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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Pra Pengujian 

Untuk melakukan pengujian sistem, tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini ialah 

melakukan pra pengujian terlebih dahulu guna mempersiapkan bahan-bahan yang akan 

diujikan. Studi kasus yang penulis angkat adalah restoran Mr.Teto karena belum adanya 

fasilitas pemesanan makanan secara online yang sudah melalui proses pengujian otamatis.  

 

3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Dalam tahap pengembangan sistem, beberapa analisis kebutuhan dilakukan untuk 

mengetahui apa saja yang diperlukan oleh sistem yang nantinya akan dikembangkan. Mulai 

dari analisis kebutuhan input, kebutuhan proses, kebutuhan software, dan kebutuhan hardware. 

 

Analisis Kebutuhan Input 

Pada bagian ini, untuk mengetahui data-data masukan yang diperlukan oleh sistem perlu 

adanya analisis kebutuhan input. Sehingga sistem dapat menjalankan proses sesuai dengan 

yang dibutuhkan. Berikut data-data masukan yang diperlukan di antaranya: 

a. Data makanan: id makanan, nama makanan, harga, deskripsi, gambar. 

b. Data delivery makanan: id transaksi, id member, tanggal, total, status, pembayaran. 

c. Data member: id member, nama lengkap, email, kata sandi, no hp, alamat. 

d. Data deposit: nominal, tanggal deposit, nama member, status. 

e. Data user: id user, nama lengkap, username, password, status. 

 

Analisis Kebutuhan Proses 

Analisis kebutuhan proses ini merupakan tindakan lanjutan dari setelah diketahui data-

data yang diperlukan pada analisis sebelumnya. Langkah yang dilakukan adalah melakukan 

analisis terhadap proses-proses yang akan digunakan untuk pengolahan data. Terdapat 

beberapa inti proses tidak termasuk di dalamnya proses penunjang website di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Kelola data makanan: menambah, mengubah, menghapus data makanan. 

b. Kelola data delivery: melihat, mengubah, menghapus data delivery. 
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c. Kelola data member: melihat, mengubah, menghapus data member. 

d. Kelola data deposit: melihat, mengubah, menghapus data deposit. 

 

Analisis Kebutuhan Hardware 

Pada bagian ini terdapat beberapa hardware yang mendukung kelangsungan proses 

pengebangan sistem dari Pengujian Fungsionalitas Website berbasis UML Activity Diagram, di 

antaranya sebagai berikut: 

a. Prosesor Intel Pentium Dual Core T4200. 

b. RAM 1 GB. 

c. Harddisk 250 GB. 

d. VGA Intel GMA 4500M. 

 

Analisas Kebutuhan Software 

Pada bagian ini terdapat beberapa aplikasi yang mendukung kelangsungan proses 

pengembangan sistem dari Pengujian Fungsionalitas Website berbasis UML Activity Diagram, 

di antaranya sebagai berikut: 

a. Sistem Operasi Windows 7, sebagai perangkat lunak sistem yang mengatur kinerja 

perangkat keras dan lunak komputer. 

b. Ekstensi Google Chrome Selenium IDE, sebagai aplikasi yang digunakan untuk 

melakukan pengujian terhadap sistem. 

c. Xampp, sebagai localserver untuk menyambungkan ke database dan mengakses website 

secara offline. 

d. Sublime Text 3, aplikasi editor yang digunakan untuk penulisan script dalam 

pengembangan sistem. 

 

3.1.2 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem secara 

ringkas tentang siapa saja yang menggunakan sistem tersebut dan apa saja yang bisa dilakukan 

oleh pengguna sistem tanpa memperhatikan urutan penggunaanya. Terdapat 2 aktor dan 11 

usecase terkandung di dalamnya disertakan dengan penunjang website itu sendiri. Kedua aktor 

dapat berinteraksi dengan sistem sesuai dengan use case diagram pada Gambar 3.1  
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Gambar 3.1 Use Case Diagram 

 

3.1.3 Rancangan Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan aktivitas-aktivitas dari sebuah 

sistem, berikut ini adalah beberapa activity diagram yang dirancang: 

a. Activity diagram login admin 

Pada activity diagram login admin menunjukkan gambaran dari aktivitas aktor sebagai 

admin melakukan login untuk masuk ke dalam sistem. Activity diagram login admin dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Activity diagram login admin 

 

b. Activity diagram logout admin 

Pada activity diagram logout admin ini menunjukkan gambaran dari aktivitas aktor admin 

melakukan logout atau ke luar dari hak akses sistem. Activity diagram logout admin dapat 

dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3 Activity diagram logout admin 
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c. Activity diagram member 

Pada activity diagram member ini menunjukkan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data member. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data member 

yaitu melihat, menghapus dan mengubah data member. Activity diagram member dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 

 

 

Gambar 3.4 Activity diagram member 

 

d. Activity diagram halaman web 

Pada activity diagram halaman web ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data halaman web. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data 

halaman web yaitu melihat, menambah, menghapus dan mengubah data halaman web. 

Activity diagram halaman web dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Activity diagram halaman web 

 

e. Activity diagram menu web 

Pada activity diagram menu web ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data halaman web. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data 

menu web yaitu melihat, menambah, menghapus dan mengubah data menu web. Activity 

diagram menu web dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Activity diagram menu web 

 

f. Activity diagram kategori makanan 

Pada activity diagram kategori makanan ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin 

dalam mengelola data kategori makanan. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin 

terhadap data kategori makanan yaitu melihat, menambah, menghapus dan mengubah data 

kategori makanan. Activity diagram kategori makanan dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Activity diagram kategori makanan 

 

g. Activity diagram makanan 

Pada activity diagram makanan ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data makanan. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data 

makanan yaitu melihat, menambah, menghapus dan mengubah data halaman web. Activity 

diagram makanan dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Activity diagram makanan 

 

h. Activity diagram order makanan 

Pada activity diagram order makanan ini merupakan gambaran aktivitas aktor dalam 

memesan makanan. Untuk memesan makanan aktor diharuskan telah terdaftar sebagai 

member. Activity diagram order makanan dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Activity diagram order makanan 

i. Activity diagram delivery 

Pada activity diagram delivery ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data delivery. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data delivery 
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yaitu melihat, menghapus dan mengubah data delivery. Activity diagram delivery dapat 

dilihat pada Gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.10 Activity diagram delivery 

 

j. Activity diagram deposit 

Pada activity diagram deposit ini merupakan gambaran aktivitas aktor admin dalam 

mengelola data deposit. Pengelolaan yang dapat dilakukan admin terhadap data deposit 

yaitu melihat, menghapus dan mengubah data deposit. Activity diagram deposit dapat 

dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Activity diagram deposit 

 

k. Activity diagram isi deposit 

Pada activity diagram isi deposit ini merupakan gambaran aktivitas aktor dalam 

menambah isi deposit pada data deposit. Untuk melakukan penambahan isi deposit aktor 

diharuskan telah terdaftar sebagai member. Activity diagram isi deposit dapat dilihat pada 

Gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Activity diagram  isi deposit 

 

3.2 Perancangan Kasus Uji 

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang metode pembuatan kasus uji. Metode yang 

digunakan untuk menghasilkan kasus uji adalah dengan memanfaatkan model Input/Output 

explicity Activity Diagram (IOAD). Langkah-langkah untuk menghasilkan kasus uji adalah 

sebagai berikut: 

a. Memilih Activity Diagram asli yang akan dibuatkan kasus uji. 

b. Membangun IOAD dari Activity Diagram asli. 

c. Membuat grafik berarah dari IOAD yang telah dibuat pada tahap sbelumnya. 

d. Melintasi nodes berdasarkan kriteria cakupan tes semua jalur. 

e. Membuat skenario pengujian ke dalam bentuk tabel. 

 

3.3 Pegujian dengan Tools Selenium 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap kasus uji yang telah dihasilkan dari 

tahap sebelumnya. Untuk membantu dalam melakukan tahap pengujian penulis memilih tools 

Selenium. Selenium merupakan tools yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian secara 

otomatis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bagian dari Selenium yang digunakan 

adalah Selenium Integrated Development Environment (IDE) dan plugin ekstensi Google 

Chrome yang penulis pilih. 


