomplainActivity.this, InputComplaintActivity.class) 

untuk berpindah ke class InputComplaintActivity. Class ini memberikan 

form pembuktian komplain sehingga Penjual dapat mengisinya. 

Selanjutnya, class InputComplaintActivity memanggil method 

updateResponPenjual(complaintTransaction) untuk menyimpan hasil isian 
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Penjual pada basis data. Basis data mengembalikan respon success dan 

method updateTidakSetuju(complaintTransaction) untuk mengubah status 

komplain menjadi tidak disetujui pada basis data. Basis data 

mengembalikan respon success dan halaman berpindah ke halaman 

sebelumnya. Respon Penjual selanjutnya dilihat oleh Pembeli. Jika respon 

Penjual setuju, maka Pembeli mengirimkan kembali barang menekan 

tombol kirim dan class DetailKomplainActivity memanggil method 

showJendela() untuk menampilkan dialog nomor resi. Pembeli kemudian 

mengisi nomor resi pengiriman barang kembali dan class 

DetailKomplainActivity memanggil method updateWaybill(nomorResi)  

untuk menyimpan nomor resi pengembalian pada basis data melalui proses 

pada PHP. PHP mengembalikan respon success dan method updateKirim() 

dipanggil untuk mengubah status komplain menjadi barang dikembalikan 

pada basis data. PHP mengembalikan respon success dan proses selanjutnya 

adalah transfer uang kembali yang dapat dilihat pada Gambar 3.52. 

Sedangkan, jika respon Penjual tidak setuju, maka proses yang terjadi 

adalah proses tinjau komplain yang dapat dilihat pada Gambar 3.51. 

Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.66. 

21. Lihat Daftar Penawaran User 

Jalannya program dimulai ketika pengguna memilih menu 

penawaran, class PenawaranFragment memanggil method 

showPenawaran() dan showPenawaranPenjual(). Semua hasil dimasukkan 

ke class Transaction dengan memanggil constructor Transaction(id, 
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idTransaction, address, totalPrice, notes, total, purchaseDate, status, 

shippingCost, paymentMethod, username, idAlbum), class Album dengan 

memanggil constructor Album(idAlbum, productName, photoProduct, 

productPrice, stock, productWeight), class User dengan memanggil 

constructor User(username, nama, provinsi, kota, alamat, 2), dan class Bid 

dengan memanggil constructor Bid(idTawar, timestamp, hargaTawar, 

userBid).  Selanjutnya, constructor BidsTransaction(transaction, album, 

user, arrBid) dipanggil untuk menampung semua data transaksi, album, bids 

dan user. BidsTransaction dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke 

dalam constructor 

PenawaranAdapter(bidsTransactions,getActivity().getApplicationContext(

)). Class PenawaranAdapter memanggil method getPhoto(), getName() dan 

getPrice() dari masing-masing class asal. Respon dari PenawaranAdapter 

kemudian dikembalikan ke class PenawaranFragment untuk ditampilkan 

dalam list. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat pada Gambar 3.67. 

22. Lihat Daftar Komplain User 

Jalannya program dimulai ketika pengguna memilih menu 

komplain, class KomplainFragment memanggil method showKomplain() 

dan showKomplainPenjual(). Hasilnya dimasukkan ke class Transaction 

dengan memanggil constructor Transaction(id, idTransaction, address, 

totalPrice, notes, total, purchaseDate, status, shippingCost, 

paymentMethod, username, idAlbum), class Album dengan memanggil 

constructor Album(idAlbum, productName, photoProduct, productPrice, 
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productWeight), class User dengan memanggil constructor User(nama, 

phone, username, provinsi, kota, postalCode, alamat), dan class Complaint 

dengan memanggil constructor Complaint(idKomplain, alasan, bukti, 

alasanPenjual, buktiPenjual, waybill_complaint).  Selanjutnya, constructor 

AlbumTransaction(transaction, album, user) dipanggil untuk menampung 

data transaksi, album dan user. Lalu, constructor 

ComplaintTransaction(albumTransaction, complaint) dipanggil untuk 

menampung albumTransaction dan complaint. ComplaintTransaction 

dalam bentuk list kemudian dimasukkan ke dalam constructor 

KomplainAdapter(complaintTransactions,getActivity().getApplicationCon

text()). Class KomplainAdapter memanggil method getPhoto(), getName(), 

getTotal() dan getTotalPrice() dari masing-masing class asal. Respon dari 

KomplainAdapter kemudian dikembalikan ke class KomplainFragment 

untuk ditampilkan dalam list. Jalannya program pada fitur ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.68. 
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Gambar 3.64 Sequence Diagram Lihat Daftar Transaksi Penjualan 
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Gambar 3.65 Sequence Diagram Update Status Barang 
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Gambar 3.66 Sequence Diagram Respon Komplain 
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Gambar 3.67 Sequence Diagram Lihat Daftar Penawaran User 
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Gambar 3.68 Sequence Diagram Lihat Daftar Komplain User 
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3.2.7 Basis Data 

Gambar 3.69 merupakan ERD yang dijadikan dasar basis data dari aplikasi 

ini. Hasil dari mapping ERD tersebut dijadikan sebagai basis data dari aplikasi ini 

seperti yang terdapat pada Gambar 3.70. Basis data yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini memiliki tujuh tabel antara lain sebagai berikut. 

1. Users 

Tabel Users memiliki atribut username sebagai primary key, password 

untuk menyimpan kata sandi akun, name untuk menyimpan nama dari 

pengguna, email untuk menyimpan alamat email dari pengguna, phone untuk 

menyimpan nomor telepon dari pengguna, account number untuk menyimpan 

nomor rekening dari pengguna, bank untuk menyimpan nama bank dari nomor 

rekening pengguna, photo untuk menyimpan foto profil dari pengguna, 

id_province untuk menyimpan id provinsi yang dipilih dari API Midtrans, 

province_name untuk menyimpan nama provinsi yang dipilih dari API 

Midtrans, id_city untuk menyimpan id kota yang dipilih dari API Midtrans, 

city_name untuk menyimpan nama kota yang dipilih dari API Midtrans, 

postal_code untuk menyimpan kode pos kota yang dipilih dari API Midtrans, 

dan sellerAddress untuk menyimpan alamat yang digunakan sebagai alamat 

ketika menjual produk. 

2. Album/Merchandise 

Tabel Album/Merchandise memiliki atribut id sebagai primary key, 

name untuk menyimpan nama album atau merchandise, stock untuk 

menyimpan jumlah album atau merchandise yang tersedia, description untuk 
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menyimpan deskripsi dari album atau merchandise yang dijual, price untuk 

menyimpan harga awal dari album atau merchandise yang dijual, photo untuk 

menyimpan foto dari album atau merchandise yang dijual, weight untuk 

menyimpan berat dari album atau merchandise dalam satuan gram, main_song 

untuk menyimpan lagu utama dari sebuah album, isActive untuk menyimpan 

informasi album/merchandise apakah masih aktif atau tidak, isSeal untuk 

menyimpan apakah album/merchandise masih disegel atau tidak, isScratch 

untuk menyimpan apakah album/merchandise dalam keadaan tergores atau 

tidak, duration untuk menyimpan apakah album/merchandise telah digunakan 

sebelumnya, boughtYear untuk menyimpan informasi tahun pembelian 

album/merchandise, completeAlbum untuk menyimpan informasi mengenai 

kelengkapan album dan username sebagai foreign key dari username pada tabel 

Users. 

3. Categories 

Tabel Categories memiliki atribut id sebagai primary key dan name 

untuk menyimpan nama dari kategori musik. 

4. Albumsmerchandises_have_categories 

Tabel Albumsmerchandises_have_categories merupakan hasil relasi 

many-to-many antara entity albums dan categories. Tabel ini memiliki atribut 

id_albums yang merupakan foreign key dari id pada tabel Albums dan 

id_category yang merupakan foreign key dari id pada tabel Categories. 
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5. Transactions 

Tabel Transactions memiliki atribut id sebagai primary key, address 

untuk menyimpan alamat pengiriman barang, total price untuk menyimpan 

harga akhir dari suatu transaksi, notes untuk menyimpan catatan Pembeli 

ketika transaksi, total untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli oleh 

Pembeli pada suatu transaksi, purchase date untuk menyimpan tanggal ketika 

pembelian terjadi, status untuk menyimpan status dari transaksi seperti 

“Barang telah dikirimkan, Barang telah diterima, dan lain sebagainya”, 

shipping cost untuk menyimpan biaya pengiriman, payment method untuk 

menyimpan metode pembayaran yang digunakan, waybill untuk menyimpan 

nomor resi ketika barang dikirimkan oleh penjual, username sebagai foreign 

key dari username pada tabel Users, dan id_album sebagai foreign key 

 dari id pada tabel Album/Merchandise. 

6. Bid_price_history 

Tabel Bid_price_history merupakan weak entity yang berelasi dengan 

entity Transactions dan entity Users. Tabel ini memiliki atribut id_transaction 

sebagai foreign key dari id pada tabel Transactions, timestamp untuk 

menyimpan waktu penawaran dilakukan, price untuk menyimpan harga 

tawaran, dan userBid sebagai foreign key dari username pada tabel Users untuk 

menyimpan username pengguna yang memberikan harga tawaran. 

7. Complaints 

Tabel Complaints merupakan weak entity dari entity Transactions. Tabel 

ini memiliki atribut id_complaint sebagai primary key, id_transaction sebagai 
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foreign key dari id pada tabel Transactions, reason untuk menyimpan alasan 

Pembeli mengajukan komplain, proof untuk menyimpan bukti dari komplain 

pembeli, reasonPenjual untuk menyimpan alasan Penjual ketika Penjual tidak 

setuju terhadap komplain pembeli, proofPenjual untuk menyimpan bukti dari 

penjual, waybill_complaint untuk menyimpan nomor resi ketika Pembeli 

mengembalikan barang, account_number_buyer untuk menyimpan nomor 

rekening ketika Pembeli mengajukan komplain, dan bank_buyer untuk 

menyimpan nama bank. 
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Gambar 3.69 ERD Basis Data yang Digunakan 
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Gambar 3.70 Hasil Mapping ERD 
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3.3 Nilai Entrepreneurship 

Aplikasi ini tidak hanya membantu penggemar musik dalam mencari dan 

melakukan transaksi dengan orang-orang yang menjual album ataupun 

merchandise musik. Aplikasi ini memiliki nilai-nilai entrepreneurship antara lain 

sebagai berikut. 

3.3.1 Opportunity Identification 

Survei telah dilakukan kepada penggemar-penggemar musik dan 

mengambil sampel penggemar musik K-pop. Hasil dari survei tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat kesulitan-kesulitan yang dialami penggemar terutama 

ketika membeli album atau merchandise. Kesulitan utama yang dialami adalah sulit 

mencari tempat yang menjual album atau merchandise yang diinginkan. Oleh 

karena itu, muncul peluang untuk membuat sebuah aplikasi jual beli 

album/merchandise musik berbasis Android. 

3.3.2 Creative Innovation 

 Aplikasi ini inovatif karena belum ada aplikasi yang khusus untuk mencari 

dan menjual album atau merchandise musik di Indonesia. Di dalam aplikasi ini, 

pengguna juga dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan 

album/merchandise. Adapun aplikasi-aplikasi sejenis yang ada di pasaran adalah 

aplikasi yang menjual semua barang. 

Rencana pengembangan aplikasi ini adalah menambahkan fitur-fitur 

lainnya seperti memberikan daftar rekomendasi album/merchandise bagi pengguna 

sehingga pengguna dapat mengetahui produk-produk lain yang sesuai dengan apa 
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yang sering dicari atau dibeli. Selain itu, terdapat fitur promosi bagi Penjual 

sehingga produknya muncul paling atas pada daftar pencarian. 

3.3.3 Market Sensitivity 

Target pengguna dari aplikasi ini tentu saja adalah penggemar-penggemar 

musik yang kesulitan dalam mencari album atau merchandise  yang diinginkan. 

Untuk mendapatkan keuntungan terdapat fitur promosi bagi pengguna yang ingin 

mempromosikan produknya sehingga muncul dalam daftar pencarian paling atas. 

Ia diwajibkan untuk membayar sekitar Rp. 50.000/bulan untuk menikmati fitur ini.  

Biaya total pembuatan aplikasi ini selama tiga bulan adalah Rp. 11.170.000 

dengan rincian Rp. 9.000.000 untuk biaya pembuatan aplikasi, Rp. 200.000 untuk 

penggunaan API Raja Ongkir, Rp. 200.000 untuk hosting beserta domain, Rp. 

570.000 untuk biaya internet selama tiga bulan, Rp. 600.000 untuk biaya listrik 

selama tiga bulan dan Rp 600.000 untuk biaya marketing selama tiga bulan.  

Untuk mendapatkan BEP, terlebih dahulu dihitung biaya yang dikeluarkan 

setiap bulannya seperti biaya hosting dan domain sebesar Rp 33.000/bulan, biaya 

internet sebesar Rp 190.000/bulan, biaya listrik sebesar Rp 200.000/bulan dan biaya 

marketing sebesar Rp 200.000/bulan sehingga total biaya yang dikeluarkan per 

bulannya menjadi Rp 623.000. Dari total ini diketahui bahwa paling tidak harus ada 

sekitar 13 pengguna yang menggunakan fitur promosi. Dengan menggunakan 

prinsip AIDA, diketahui bahwa dibutuhkan sebanyak 13000 orang yang 

mengunduh aplikasi, 1300 orang yang tertarik untuk tahu fitur promosi pada 

aplikasi ini, 130 orang yang melakukan trial fitur promosi pada aplikasi dan 13 

orang yang membayar demi menggunakan fitur promosi pada aplikasi ini. Untuk 
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mendapatkan 13000 orang yang mengunduh aplikasi, dilakukan promosi melalui 

social media seperti Facebook dan Instagram, mengiklankan aplikasi pada Google 

Play Store serta mengiklankan aplikasi ini dengan menggunakan Google AdWords 

sehingga jika orang mencari jual beli album, maka aplikasi ini muncul di halaman 

pencarian pertama sehingga diharapkan BEP didapatkan ketika 10 bulan.  

 


