
CARA MENJALANKAN PROGRAM APLIKASI PEMESANAN BARANG  

LIBSTORE 

4.1.1 Menu daftar produk 

Saat pengguna membuka aplikasi mobile Libstore, maka pengguna harus terlebih 

dahulu memilih kategori dari produk yang ingin dilihat / ditampilkan. Setelah itu 

pengguna akan masuk ke halaman / activity yang bernama ListProductActivity.java 

dimana di dalam activity ini terdapat proses untuk mengambil data produk berdasarkan 

kategori yang dipilih dari data yang ada di database dashboard website admin yang di 

representasikan dalam bentuk JSON sehingga dapat di konsumsi oleh aplikasi mobile 

Libstore. 

Contoh : 

Customer akan membeli 1 kaos, maka customer masuk ke halaman utama aplikasi 

Libstore memilih daftar produk (ditunjukkan pada Gambar 4.16), customer akan memilih 

produk sesuai keinginan (ditunjukkan pada Gambar 4.17), setelah memilih produk, 

customer mengisi jumlah produk dan ukuran kaos yang diinginkan (ditunjukkan pada 

Gambar 4.18), customer akan diarahkan menuju ke keranjang belanja untuk melihat 

apakah barang yang dipesan sudah sesuai keinginan (ditunjukkan pada Gambar 4.19), 

customer akan masuk ke menu lanjutkan. Menu ini menampilkan format data pribadi 

yang wajib diisi oleh customer (ditunjukkan pada Gambar 4.3), setelah data pemesan 

sudah terisi maka langkah selanjutnya masuk ke menu lanjut kedua, dimana menu ini 

terdapat format isi data jika customer pemesan dengan customer penerima barang 

berbeda. Jika masih sama antara pemesan dan penerima maka customer wajib mengisi 

jasa kurir yang digunakan dan kota tempat tinggal customer (ditunjukkan pada Gambar 

4.20). Setelah format isi data sudah terisi dengan benar maka customer masuk ke menu 

pesan produk, di menu ini customer akan menerima email yang berisi total tagihan yang 

harus dibayarkan oleh customer dan estimasi pembayarannya. Jika customer sudah 

melunasi pembayaran maka customer masuk ke menu upload bukti pembayaran, di menu 

ini customer wajib mengisikan nomor order sesuai dengan nomor order yang 

diberitahukan lewat email, customer memilih bukti transfer kemudian konfirmasi, jika 

sudah dikonfirmasi oleh admin maka customer akan menerima pemberitahuan email jika 

pesanannya akan segera proses kirim.  

 



 

Gambar 4.16 Tampilan Halaman Utama / Kategori 

 

Gambar 4.17 Halaman Daftar Produk 



 

Gambar 4.18 Halaman Detail Produk 

 

Gambar 4.19 Tampilan Keranjang Belanja 



 

Gambar 4.3 Mengirim Data Pesanan 

 

Gambar 4.20 Halaman Checkout 

 


