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BAB III 

PERANCANGAN APLIKASI 

 

3.1 Perancangan Aplikasi 

Pada penelitian ini, dilakukan pengimplementasian end to end encryption 

untuk menjaga privasi percakapan pengguna pada internet messaging dan 

meningkatkan keamanan pada saat proses pengiriman data pesan. Untuk mendukung 

percakapan antar pengguna aplikasi internet messaging dan implementasi end to end 

encryption, maka dalam penelitian ini dikembangkan arsitektur aplikasi sebagai 

berikut. 

 

Gambar 3.1. Arsitektur Aplikasi  

Untuk dapat mengirimkan data pesan dari perangkat Android satu ke 

perangkat Android dua, perangkat Android satu harus mengirimkan pesan yang ingin 

dikirim ke perangkat Android dua kepada server aplikasi. Setelah pesan diterima 
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server aplikasi, server aplikasi akan melanjutkan pesan kepada server Google Cloud 

Messaging (GCM). Setelah pesan diterima oleh server GCM, maka server GCM 

akan mengirimkan pesan tersebut kepada perangkat Android yang dituju atau 

perangkat Android ke dua pada skenario ini. Untuk lebih jelasnya, proses pengiriman 

pesan dari perangkat Android pertama ke perangkat Android kedua dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini.  

 

 

 

 

Gambar 3.2. Penjelasan Arsitektur Aplikasi  

Namun untuk dapat menggunakan aplikasi dan melakukan pengiriman pesan 

ke server aplikasi, pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu terhadap 

aplikasi.

Perangkat 

Android 1 

Mengirimkan 

pesan ke server 

aplikasi 

Server aplikasi 

mengirimkan 

pesan ke server 

GCM 

Perangkat 

Android 2 

menerima pesan 

dari server GCM 
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Gambar 3.3. Langkah Pengiriman Pesan 
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Gambar 3.4. Flowchart Aplikasi
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3.1.1 Google Cloud Messaging Broadcast Receiver 

Receiver pada aplikasi ini dideklarasikan di dalam file Android manifest 

sehingga receiver aplikasi akan langsung dikenali oleh sistem ketika aplikasi di-

install ke dalam perangkat. Receiver pada aplikasi ini berguna untuk menerima pesan 

dari server Google Cloud Messaging (GCM). Pesan yang diterima oleh receiver dari 

GCM akan diproses lebih lanjut pada service yang dinisialisasi oleh receiver. 

 

Gambar 3.5. Flowchart GCM Receiver  
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3.1.2 Google Cloud Messaging Intent Service 

 Service akan menerima intent yang diinisialisasi oleh receiver. Intent yang 

diterima kemudian akan dicek terlebih dahulu apakah intent yang diterima berhasil 

dari Google Cloud Messaging (GCM), jika benar maka proses pemecahan pesan dari 

GCM akan dipecah, namun jika bukan maka proses akan langsung dihentikan. Salah 

satu isi dari pesan GCM adalah darimana pesan yang dikirimkan tersebut berasal, jika 

pesan pada pencarian teman tidak terdapat nomor identifikasi yang bersangkutan, 

maka secara otomatis pesan tersebut tidak akan diproses, tetapi jika tester mode 

sedang menyala, pesan tersebut akan tetap diproses. Setelah itu aplikasi akan me-load 

shared preferences aplikasi untuk mengecek konfigurasi yang ada pada aplikasi. 

Konfigurasi pertama yang diperiksa adalah konfigurasi message history, jika 

konfigurasi ini menyala, maka pesan akan diberi nilai satu, tetapi jika tidak maka 

pesan akan diberi nilai nol. Kemudian pesan yang dikirim oleh pengirim akan di-

dekripsi oleh aplikasi agar dapat dibaca oleh pengguna. Setelah pesan berhasil di-

dekripsi, aplikasi akan kembali memeriksa apakah aplikasi berada di dalam mode 

tester. Jika aplikasi masih berada di dalam mode tester, maka aplikasi akan membuat 

sebuah intent dengan nama “messagingtester” dan mem-broadcast intent tersebut 

dengan localBroadCastManager. Tetapi apabila aplikasi tidak berada di dalam mode 

tester, aplikasi akan mengecek sekali lagi apakah aplikasi berada di dalam mode 

notifikasi atau tidak. Jika aplikasi berada di dalam mode notifikasi, maka aplikasi 

akan membuat notifikasi untuk memberitahu pengguna. Tetapi bila tidak, aplikasi 

akan membuat sebuah intent bernama “messagingintent” dan mem-broadcastnya.
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Gambar 3.6. Flowchart GCM Intent Service  
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3.1.3 Notifikasi 

 Pada aplikasi walrus messenger terdapat aplikasi yang berguna untuk 

memberitahu pengguna apabila ada pesan baru dari teman yang masuk ke dalam 

aplikasi. Pada saat notifikasi muncul akan terdengar suara notifikasi dari handphone, 

tergantung konfigurasi yang digunakan oleh pengguna untuk aplikasi. 

 

Gambar 3.7. Flowchart Notification
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3.1.4 Registrasi 

Pada aplikasi ini terdapat dua tahap registrasi, yaitu konfirmasi nomor telepon 

pengguna dan registrasi data pengguna. 

1. Konfirmasi Nomor Telepon 

Proses konfirmasi nomor telepon perlu dilakukan oleh pengguna pada saat 

pertama kali memakai aplikasi, konfirmasi nomor telepon ini bertujuan untuk 

dapat mendeteksi apakah nomor telepon yang digunakan oleh pengguna sudah 

terdaftar pada server aplikasi. Jika nomor telepon pengguna sudah ada pada 

server aplikasi, maka server aplikasi akan memberikan data diri pengguna dan 

aplikasi akan mengeset data tersebut untuk ditampilkan pada halaman registrasi 

data pengguna. Sehingga pada proses registrasi data pengguna, pengguna tidak 

harus mengulang proses pengisian. 

2. Registrasi Data Pengguna 

Setelah proses konfirmasi nomor telepon pengguna dilakukan, pengguna akan 

diarahkan oleh aplikasi menuju halaman registrasi data pengguna. Pada halaman 

ini terdapat dua kolom input, yaitu nomor telepon pengguna dan nama pengguna. 

Nomor telepon akan otomatis terisi seperti yang sudah diisi oleh pengguna pada 

halaman konfirmasi nomor telepon. Namun pada pengisian nama pengguna, jika 

nomor telepon yang dimasukkan oleh pengguna pada halaman konfirmasi nomor 

telepon dikenal oleh server, nama pengguna akan secara otomatis terisi. Tetapi 

jika pengguna tidak pernah melakukan registrasi aplikasi, maka pengguna harus 

mengisi nama pengguna. Setiap registrasi dilakukan maka public key dan private 

key yang baru akan terbentuk. 
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Gambar 3.8. Flowchart Phone Number Confirmation 
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Gambar 3.9. Flowchart User Data Registration  
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Setelah proses konfirmasi nomor telepon dan registrasi data pengguna 

berhasil dilakukan, pengguna akan diarahkan menuju proses aktivasi aplikasi.  

 

3.1.5 Aktivasi Aplikasi 

Pada halaman aktivasi aplikasi, aplikasi melakukan proses penyimpanan data 

yang diperlukan oleh aplikasi dalam menjalankan aplikasi. Data-data yang disimpan 

pada shared preferences aplikasi, antara lain adalah nama pengguna, nomor identitas 

pengguna, private key pengguna, dan lain-lain. 

 

Gambar 3.10. Flowchart Application Activation 

Implementasi End ..., Albert Widiatmoko,FTI UMN 2014



50 

     
 

Setelah proses aktivasi aplikasi selesai, pengguna akan diarahkan oleh 

aplikasi ke halaman utama aplikasi, yaitu halaman chats. 

 

3.1.6 Chats 

Pada halaman chats terdapat daftar teman yang sudah pernah dikirimkan 

pesan oleh pengguna atau melakukan percakapan dengan pengguna. Daftar 

percakapan ini akan secara otomatis di-load oleh aplikasi setiap kali pengguna 

mengunjungi halaman chats, daftar percakapan akan ditampilkan dalam bentuk 

listview. Pada listview daftar percakapan, akan ditampilkan nama teman yang sudah 

melakukan percakapan dengan pengguna, pesan terakhir yang ditulis di dalam 

percakapan tersebut dan kapan waktu percakapan tersebut dilakukan yang berupa 

tanggal dan jam percakapan.  

 

Gambar 3.11. Flowchart Chats Activity 
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Selain daftar percakapan, sebuah local broadcastreceiver juga akan 

diinisialisasi oleh aplikasi untuk dapat menerima pesan pada halaman chats ini. Local 

broadcast receiver yang diinisialisasi hanya akan menangani pesan jika halaman 

chats dalam keadaan onresume. Pada saat penerimaan pesan, proses pengecekan chat 

thread akan dilakukan. Jika yang mengirim pesan adalah seseorang yang sudah ada 

di dalam percakapan pada halaman chats, maka item pada listview daftar chats akan 

segera diperbaharui oleh aplikasi. Tetapi apabila daftar percakapan belum tersedia, 

maka aplikasi akan membuat sebuah item baru pada listview daftar chats. 

 

Gambar 3.12. Flowchart Receiver Chats
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3.1.7 Friends 

Halaman friends dapat diakses melalui halaman chats dengan menekan action 

menu dengan gambar tanda tambah. Pada halaman friends terdapat daftar teman dari 

pengguna yang juga menggunakan aplikasi walrus messenger. Setiap kali pengguna 

mengunjungi halaman friends, maka secara otomatis aplikasi akan me-load data 

teman pengguna yang berada di dalam database aplikasi untuk ditampilkan kepada 

pengguna dalam bentuk listview. Pada listview yang ditampilkan terdapat nama 

teman pengguna yang melakukan percakapan dengan pengguna. 

 

Gambar 3.13. Flowchart Load Friends 
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Pada halaman friends, pengguna juga dapat memperbaharui daftar teman pada 

listview yang ada pada halaman friends. Untuk dapat memperbaharui daftar teman, 

pengguna dapat menekan action menu refresh yang berada pada pojok kanan atas 

halaman friends. Dengan menekan action menu tersebut maka secara otomatis 

aplikasi akan melakukan proses di belakang layar untuk dapat memperbaharui daftar 

teman. Berikut adalah proses yang terjadi di belakang layar pada saat melakukan 

refresh friend list. 

1. Mengambil daftar nomor telepon dari kontak pengguna 

Aplikasi akan mengambil daftar nomor telepon yang berada pada handphone 

pengguna, namun pengambilan daftar nomor telepon ini hanya terbatas untuk 

nomor telepon yang terdaftar pada akun Google pengguna. 

2. Mengirim daftar nomor telepon ke server aplikasi 

Selanjutnya nomor telepon yang sudah diperoleh aplikasi akan dikirim ke server 

aplikasi untuk dilakukan pengecekan apakah nomor telepon yang ada pada 

kontak pengguna juga terdapat pada server aplikasi.  

3. Respon dari server aplikasi dan proses data teman 

Respon dari server aplikasi berupa pesan daftar teman yang ditemukan oleh 

server aplikasi. Jika daftar teman kosong atau key dari teman kosong maka 

proses refresh friend list akan segera diakhiri. Jika teman terdaftar, aplikasi akan 

mengecek data teman tersebut terlebih dahulu apakah data tersebut sudah ada di 

dalam aplikasi, jika data belum ada maka data akan ditambahkan ke dalam 

aplikasi, namun jika data sudah ada, maka aplikasi akan mengecek apakah data 

tersebut perlu diperbaharui atau tidak.
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Gambar 3.14. Flowchart Refresh Friend List 
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3.1.8 Messaging 

Pada halaman messaging terdapat percakapan yang dilakukan dengan teman 

pengguna yang bersangkutan. Setiap pengguna memilih nama seorang teman dan 

masuk ke dalam halaman messaging untuk teman yang bersangkutan, maka semua 

data percakapan yang dilakukan dengan teman yang bersangkutan akan di-load oleh 

aplikasi dari database aplikasi. Selain itu aplikasi juga akan menginisialisasi sebuah 

local receiver untuk dapat menerima pesan di dalam halaman messaging. 

 

Gambar 3.15. Flowchart Load Message List 
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Pengguna juga dapat melakukan pengiriman pesan kepada teman dengan 

menuliskan pesan pada kolom input yang tersedia pada halaman messaging dan 

menekan tombol “send” untuk mengirimkan pesan. Terdapat empat status pesan pada 

aplikasi walrus messenger, yaitu “sending”, “sent”, “delivered” dan “failed”. Semua 

status pesan ini tergantung kepada proses pengiriman pesan kepada teman yang dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Mengirim pesan ke server aplikasi 

Pada saat aplikasi ingin memulai pengiriman pesan ke server aplikasi maka 

status pesan adalah “sending”. Pada saat ini aplikasi masih memeriksa apakah 

aplikasi dapat mengirimkan pesan ke server aplikasi. Setelah proses pengiriman 

berhasil dilakukan maka status pesan akan berubah menjadi “sent”, tetapi 

apabila proses pengiriman tidak dapat dilakukan maka status pesan akan berubah 

menjadi “failed”. 

2. Respon dari server aplikasi 

Setelah mendapat respon dari server aplikasi, maka status dari pesan yang 

dikirim oleh pengguna akan diperbaharui kembali. Apabila aplikasi 

mendapatkan respon sukses, maka status dari pesan yang dikirim akan berubah 

menjadi “delivered”. Sedangkan apabila aplikasi mendapatkan respon gagal, 

maka status dari pesan akan berubah menjadi “failed”. Pesan dengan status 

“delivered” menyatakan bahwa server aplikasi sudah berhasil mengirimkan 

pesan kepada GCM, bukan berarti pesan tersebut telah diterima dan dibaca oleh 

teman pengguna yang dikirimkan pesan. Pesan dapat saja masih belum dapat 

dikirim oleh GCM karena teman pengguna tidak terkoneksi dengan internet. 
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Gambar 3.16. Flowchart Send Message
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Halaman messaging dapat menerima pesan dari teman pengguna secara 

langsung, pesan yang diterima tidak mempunyai status karena bukan dikirim oleh 

pengguna. Pesan yang diterima akan langsung ditampilkan oleh aplikasi kepada 

pengguna. 

 

Gambar 3.17. Flowchart Receiver Messaging  

 

3.1.9 Enkripsi dan Dekripsi Pesan 

 Pada program walrus messenger proses dekripsi berada pada intent service 

dan proses enkripsi ada pada send message. Proses enkripsi dan dekripsi ini 

dilakukan untuk menjaga keprivasian pengguna. Untuk melakukan enkripsi dan 
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dekripsi pada aplikasi walrus messenger diperlukan beberapa hal, yaitu private key 

dan public key serta kunci symmetric dari pesan yang ingin dikirim atau diterima. 

Setiap pengguna akan mendapatkan sepasang private key dan public key pada saat 

melakukan registrasi aplikasi, sedangkan static key dari pesan akan didapatkan dari 

proses enkripsi pengiriman pesan. 

1. Enkripsi Pesan 

Di dalam enkripsi pesan dilakukan dua buah jenis enkripsi, yaitu enkripsi 

symmetric dengan menggunakan algoritma enkripsi AES dan enkripsi 

asymmetric dengan menggunakan algoritma enkripsi RSA. Selain itu sebuah 

pesan hash  juga akan dihasilkan dengan menggunakan algoritma message-

digest MD5 untuk memeriksa integritas pesan. Pada awal proses, sebuah hash 

akan dibuat menggunakan pesan asli dari pengguna oleh algoritma MD5. 

Selanjutnya pesan akan dienkripsi terlebih dahulu dengan algoritma enkripsi 

AES, lalu kunci enkripsi dari algoritma enkripsi AES akan dienkripsi dengan 

menggunakan algoritma enkripsi RSA. Dengan begitu kunci enkripsi algoritma 

AES akan hanya dapat dibuka dengan pasangan kunci enkripsi RSA (public key 

dan private key). 

2. Dekripsi Pesan 

Pada proses dekripsi pesan, kunci dari algoritma enkripsi AES akan didekripsi 

dengan menggunakan private key pengguna dengan menggunakan algoritma 

enkripsi RSA. Setelah proses dekripsi pesan berhasil dilakukan, pesan yang 

sudah berhasil didekripsi akan diperiksa keintegritasannya dengan menggunakan 

algoritma message-digest MD5. Sebuah pesan hash akan dibuat dengan 
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menggunakan algortima message-digest MD5 dan hash yang terbentuk akan 

dicocokkan dengan hash yang diterima, jika hash tersebut sama maka pesan 

akan ditampilkan kepada pengguna, tetapi apabila tidak sama maka pesan 

bertuliskan “Message had been manipulated” akan ditampilkan kepada 

pengguna. Jika proses dekripsi tidak dapat dilakukan maka sebuah pesan 

“Cannot decrypt message” akan ditampilkan kepada pengguna. 

 

Gambar 3.18. Flowchart Encrypt Message  
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Gambar 3.19. Flowchart Decrypt Message  

 

3.2 Use Case Diagram 

Pada use case diagram akan digambarkan interaksi yang dilakukan antara 

pengguna dengan sistem aplikasi. Pada use case walrus messenger hanya terdapat 

tiga aktor, yaitu pengguna, server aplikasi walrus messenger dan server GCM.
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Gambar 3.20. Use Case Diagram Walrus Messenger 
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Seperti yang terlihat pada use case diagram di atas, terdapat tiga entitas yang 

saling berhubungan, yaitu pengguna, walrus server dan Google Cloud Messaging 

server (GCM). Pengguna dapat melakukan registrasi, tetapi sebelum dapat 

melakukan registrasi pengguna harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi nomor 

telepon. Walaupun terdapat respon dari server dari aksi konfirmasi dan registrasi 

kepada aplikasi, tetapi pengguna tidak langsung berinteraksi dengan respon tersebut. 

Update pengguna dilakukan oleh server aplikasi jika pada proses registrasi 

ditemukan bahwa pengguna sudah pernah melakukan registrasi terhadap aplikasi. 

Pengguna juga dapat melakukan refresh friends atau memperbaharui daftar teman 

pada aplikasi, setelah melakukan pembaharuan daftar teman, aplikasi akan 

mengirimkan informasi teman pengguna yang selanjutnya akan diproses oleh aplikasi 

dan ditampilkan kepada pengguna. Selain itu pengiriman pesan oleh pengguna tidak 

akan langsung direspon oleh server aplikasi atau walrus server melainkan GCM 

server, hal ini diakibatkan bukan server aplikasi yang melayani pengiriman pesan 

kepada pengguna, melainkan server GCM. Pengguna juga dapat mengubah status 

pengguna menjadi tester, server aplikasi akan mengubah data pengguna menjadi 

tester pada database aplikasi. 

 

3.3 Database 

 Pada sistem aplikasi walrus messenger terdapat dua buah database, yaitu 

database aplikasi dan database server. Pada database aplikasi dan server tidak 

terdapat relasi antar tabel sama sekali.Berikut adalah penjabaran dalam bentuk tabel 

dari database aplikasi dan database server:  
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3.3.1 Database Aplikasi 

1. Tabel userdat 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data-data pengguna yang diperlukan oleh 

aplikasi. 

Tabel 3.1 Tabel userdat 

Nama Kolom Tipe Data Deskripsi 

id INTEGER Merupakan primary key dengan atribut 

AUTO_INCREMENT  

userid NUMBER Nomor identitas pengguna pada server 

aplikasi 

userphonenum TEXT Nomor telepon pengguna 

username TEXT Nama pengguna 

usergcmid TEXT Identifikasi untuk Google Cloud Messaging 

pengguna 

privatekey BLOB Private key pengguna yang digunakan 

pengguna untuk melakukan dekripsi pesan 

 

2. Tabel friendlist 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data teman yang diperlukan oleh aplikasi. 

Tabel 3.2 Tabel friendlist 

Nama Kolom Tipe Data Deskripsi 

id INTEGER Merupakan primary key dengan atribut 

AUTO_INCREMENT  

friendid NUMBER Nomor identitas teman pada server aplikasi  

friendname TEXT Nama teman 

fphonenum TEXT Nomor telepon teman 

fpublic BLOB Public key teman yang digunakan untuk 

melakukan enkripsi pesan 

 

3. Tabel msghistory 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan rekemanan percakapan yang dilakukan 

oleh pengguna dengan teman pengguna aplikasi. 

 

Implementasi End ..., Albert Widiatmoko,FTI UMN 2014



65 

     
 

Tabel 3.3 Tabel msghistory 

Nama Kolom Tipe Data Deskripsi 

id INTEGER Merupakan primary key dengan atribut 

AUTO_INCREMENT  

chatwithid NUMBER Nomor identitas teman yang melakukan 

chat dengan pengguna 

chatwith TEXT Nomor telepon teman  

msgfrom TEXT Nama teman 

msgstring TEXT Pesan dalam bentuk text  

msgtimedate TEXT Tanggal pada saat pesan diterima 

msgtimetime BLOB Waktu pada saat pesan diterima 

msgtimestamp TIMESTAMP Timestamp pada saat pesan diterima 

msgstatus TEXT Status dari pesan 

msghistorymode TINYINT Konfigurasi history pada pesan 

 

3.3.2 Database Server Aplikasi 

1. Tabel users 

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi. 

Tabel 3.4 Tabel users 

Nama Kolom Tipe Data Deskripsi 

id INT Merupakan primary key dengan atribut 

AUTO_INCREMENT  

phone_number VARCHAR Nomor telepon pengguna 

name VARCHAR Nama Pengguna  

gcm_id LONGTEXT Identifikasi untuk Google Cloud Messaging 

pengguna 

public_key LONGTEXT Public key pengguna yang digunakan untuk 

melakukan enkripsi pesan 

tester VARCHAR Status mode tester untuk pengguna 

 

2. Tabel msg_log 

Tabel ini digunakan untuk merekam pengiriman pesan yang dilakukan oleh 

pengguna aplikasi. 
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Tabel 3.5 Tabel msg_log  

Nama Kolom Tipe Data Deskripsi 

id INT Merupakan primary key dengan atribut 

AUTO_INCREMENT  

id_sender INT Nomor identifikasi pengirim pesan 

id_receive INT Nomor identifikasi penerima pesan 

sender_name VARCHAR Nama pengguna yang mengirimkan pesan 

receiver_name VARCHAR Nama pengguna yang menerima pesan 

message LONGTEXT Pesan yang dikirim oleh pengguna 

message_key LONGTEXT Kunci pesan yang dikirim oleh pengguna 

message_hash LONGTEXT Hash pesan yang dikirim oleh pengguna  

status VARCHAR Status pesan yang di kirim 

message_timestamp TIMESTAMP Waktu pengiriman pesan 

 

3.4 Rancangan Antarmuka 

Agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna maka aplikasi memerlukan 

rancangan antarmuka untuk pengguna. Berikut adalah rancangan antarmuka aplikasi 

yang dibuat oleh penulis, bernama walrus messenger. 

1. Activity Phone Number Confirmation 

Pada activity phone number confirmation, terdapat dua buah kolom input dan 

dua buah tombol, yaitu tombol “confirm” dan tombol “app info”.  Sedangkan 

kolom input yang pertama adalah kolom input untuk kode area/negara dan 

kolom input kedua adalah nomor telepon pengguna yang ingin melakukan 

konfirmasi nomor telepon. 
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Gambar 3.21. Rancangan Antarmuka  Activity Phone Number Confirmation 

Pada activity phone number confirmation juga terdapat dua tombol, tombol 

pertama adalah tombol “Confirm” untuk melakukan konfirmasi nomor telepon, 

sedangkan tombol kedua adalah tombol “App Info” yang dapat digunakan 

pengguna untuk pergi ke halaman atau activity about. 

2. Activity User Data Registration 

Pada halaman atau activity user data registration terdapat dua kolom input, yaitu 

kolom input untuk nomor telepon pengguna, dan nama pengguna. Untuk 

melakukan registrasi, pada halaman ini juga disediakan satu tombol dengan 

nama tombol “register”. 
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Gambar 3.22. Rancangan Antarmuka  Activity User Data Registration 

3. Activity User Application Activation 

Pada halaman atau activity application activation terdapat tiga buah textview dan 

satu buah progress bar. Textview pertama menampilkan nama pembuat aplikasi 

dan informasi lainnya tentang pembuat aplikasi, sedangkan textview kedua 

bertuliskan “Please Wait” untuk memberitahu pengguna agar menunggu sejenak 

pada halaman atau activity ini karena aplikasi sedang melakukan persiapan agar 

dapat digunakan oleh pengguna. Sedangkan textview terakhir adalah status 

aplikasi dalam melakukan persiapan aplikasi. Sebuah progress bar ditempatkan 

pada tengah-tengah halaman untuk memberitahu pengguna bahwa sebuah proses 

sedang berlangsung pada aplikasi. 
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Gambar 3.23. Rancangan Antarmuka  Activity Application Activation 

4. Activity Chats 

Halaman atau activity chats adalah halaman utama dari aplikasi. Pada halaman 

ini terdapat sebuah listview yang menampung informasi percakapan yang pernah 

dilakukan oleh pengguna. Di dalam listview terdapat nama teman pengguna yang 

melakukan percakapan dengan pengguna, pesan terakhir yang terdapat dalam 

percakapan, tanggal berapa terakhir kali percakapan dilakukan, dan jam berapa 

terakhir kali percakapan dilakukan. Dari halaman chats, pengguna dapat pergi ke 

halaman friends dengan menekan action menu friends. Dengan menekan item 

dari listview yang ada, pengguna dapat pergi ke halaman messaginguntuk dapat 

mengirimkan pesan kepada teman pengguna yang bersangkutan. Pengguna juga 

dapat pergi ke halaman lainnya yang terdaftar di action menu paling pojok kanan 

seperti halaman settings, tester dan about. 
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Gambar 3.24. Rancangan Antarmuka  Activity Chats 

5. Activity Friends 

Pada halaman atau activity friends, terdapat daftar teman pengguna yang sudah 

berada di dalam database aplikasi. Daftar teman pengguna pada halaman ini 

akan ditampilkan dengan menggunakan sebuah listview. Listview yang berada 

pada halaman ini akan diisi oleh informasi nama teman yang sudah terdaftar. 

Dengan memilih salah satu nama teman pengguna pada halaman ini, pengguna 

dapat pergi ke halaman messaging dan dapat mengirim pesan kepada teman 

pengguna yang bersangkutan. Selain itu pada halaman friends juga terdapat 

action menu refresh yang berfungsi untuk memperbaharui daftar teman. 
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Gambar 3.25. Rancangan Antarmuka  Activity Friends 

6. Activity Messaging 

Halaman atau activity messaging adalah halaman khusus dimana pengguna dapat 

bercakap-cakap dengan teman pengguna. Pada halaman messaging terdapat 

sebuah listview untuk menampung percakapan pengguna dengan teman 

pengguna, sebuah kolom input untuk pengguna menulis pesan yang ingin 

dikirim kepada teman pengguna dan sebuah tombol untuk mengirim pesan yang 

sudah ditulis oleh pengguna. Pada listview halaman messaging terdapat nama 

dari pemilik pesan yang tertulis, isi pesan, serta tanggal dan waktu kapan pesan 

tersebut sampai kepada pengguna. Selain itu pada bagian atas halaman terdapat 

dua buah action menu. Action menu yang pertama adalah action menu call, dan 

action menu yang kedua adalah action menu options yang akan menampilkan 

dua buah pilihan lainnya, yaitu “Contact Details” dan “Clear Message”.  
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Gambar 3.26. Rancangan Antarmuka  Activity Messaging 

7. Activity Settings 

Halaman atau activity settings dapat diakses dari halaman chats. Halaman ini 

menyediakan pengaturan fitur aplikasi, diantaranya adalah message history, 

notification sound dan messaging sound. Pada halaman ini terdapat tiga buah 

checkbox yang disediakan untuk pengguna agar dapat mematikan atau 

menyalakan fitur pada aplikasi. 
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Gambar 3.27. Rancangan Antarmuka  Activity Settings 

8. Activity Tester 

Halaman ini ditujukan untuk pengujian aplikasi. Pada halaman ini terdapat 

sebuah listview yang sama seperti pada halaman messaging, dimana pada 

listview akan terdapat nama pengirim pesan, isi pesan, serta tanggal dan waktu 

pesan diterima. Selain itu pada halaman ini juga terdapat sebuah textview 

penunjuk bertuliskan “Tester Mode:” dan sebuah switch untuk pengguna. Tujuan 

dari swtich yang berada pada halaman ini adalah agar pengguna dapat menyetel 

mode tester menyala atau tidak. 
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Gambar 3.28. Rancangan Antarmuka  Activity Tester 

9. Activity About 

 

Gambar 3.29. Rancangan Antarmuka  Activity About 

Pada halaman atau activity about terdapat dua buah textview besar, textview 

pertama adalah nama aplikasi, versi aplikasi dan nama pembuat aplikasi. 

Sedangkan textview kedua berisi tentang aplikasi walrus messenger. 
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