
CARA MENJALANKAN APLIKASI 

A. Menjalankan program melalui android studio.  

1. Buka aplikasi Android Studio (Instal Android Studio jika belum ada) 

 

2. Maka muncul gambar seperti di bawah ini : 

Pilih Open an existing Android Studio Project, maka akan muncul gambar 

seperti di bawah ini : 

 



Cari file proyek yang akan dijalankan. Selanjutnya proyek akan terbuka, 

tunggu hingga proses gradle selesai dan tampilannya seperti gambar dibawah ini : 

3. Jalankan program menggunakan tombol running yang terdapat pada bagian atas 

aplikasi berwarna hijau atau dengan menekan tombol Shift+F10 pada keyboard, 

seperti pada gambar di bawah ini : 

 

 

4. Jika running program selesai, maka muncul gambar seperti di bawah ini : 

 

Pilih device untuk emulator (dalam uji coba ini menggunakan device XiaomiRedmi 

4X), Lalu pilih Ok. 

 

 

 

 

 



5. Tunggu sampai proses selesai, maka aplikasi akan terinstal dan terbuka di device 

yang digunakan. Berikut gambar saat aplikasi pertama tampil di device : 

 

 

B. Cara Kedua  

1. Cari file .apk pada device android, lalu buka file tersebut, maka muncul tampilan 

seperti pada gambar berikut : 

 

Pilih INSTAL, maka akan muncul tampilan proses instalasi seperti pada gambar 

Berikut : 



 

2. Tunggu hingga proses instalasi selesai, maka muncul tampilan seperti pada 

gambar di bawah ini : 

Aplikasi berhasil dipasang di device android. 

 

3. Kemudian tinggal menjalankan aplikasi tersebut sebagai berikut :  

halaman pertama yaitu home berisi informasi katalog lapangan yang disediakan, 

pengguna dapat melihat informasi lapangan serta harga per jam untuk masing-

masing lapangan. 

 



 

4. Sebelum melakukan pemesanan kita karus melakukan register jika belum 

pernah menjadi anggota, dan login jika sudah menjadi anggota seperti gambar di 

bawah ini: 

 



5. Kemudian kita pilih lapangan yang akan dipesan sesuai keinginan kita yang 

berada di halaman home, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. 

Masukan tanggal yang diinginkan kemudian tekan cari jadwal:  

 

5. Maka kemudian akan muncul gambar di bawah dan menampilkan jadwal 

lapangan yang masih kosong. Masukan jam yang diinginkan lalu tekan tombol 

pesan. 

 



6. Kemudian kita melakukan konfirmasi pembayaran, sebelum melaukakn 

konfirmasi pembayaran kita terlebih dahulu membeyar lewat transfer atm atu 

mbankin. Kemudian kita mengupload foto bukti transfer. Selanjutnya admin akan 

melakukan verisifikasi dan mengirim informasi kepada pengguna terkait 

pesanannya melalui notifikasi. 

 

 

 

 

 

 


