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CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

Antarmuka pemakai merupakan sarana komunikasi antara pengguna 

aplikasi dengan sistem yang digunakan atau dengan kata lain antarmuka merupakan 

tampilan output dari sistem tersebut.Tampilan awal pada aplikasi toko retrofit yaitu 

sebgai berikut : 

 

 
Gambar  Splass Screen 

 

Gambar diatas menunjukan tampilan awal pada aplikasi toko retrofit 

ketika dibuka akan menampilan splash screen dalam waktu beberapa detik.  

 

 
Gambar menu utama  
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Gambar menu utama diatas tampil setelah spasscrean selasai di proses . 

Didalam menu utama ini terdapat 4 buah menu yaitu bottom tentang ,bottom 

tutorial, bottom katalog dan bottom keluar. 

 
Gambar Menu tentang 

 

Gambar menu Tentang ini tampil setelah menekan buttom tentng pada menu 

utama yang  berisi conten conten tentang toko retrofit .  

 
Gambar Menu Tutorial 
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Gambar menu Tutorial ini tampil setelah menekan buttom tutorial pada 

menu utama yang  berisi conten conten tentang cara cara penggunaan aplikasi toko 

retrofit . 

 
Gambar Menu Katalog 

 

Pada gambar Pada menu katalog ini menampilkan isi dari daftar katalog 

barang yang di jual di toko retrofit . Pada katalog ini jika user memilih salah satu 

kategori barag maka akan muncul detil barang seperti gambar berikut : 

 
Gambar Menu Detil Barang 
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Pada gambar diatas menerangkan tampilan setelah memilih salah satu 

katalog yang tersedia maka aplikasi akan menampilkan detil katalog pada barang 

yang telah dipilih oleh user/customer. untuk membeli barang, kemudian 

user/customer menekan tombol beli  Setelah pelanggan menekan tombol beli, maka 

aplikasi menampilkan halaman keranjang belanja dan menampilkan subtotal  

 
Gambar Keranjang Belanja 

 

Pada gambar Keranjang belanja user/customer dapat menambah item 

barang yang lain dengan menekan tombol lanjut belanja dan akan mengarahkan ke 

halaman katalog. Selain itu user/customer juga dapat menambah jumlah Item atau 

mengahpus item tersebut dengan menekan item yang ada di keranjang belanja , dan 

mengarahkan ke halaman Update Quantity seperti pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar Update Quantity  
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Pada Gambar diatas menjelaskan bahwa user/customer dapat menghapus 

barang yang terdapat pada keranjang belanja dengan menekan tombol Hapus.  

Selain menghapus user/customer dapat menambah jumlah item yang terdapat pada 

keranjang belanja sesuai kebutuhan user/customer dengan menekan tombol 

Upedate : 

 
Gambar Mengisi form Pembayaran  

 

Pada Gambar diatas menjelaskan fungsi dari tombol Cek Out yang terdapat 

pada halaman keranjang belanja yaitu mengisis form pembayaran, dan dilanjutkan 

proses penyimpanan dengan menekan tombol simpan, maka akan dikirim file 

berformat PDF ke user/customer sebagai bukti order dengan tampilan sebgai 

berikut: 
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Gambar Menampilkan Bukti Order 

 

 Pada Gambar diatas adalah sebagai bukti pemesanan yang menampilkan  no 

order, nama pemesan, alamat pemesan no telfon, nama prouk yang di pesan,harga 

Qty, total , sub total, total ongkir,gan grand total . 

 


