
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Untuk mejalankan program pastikan aplikasi “Vape Sope“ sudah terinstall di smartphone 

android. Aplikasi “Vape Shop” dapat di unduh di : 

https://www.dropbox.com/s/vfrvhoxre7d127d/vape_shop.apk?dl=1 

2. Setelah mengunduh dan menginstall aplikasi, pastikan semartphone android harus 

terkoneksi dengan internet dan izin akses GPS di setujui saat pertamakali mejalankan 

program. 

3. Halaman utama aplikasi 

Pada halaman utama akan adaa terdapat 3 menu, yaitu menu Maps, menu Toko 

Terdekat, dan menu Tentang. 

Jika user ingin melihat lokasi toko maka user mengklik button menu maps yang 

bergambar pesawat kertas. 

Jika user ingin melihat daftar toko makan user mengklik button menu Toko Terdekat 

yang bergambar marker lokasi 

Jika user ingin melihat tentang aplikasi ini maka user mengklik button menu Tentang 

yang bergambar huruf i 

 

https://www.dropbox.com/s/vfrvhoxre7d127d/vape_shop.apk?dl=1


 

4. Halaman menu maps 

Pada halaman maps yaitu berisi lokasi user saat ini yang di tandai dengan marker 

lingkaran dan lokasi toko yang di tandai dengan marker lokasi beserta nama tokonya. 

Pada halaman ini jika user ingin langsung melihat daftar toko vape maka user 

mengklik button yang ada pada kanan bawah halaman menu maps yang bergambar daftar 

list. 

 

 

 

 

 



 

5. Halaman daftar toko vape 

Pada halaman ini sistem akan menampilkan daftar toko vape yang di urutkan 

berdasarkan jarak lokasi toko dengan pengguna dan juga menampilkan gambar, nama, dan 

alamat toko vape. 

Jika user ingin melihat deskripsi lengkap dari toko vape makan user hanya mengklik 

toko vape yang ingin di lihat. 

 

 

 

 



 

6. Halaman tentang 

Pada halaman ini yaitu akan menampilkan informasi aplikasi yang di buat dan 

informasi pembuat aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Halaman deskripsi toko vape 

Pada halaman ini akan menampilkan deskrpsi lengkap dari toko vape yang berisi 

gambar, nama toko, alamat, jam buka toko, dan informasi penyediaan barang yang di jual 

di toko. 

Jika user ingin melihat rute terpendek yang direkomendasikan oleh sistem maka user 

cukup mengklik button menuju lokasi yang bergambar pesawat kertas. 

 

 

 

 

 



8. Halaman menuju lokasi 

Pada halaman ini sistem akan menampilkan rute yang akan dilalui dan berapa jarak 

tempuhnya dengan satuan kilometer (KM) beserta node mana yang akan di lewati rute. 

pada aplikasi ini posisi user akan otomatis terdeteksi dan akan dijadikan sebagai lokasi 

awal dan lokasi wisata yang dituju sebagai lokasi tujuan. 

 


