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PORTOFOLIO 

 

APLIKASI PENCARIAN RUTE ANGKUTAN UMUM MENGGUNAKAN METODA 

BEST PATH PLANNING BERBASIS ANDROID  

(STUDI KASUS KOTA BANDUNG) 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan layar utama pada 

aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan 

nama aplikasi, logo aplikasi serta untuk 

mendeteksi database dalam aplikasi. 

Tampilan layar utama akan pindah ke layar 

selanjutnya secara otomatis setelah 

menunggu beberapa detik. 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan layar menu pada aplikasi 

yang berfungsi untuk memilih jenis 

transportasi yang digunakan oleh pengguna. 

Terdapat 2 pilihan jenis transportasi/angkutan 

umum yaitu angkot dan damri. 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan layar angkot pada 

aplikasi yang berfungsi untuk meng-input 

lokasi asal dan lokasi tujuan pengguna lalu 

mencari rute terdekat yang sesuai dengan 

rute-rute pada angkot. Pada layar angkot juga 

terdapat tombol terdekat yang digunakan 

untuk mencari lokasi asal yang terdekat dari 

posisi pengguna berada juga terdapat tombol 

reset yang digunakan untuk mengembalikan 

layar kedalam keadaan awalnya. Pada layar 

angkot juga terdapat peta untuk 

menunjukkan dimana posisi pengguna berada 

serta untuk menghitung jarak antara posisi 

pengguna dengan lokasi tujuan dan 

memberitahu pengguna apabila pengguna 

sudah dekat pada lokasi tujuan. 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses input 

lokasi asal menjelaskan aktivitas pengujian 

untuk melihat apakah sistem akan 

menampilkan lokasi yang sesuai dengan 

input-an pengguna. 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses 

menekan tombol terdekat menjelaskan 

aktivitas pengujian untuk melihat apakah 

sistem berhasil menampilkan lokasi terdekat 

dengan lokasi dimana pengguna berada. 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses input 

lokasi tujuan menjelaskan aktivitas pengujian 

untuk melihat apakah sistem akan 

menampilkan lokasi yang sesuai dengan 

input-an pengguna. 

 

 

 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses 

menekan tombol cari rute terdekat 

menjelaskan aktivitas pengujian untuk 

melihat apakah sistem berhasil menampilkan 

rute terdekat sesuai dengan input lokasi asal 

dan lokasi tujuan pengguna. 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses 

menampilkan detail rute menjelaskan 

aktivitas pengujian untuk melihat apakah 

sistem berhasil menampilkan detail rute 

setelah pengguna menekan listview hasil 

pencarian rute terdekat. 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses sistem 

menampilkan pesan saat pengguna sudah 

dekat dengan lokasi tujuan menjelaskan 

aktivitas pengujian untuk melihat apakah 

sistem berhasil menampilkan pesan ketika 

pengguna sudah mendekati lokasi tujuan 

kurang dari 1 km. 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengujian proses sistem 

menampilkan pesan saat pengguna sudah 

sampai di lokasi tujuan menjelaskan aktivitas 

pengujian untuk melihat apakah sistem 

berhasil menampilkan pesan ketika pengguna 

sudah sampai di lokasi tujuan. Sistem 

menampilkan pesan bahwa pengguna sudah 

sampai di lokasi tujuan saat jarak antara 

pengguna dengan lokasi tujuan kurang dari 

100 meter. 

 

 

 



APLIKASI X-LOCATE BERBASIS ANDROID  

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan layar utama pada 

aplikasi dimana diharuskan menginput 

username dan password untuk dapat 

mengakses aplikasi x-locate. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu dashboard saat user telah 

menginput username dan password. Terdapat 

menu vechile untuk melacak kendaraan, 

menu poi (point of interest) untuk 

menyimpan lokasi, menu notifikasi untuk 

menampilkan notif dan menu log out untuk 

keluar dari aplikasi. 

 

 

 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu vechile yang isinya berupa 

list-list kendaraan yg sudah terdaftar dalam 

server. Warna biru status (gps) aktif 

sedangkan warna merah statusnya tidak aktif. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu detail vechile. Menu ini 

ditampilkan saat user memilih salah satu dari 

list vechile dan user dapat melihat detail dari 

kendaraan tersebut. 

 

 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu poi (point of interest). 

Menu ini digunakan untuk menyimpan lokasi 

yang dibutuhkan. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu detail poi, menu ini tampil 

saat user memilih satu dari list yang terdapat 

di poi. 

 

 

 

 



APLIKASI MAOS  BERBASIS ANDROID  

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan layar utama pada 

aplikasi dimana diharuskan menginput 

username dan password untuk dapat 

mengakses aplikasi Maos. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan menu dashboard saat user telah 

menginput username dan password.  

 

 



 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan info pengguna yang 

terdapat dalam menu maos. Disini user dapat 

melihat informasi mengenai dirinya. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan lokasi jemput dimana 

driver akan menjemput si user.  

 



 

 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan lokasi tujuan dimana  

user memilih lokasi tujuan dimana user akan 

turun. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pengisian form pesan 

kendaraan untuk memudahkan driver saat 

memesan kendaraan. 

 

 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan pesanan sukses terkirim 

dimana user berhasil memesan kendaraan. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan permintaan pesanan, 

dimana user dapat melihat pesanan 

kendaraan yang dipesan oleh user. 

 

 

 

 



GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan detail permintaan 

dimana user dapat membatalkan pesanan. 

GAMBAR DESKRIPSI 

 

Merupakan tampilan riwayat pesanan, 

dimana user dapat melihat riwayat pesanan 

kendaraan yang sudah dipesan. 

 


