
CARA MENJALANKAN APLIKASI

1. Cara Menjalankan Aplikasi Pada Aplikasi Android Tracking kurir

Dalam penggunaan aplikasi ini dibutuhkan mobile smartphone berbasis android

minimal versi 4.0. Pada uji coba aplikasi ini penulis menggunakan semartphone android versi

4.4.4. pertama setelah kita menyiapkan perangkat smartphone berbasis android.

A. Langkah pertama adalah buka aplikasi “Kurir Pizza” maka akan muncul tampilan
login anda harus login terlebih dahulu seperti pada gambar dibawah ini.

B. Langkah kedua jika GPS pada smartphone android belum aktif, maka pengguna

diminta untuk mengaktifkan GPS terlebih dahulu. Berikut tampilan dialog untuk

aktifkan GPS.



C. Langkah ketiga adalah setelah melakukan login dan mengaktifkan GPS anda melihat
lokasi pemesan seperti pada gambar dibawah ini

D. Langkah keempat adalah klik tombol mulai service untuk menuju halaman tracking
seperti pada gambar dibawah ini, selanjutnya klik tombol button “Kurir Pizza” untuk
melakukan tracking.



2. Cara Menjalankan Aplikasi Pada Aplikasi Android Pesan Pizza

A. Langkah pertama buka aplikasi “Pesan Pizza” maka akan muncul pilihan menu

seperti gambar dibawah ini, selanjutnya pilih menu “Pesan” maka akan muncul

halaman login anda harus login terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan.

B. Langkah kedua adalah setelah login anda diminta untuk mengaktifkan GPS
terlebih dahulu jika GPS anda belum aktif. Setelah mengaktifkan GPS maka akan
muncul halaman Data pemesanan anda harus mengisi data pemesanan dan
koordinat lokasi



C. Langkah selanjutnya adalah setelah mengisi data pemesa dan koordinat lokasi
maka akan muncul halaman list pemesanan anda harus memilih list pemesanan
yang di sediakan, selanjutnya pilih list pesan salah satu setelah memilih list maka
akan muncul halaman detail produk klik tombol beli untuk melakukan proses
pemesanan, selanjutnya adalah masuk halaman keranjang aktivity seperti pada
gambar di bawah ini kemudia pilih tombol button checkout untuk pesanan di
proses.

D. Langkah berikutnya adalah pilih menu lokasi kurir yang digunakan untuk melihat
lokasi kurir saat tracking, selanjunya muncul halaman maps yang menampilkan
lokasi kurir pada saat tracking.



E. Langkah selanjutnya adalah menu aplikasi tentang maka akan muncul tampilan
seperti di bawah ini. Jika sudah selesei semuanya dan ingin keluar maka pilih
tombol back di smartphone maka akan muncul halaman seperti gambar di bawah
ini jika ingin keluar pilih “YA” jika tidak ingin keluar maka pilih “Tidak”


