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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Setelah berhasil dilakukan analisis, perancangan dan implementasi automated testing 

dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

implementasi automated testing menggunakan PHPUnit pada website marketplace berbasis 

Laravel menggunakan beberapa tahap yaitu: 

a. Mendefinisikan fitur yang akan diuji. 

b. Memprioritaskan unit pada tiap sub-fitur. 

c. Membuat kelas pengujian (testcase). 

d. Membuat test method atau procedure untuk tiap sub-fitur. 

e. Mengkonfigurasi local development environment. 

f. Mengkonfigurasi PHPUnit. 

g. Melakukan instalasi paket tambahan. 

h. Membuat skenario jalannya fitur (failing test) yang akan ditulis dalam suatu method (tahap 

pengujian). 

i. Memulai mengerjakan (menulis kode) fitur pada aplikasi sampai failing test menjadi 

passed test (tahap pengujian). 

j. Mengulangi langkah d sampai f hingga fitur selesai dibuat (tahap pengujian). 

Pengembangan sistem menggunakan metode Test-Driven Development yaitu menulis 

kode pengujian terlebih dahulu dilanjutkan dengan menuliskan kode sistem dipandu dengan 

hasil kode pengujian yang telah dijalankan.  

Hasil dari pengembangan sistem dengan automated testing menunjukan bahwa pengujian 

sistem dengan bantuan komputer lebih cepat dibandingkan dengan mengembangkan aplikasi 

dengan pengujian manual dikarenakan skenario pengujian telah ditulis sebelum kode asli 

sistem dibuat, sehingga pengujian dapat dilakukan secara runtut berdasarkan skenario dengan 

cepat menggunakan bantuan sebuah software pengujian. Dalam hal ini, dilakukan 

perbandingan pengujian automated testing dengan pengujian manual pada fitur pencarian, 

tercatat bahwa pengujian dengan automated testing memakan waktu 1.95 detik sedangkan 

dengan manual memakan waktu rata-rata 13 detik. 
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6.2 Saran 

Meskipun pengembangan suatu aplikasi telah dilengkapi dengan automated testing yaitu 

unit testing, pengujian masih belum cukup untuk menguji bahwa fungsi dari aplikasi tersebut 

sudah benar-benar sesuai yang diharapkan, maka dari itu, terdapat beberapa saran yang dapat 

dilakukan untuk pengembangan aplikasi berskala besar dengan automated testing, berikut 

merupakan beberapa saran dalam penelitian mengenai pengembangan perangkat lunak dengan 

automated testing selanjutnya 

1. Integrasi pengembangan perangkat lunak dengan pengujian browser atau pengujian fitur. 

Pengujian browser/fitur berfungsi untuk menguji sebuah fitur dengan mensimulasikan 

sebuah pengguna ketika mengakses suatu fitur dari sebuah browser  untuk menguji apakah 

fitur tersebut telah bejalan ketika dilakukan simulasi berdasarkan apa yang user perintahkan 

pada user interface sebuah fitur pada sebuah aplikasi. Dalam framework laravel, pengujian 

browser dapat dilakukan dengan menggunakan package Laravel Dusk yang merupakan 

package yang disarankan oleh Laravel.  

2. Integrasi pengembangan perangkat lunak dengan Continous Integration. 

Continuous Integration adalah sebuah layanan yang dapat melakukan compile dan building  

sebuah source code dan melakukan pengujian otomatis yang terintegrasi dengan platform 

git atau repository source code (Github, Gitlab, atau Bitbucket) (Nafies, 2017). Continous 

Integration sangat disarankan dan sangat cocok dipadukan dengan automated testing karena 

setiap melakukan push, commit atau pull request perubahan source code pada aplikasi, 

layanan ini dapat langsung menjalankan build dan testing secara otomatis, sehingga jika 

terdapat error pada saat testing akan segera dapat diketahui.

 

 

 

 

 

 

  


