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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

 

4.1 Building/ Coding 

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan sistem sesuai dengan yang telah 

dirancang pada tahap perancangan sebelumnya. Hasil dari perancangan akan dibangun sebuah 

perangkat lunak yang sebenarnya. 

 

4.1.1 Tampilan Halaman 

Pada tahapan building or coding akan menghasilkan sebuah perangkat lunak yang 

memiliki tampilan halaman sistem. Terdapat 7 hak akses tampilan halaman diantaranya adalah 

pengunjung,  pendaftar PRI, perawat, petugas pendaftaran, kepala bangsal, petugas rekam 

medik dan pimpinan. Beberapa tampilan akan digunakan oleh setiap aktor yang memerlukan 

login dalam menggunakan perangkat lunak, tampilan hasil implementasi perangkat lunak 

adalah sebagai berikut : 

a. Halaman login 

Halaman login merupakan halaman pertama yang akan ditampilkan, dimana aktor harus 

memasukkan username dan password yang telah terdaftar. Tampilan halaman dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Halaman login 

 

b. Halaman dashboard direktur 

 Halaman direktur merupakan halaman pertama yang akan tditampilkan ketika aktor 

berhasil melakukan login sebagai direktur. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 

4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Halaman dashboard direktur 

 

c. Halaman data user 

 Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data diri aktor yang telah berhasil 

login. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Halaman data diri 

 

d. Halaman tambah user 

  Halaman ini akan menampilkan jendela baru untuk menambahkan pengguna kedalam 

sistem Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4 Halaman tambah user 

 

e. Halaman edit user 

Halaman ini akan menampilkan jendela baru untuk mengubah data pengguna yang telah 

terdaftar pada sistem. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5 Halaman edit user 

 

f. Halaman laporan 

Halaman ini akan menampilkan data pesanan dan data pembelian. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Halaman laporan  
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g. Halaman grafik 

Halaman ini akan menampilkan grafik perkiraan pemasukan, grafik pemasukan yang 

sebenarnya, dan grafik biaya pengeluaran. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 

4.7. 

 

 

Gambar 4.7 Halaman grafik 

 

h. Halaman pegawai 

Halaman ini akan data pegawai yang bekerja di CV. Karya Jati Madiun. Tampilan halaman 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Halaman pegawai 
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i. Halaman tambah pegawai 

Halaman ini akan menampilkan jendela baru untuk menambahkan pegawai baru kedalam 

sistem. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4.9 Halaman tambah pegawai 

 

j. Halaman edit pegawai 

Halaman ini akan menampilkan jendela baru untuk mengubah data pegawai yang telah 

terdaftar pada sistem. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Halaman tambah pegawai 

 

k. Halaman data pesanan 

Halaman ini akan menampilkan data pesanan yang ada. Tampilan halaman dapat dilihat 

pada Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.11 Halaman data pesanan 
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l. Halaman detail pesanan 

Halaman ini akan menampilkan detail dari pesanan yang dipilih. Tampilan halaman dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.12 Halaman detail pesanan 

 

m. Halaman data pembelian 

Halaman ini akan menampilkan data pembelian. Tampilan halaman dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13 Halaman data pembelian 

 

n. Halaman data pengeluaran 

Halaman ini akan data pengeluaran. Tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Halaman data pengeluaran 

 

4.2 Testing 

Tahap ini menjelaskan mengenai pengujian sistem secara menyeluruh. Sistem yang 

sudah jadi diuji dengan memasukkan data dengan tujuan menguji fungsi validasi. Tujuan 

pengujian ini mengetahui tingkat kesiapan sistem yang dibangun serta mengetahui apakah 

masih terjadi kesalahan pada sistem. Berikut ini jalan pengujian sistem berdasarkan Use Case 

Diagram. Pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Pegujian berdasarkan Usecase Diagram 

No. Use Case Aktivitas Hasil Kesimpula 

1.  Login  Login dengan level aktor yang 

berbeda  

Menampilkan halaman 

sesuai hak akses  

Berhasil  

2. Kelola user Menambahkan user Menampilkan form data, 

menampilkan data user 

yang telah ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit user Menampilkan form data, 

menampilkan data user 

yang telah diedit 

Berhasil 

Menghapus user Menampilkan data user Berhasil 

3. Lihat laporan Melihat laporan pesanan Menampilkan data pesanan Berhasil 

Melihat laporan pembelian Menampilkan data 

pembelian 

Berhasil 

Melihat laporan pengeluaran Menampilkan data 

pengeluaran 

Berhasil 

4.  Lihat grafik Melihat grafik keuangan Menampilkan data 

keuangan 

Berhasil 
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5. Kelola pegawai Menambahkan pegawai Menampilkan form data, 

menampilkan data pegawai 

yang telah ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit pegawai Menampilkan form data, 

menampilkan data pegawai 

yang telah diedit 

Berhasil 

Menghapus pegawai Menampilkan data pegawai Berhasil 

6. Kelola pesanan Menambahkan pesanan Menampilkan form data, 

menampilkan data pesanan 

yang telah ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit pesanan Menampilkan form data, 

menampilkan data pesanan 

yang telah diedit 

Berhasil 

Menghapus pesanan Menampilkan data pesanan Berhasil 

7. Kelola uang 

pesanan 

Menambahkan uang pesanan Menampilkan form data, 

menampilkan data uang 

pesanan yang telah 

ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit uang pesanan Menampilkan form data, 

menampilkan data uang 

pesanan yang telah diedit 

Berhasil 

Menghapus uang pesanan Menampilkan data uang 

pesanan 

Berhasil 

8. Kelola 

pembelian 

Menambahkan pembelian Menampilkan form data, 

menampilkan data 

pembelian yang telah 

ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit pembelian Menampilkan form data, 

menampilkan data 

pembelian yang telah diedit 

Berhasil 

Menghapus pembelian Menampilkan data 

pembelian 

Berhasil 

9. Kelola 

pengeluaran 

Menambahkan pengeluaran Menampilkan form data, 

menampilkan data 

pengeluaran yang telah 

ditambahkan 

Berhasil 

Mengedit pengeluaran Menampilkan form data, 

menampilkan data 

pengeluaran yang telah 

diedit 

Berhasil 

Menghapus pengeluaran Menampilkan data 

pengeluaran 

Berhasil 

 

Berdasarkan pengujian unit dengan usecase pada Tabel 4.1, maka dapat disimpulkan 

bahwa proses yang terjadi didalam sistem ini sudah sesuai alur dan hasil yang terjadi dari setiap 

aksi sudah benar dan berjalan lancar. 

 

  


