
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Program Aplikasi ini hanya dapat dijalankan di aplikasi Android Studio 

2. Program dikemas dalam satu folder yaitu, folder “KamJogja” 

3. Sebelum membuka program , pertama jalankan aplikasi Android Studio, jika 

belum diinstall harap diinstal terlebih dahulu. 

4. Setelah aplikasi Android Studio berhasil dibuka maka buka program KamJogja 

melalui menu FileOpen  dan pilih folder program “KamJogja” 

 

5. Tunggu sampai proses membuka program selesai sampai muncul Tulisan “Build 

Finish”. 

 

6. Setelah itu jika ingin menjalankan aplikasinya dengan perangkat maka buka klik 

menu run 

 

 

 



7. Nanti akan muncul pilihan akan menjalankan aplikasi dengan virtual device atau 

dengan perangkat android 

 

Pada kolom merah jika device android ditancapkan pada komputer maka, akan 

terdeteksi dan bisa dijalankan langsung, atau pada kolom hijau jika ingin 

menjalankan dengan virtual android device yang disediakan oleh Android Studio. 

 

SAAT APLIKASI DIJALANKAN DI SMARTPHONE 

1. Tampilan Menu List Kampus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat aplikasi kampus jogja dijalankan maka 

akan menuju ke menu pertama yaitu menu 

daftar nama perguruan tinggi, klik salah satu 

nama perguruan tinggi untuk diketahui 

informasinya 



2. Tampilan Menu Drawer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tampilan Informasi setiap perguruan tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kita menekan tombol garis yang ada di 

pojok kiri atas atau kita meswap layer dari 

kiri kekanan maka, akan tampil menu drawer. 

1. Menu beranda untuk menampilkan 

daftar nama perguruan tinggi. 

2. Menu Peta Lokasi perguruan tinggi 

digunakan untuk melihat semua titik 

lokasi perguruan tinggi disekeliling 

pengguna 

3. Menu Info digunakan untuk 

menampilkan informasi tentang 

Jogjakarta. 

4. Menu tentang digunakan untuk 

Menampilkan info pengembang 

aplikasi. 

5. Menu Petunjuk Penggunaan 

digunakan untuk melihat informasi 

penggunaaan aplikasi. 

6. Menu keluar digunakan untuk keluar 

dari aplikasi 

Saat salah satu perguruan tinggi dipilih maka, 

akan menampilkan beberapa informasi 

seperti nama, deskripsi, alamat, no.telp, 

Website, dan program studi. Selain informasi 

tertulis juga terdapat, 3 buat tombol yaitu 

paling kiri digunakan untuk menghubungi 

perguruan tinggi via telepon, tombol tengah 

digunakan untuk membuka laman web 

perguruan tinggi, dan tombol paling kiri 

digunakan untuk melihat titik lokasi 

perguruan tinggi dan rute jalan ke perguruan 

tinggi. 



4. Tampilan Peta Lokasi dan Rute dari perguruan tinggi terpilih 

 

 

Disamping adalah gambar penampakan titik 

lokasi perguruan tinggi dan jika tombol 

disebelah kanan bawah ditekan maka akan 

menampilkan rute jalan antara posisi 

pengguna ke posisi titik lokasi perguruan 

tinggi. 


