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Abstract— Pada era pengembangan perangkat lunak dengan 

metodologi tradisional, pengujian dilakukan dengan cara 

mencoba satu persatu fitur aplikasi ketika aplikasi yang 

dikembangkan sudah jadi, cara pengujian tersebut akan 

membutuhkan waktu yang lama apabila pengembang 

mengerjakan proyek perangkat lunak dalam skala besar. Salah 

satu metode pengembangan perangkat lunak yang dapat 

menghemat waktu pengujian, namun fungsionalitasnya tetap 

terjaga adalah metode automated testing dengan metode 

pengembangan Test-Driven Development (TDD). Test-driven 

development (TDD) merupakan suatu proses pengembangan 

perangkat lunak dengan pengulangan siklus pengembangan yang 

sangat singkat: pertama pengembang menulis kode pengujian 

untuk pendefinisian fungsi yang diinginkan, kemudian 

menghasilkan kode program untuk lulus tes dan akhirnya 

menghasilkan kode baru yang dapat diterima. Pada metode TDD, 

pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan membuat test 

case terlebih dahulu baru kemudian melakukan producing code.  

Jenis automated testing yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Unit Testing. Dibandingkan jika harus menguji sistem secara 

manual, dengan adanya Automated Testing yang diintegrasikan 

pada aplikasi, semua fitur yang sudah ditentukan diuji oleh 

komputer dengan waktu yang cepat, sehingga dapat menghemat 

waktu pengujian.   

Keywords— automated testing, unit testing, phpunit, test-driven 

development. 

I.  PENDAHULUAN 

Sebuah perangkat lunak dikatakan siap untuk dipakai yaitu 

apabila sudah melalui tahap pengujian. Dalam dunia 

pemrograman, pengujian adalah metode verifikasi perangkat 

lunak di mana seorang programmer menguji bahwa suatu unit 

atau bagian terkecil atau fitur dari program layak untuk dipakai 

[1]. Pengujian biasanya ditulis dan dijalankan oleh seorang 

programmer untuk memastikan bahwa kode telah memenuhi 
desain dan berfungsi sebagaimana yang diinginkan. Tujuan dari 

pengujian adalah mengisolasi setiap bagian dari program dan 

menunjukkan bahwa bagian-bagian individu (unit-unit tersebut) 

adalah benar.  Di dalam metodologi pemrograman prosedural, 

sebuah unit adalah sebuah fungsi (function) atau sebuah 

prosedur (procedure).  

 Pada era pengembangan perangkat lunak dengan 

metodologi tradisional, pengujian dilakukan dengan cara 

mencoba satu persatu fitur aplikasi ketika aplikasi yang 

dikembangkan sudah jadi. Cara pengujian tersebut akan 

membutuhkan waktu yang lama apabila pengembang 

mengerjakan proyek perangkat lunak dalam skala besar. 

Masalah yang timbul yaitu jika ada beberapa fitur yang ingin 

ditambahkan ke sistem, dan ternyata ada beberapa fitur yang 

diubah karena adanya perubahan kebijakan perusahaan pemilik 

aplikasi.  

Salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang 

dapat menghemat waktu pengujian, namun fungsionalitasnya 
tetap terjaga adalah Test-Driven Development (TDD). Test-

driven development (TDD) merupakan suatu proses 

pengembangan perangkat lunak dengan pengulangan siklus 

pengembangan yang sangat singkat: pertama pengembang 

menulis kode pengujian untuk pendefinisian fungsi yang 

diinginkan, kemudian menghasilkan kode program untuk lulus 

tes dan akhirnya menghasilkan kode baru yang dapat diterima 

[2] 

Pengujian yang digunakan pada metode TDD ini adalah 

menggunakan Automated Testing. Automated Testing adalah 

sebuah metode pengujian software yang menggunakan suatu 
Software Testing (terpisah dari sistem atau aplikasi yang sedang 

diuji), dengan tujuan untuk membandingkan antara “output yang 

diprediksikan” dengan “output yang dihasilkan” oleh sistem.  

Jenis Automated Testing yang digunakan pada penelitian ini 

adalah Unit Testing, Unit testing atau pengujian unit berfokus 

pada verifikasi pada unit yang terkecil pada sebuah desain 

perangkat lunak. Alat yang digunakan untuk 

mengmplementasikan automated testing yaitu menggunakan 

framework PHPUnit. Dibandingkan jika harus menguji sistem 

secara manual, dengan adanya Automated Testing yang 

diintegrasikan pada aplikasi, semua fitur yang sudah ditentukan 

diuji oleh komputer dengan waktu yang cepat, sehingga dapat 
menghemat waktu pengujian dan jika pada aplikasi terdapat bug 

yang disebabkan karena adanya penambahan fitur, Automated 

Testing segera memberitahu dengan menampilkan error yang 

terjadi, baik karena script yang salah, atau struktur database yang 

ada tidak sesuai dengan script yang baru.  

Pada penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi web 

berupa website DIGITALOKA menggunakan metode Test-
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Driven Development dimana dilakukan Automatic Testing pada 

source code yang sedang dibuat. DIGITALOKA adalah sebuah 

startup yang bergerak di bidang e-commerce dan aplikasinya 

adalah website marketplace yang berfokus pada produk virtual 

dan mempertemukan antara penjual dan pembeli di seluruh 
Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli produk virtual 

secara daring. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP 

dengan menggunakan framework “Laravel”. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

Terdapat 2 kajian pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian ini yaitu penelitian dari Setiawan, A., Satoto, 

K.I., Isnanto, R.R. (2013) tentang Implementasi Automated 

Unit dan Integration Testing Pada Pengujian Perangkat Lunak. 

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui kebutuhan, 

pembuatan, dan cara kerja metode pengujian unit dan pengujian 

integrasi dalam melakukan pengujian aplikasi serta 

menerapkan metode-metode tersebut untuk melakukan 
pengujian terhadap sebuah sistem e-commerce yang dibangun 

menggunakan bahasa Java.  

Penelitian berikutnya yaitu dari Thohari, A. N. A., & Amalia, 

A. E. (2018) mengenai Implementasi Test Driven Development 

Dalam Pengembangan Aplikasi Berbasis Web. Pada penelitian 

ini dibahas tentang implementasi metode TDD dalam 

pengembangan aplikasi web. Aplikasi web yang dibangun 

adalah aplikasi yang berisi informasi mengenai film-film lokal 

di Indonesia atau disebut Indonesia Movie Database (IMDB).  

Aplikasi IMDB dibangun menggunakan suatu web 

framework bernama Rails dan kodenya ditulis dengan bahasa 
Ruby. Sebelum melakukan implementasi sistem, terlebih 

dahulu ditentukan fitur-fitur dari aplikasi IMDB ke dalam unit 

test. Kemudian setiap unit test akan diselesaikan dan diuji 

validitasnya. Pengujian validitas unit test dilakukan dengan unit 

test framework bawaan Ruby yaitu Rspec. Setelah berhasil 

diuji, langkah selanjutnya adalah Refactoring program agar 

tidak terjadi redudancy code sehingga lebih mudah untuk 

melakukan perawatan program. Penggunaan TTD ini dapat 

menjadi alternatif pengganti metode tradisional, ditinjau dari 

kecepatan pengembangan yang lebih cepat. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap website-

website marketplace resmi seperti bukalapak, tokopedia, dan 

website marketplace virtual yang ada di Indonesia yaitu p-store. 

Tujuan pengamatan tersebut adalah untuk melakukan kajian 
tentang kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang berjalan 

pada sebuah marketplace pada umumnya. 

B. Analisis Data 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap pengumpulan 

data, dilakukan analisa untuk menentukan kebutuhan pengguna 

dan proses bisnis dari aplikasi Digitaloka yang dibuat. Agar 
lebih memudahkan pengembang dalam bekerja, analisis 

kebutuhan sistem tersebut diimplementasikan dalam bentuk alur 

bisnis dan use case diagram yang secara mendasar alur bisnis 

dan use case tidak memiliki rumus baku dalam pembuatannya. 

C. Perancangan 

Data yang telah dianalisa selanjutnya dikonversikan menjadi 

sebuah dokumen perancangan sistem yang terdiri dari modul 

dan struktur pada website marketplace Digitaloka, struktur 

basisdata, desain antarmuka dan selanjutnya dilakukan 

perancangan automated testing. Hal ini dilakukan untuk 

mempermudah penguji dalam melakukan pengujian nanti. 

D. Pengembangan dan Implementasi Automated Testing 

Setelah perancangan aplikasi dibuat, selanjutnya dilakukan 

pengembangan dan implementasi automated testing mengacu 

pada rangkaian rancangan yang telah disebutkan sebelumnya, 

pada implementasi, dilakukan persiapan automated testing 

dilanjutkan implementasi automated testing hingga pembahasan 

mengenai automated testing yang telah dilakukan. 

IV. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

A. Website Marketplace Digitaloka 

Digitaloka adalah sebuah startup yang bergerak di bidang 

website marketplace. Digitaloka dikembangkan sejak bulan Mei 

tahun 2018, Website marketplace Digitaloka memiliki proses 

bisnis yang hampir sama dengan platform marketplace pada 
umumnya, hanya saja produk yang dijual merupakan produk 

virtual. 

B. Analisis Pengguna 

Penjual merupakan seseorang yang ingin menjual produk 

atau jasa kepada seorang konsumen, pada marketplace 

Digitaloka, penjual memiliki produk atau jasa virtual dan 
memposting produknya pada website marketplace Digitaloka, 

penjual dapat memproses pesanan dan dapat menolak pesanan 

yang dilakukan oleh pembeli. 

Pembeli atau konsumen merupakan seseorang yang ingin 

mencari sebuah produk untuk dibeli, pada marketplace 

Digitaloka, pembeli mencari produk yang diinginkan lalu 

memesan produk tersebut. 

Administrator merupakan seseorang yang mengelola hal-

hal yang berhubungan dengan proses jual-beli. pada website 

marketplace Digitaloka, administrator bertugas untuk 

memantau sebuah transaksi jual beli, menerima dan menolak 

konfirmasi pembayaran, menentukan pemenang pada saat 
terjadi komplain, meneruskan dana ke penjual maupun pembeli. 

Administrator juga dapat menonaktifkan penjual atau pembeli 

yang melanggar peraturan. 

C. Proses Bisnis Website Marketplace Digitaloka 

Pada website marketplace Digitaloka, terdapat alur bisnis 
inti yaitu proses pemesanan produk, proses pemesanan produk 

melibatkan 3 stakeholder yaitu penjual, pembeli dan 

administrator yang dapat pada Gambar 1. 

 



 

Gambar 1. Proses bisnis utama pada website marketplace 

Digitaloka 

 

Seorang pembeli diketahui membutuhkan penjual yang 

menjual barang yang ia inginkan dengan mencari produk 

menggunakan kata kunci dari nama produk sesuai dengan 

produk yang disediakan oleh penjual.  
1. Hasil pencarian menunjukkan beberapa produk lengkap 

dengan gambar, nama produk, dan harga satuan produk. 

2. Dalam melakukan pemesanan produk, pelanggan harus 

melakukan proses log in terlebih dahulu, kemudian mengisi 

formulir barang yang akan dipesan. 

3. Pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran dengan 

batas waktu selama 24 jam dan mengirim bukti pembayaran 

ke sistem dengan batas waktu yang sama, yakni 24 jam. 

Pembayaran dapat dilakukan secara instan menggunakan 

metode Paypal checkout. Jika menggunakan konfirmasi 

bank manual, bukti pembayaran dikonfirmasi oleh Admin 
dengan batas waktu 48 jam.  

4. Data pemesanan akan diterima oleh penjual, di mana 

penjual tersebut dapat memilih dan mengonfirmasi apakah 

ia akan menerima atau menolak pesanan. Apabila tidak ada 

konfirmasi dari penjual selama 48 jam, secara otomatis 

sistem akan membatalkan pesanan. Jika penjual telah 

menerima pesanan, vendor akan mengirim produk kepada 

pelanggan. 

5. Pelanggan mengonfirmasi apakah produk yang dipesan 

telah dikirim. Jika dalam kurun waktu 48 jam namun 

pelanggan tidak melakukan konfirmasi, secara otomatis 

sistem akan melakukan konfirmasi penerimaan produk. Jika 
terjadi kesalahan pada produk, maka pelanggan berhak 

melakukan komplain. Komplain yang dikirimkan, akan 

dibalas oleh penjual. Admin kemudian memutuskan pihak 

mana yang benar dan akan mengembalikan dana ke 

rekening yang sesuai, apakah kepada penjual ataukah 

pelanggan. 

6. Pelanggan dapat memberikan ulasan dari produk yang 

diterima dan penjual. 

 

D. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah sebuah diagram yang 

menggambarkan apa saja tugas yang dikerjakan oleh 

stakeholder atau aktor yang terdiri dari penjual, pembeli dan 

administrator. Use case diagram dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Use Case pemesanan pada website 

marketplace Digitaloka 
 

E. Struktur Basis Data Websie Marketplace Digitaloka 

Website digitaloka memiliki basis data yang terdiri dari 28 
tabel yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 



 

Gambar 3. Diagram Struktur Basis Data Websie Marketplace 

Digitaloka 

 

F. Desain Antarmuka Websie Marketplace Digitaloka 

 

Gambar  4. Sampel desain antarmuka fitur pencarian dan filter 

pencarian 

 

Desain antarmuka untuk fitur pengujian dapat membantu 

dalam proses pengujian. Desain antarmuka pengujian dapat 

menggambarkan alur pengujian dan proses bisnis fitur yang 

akan diuji. 

G. Perancangan Automated Testing 

Perancangan automated testing diperlukan sebelum memulai 

proses pengujian, perancangan dimulai dengan beberapa 

langkah seperti: 

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). 

Penulisan fungsi atau procedure menggunakan bahasa PHP dan 

disesuaikan dengan aturan pada PHPUnit.. 

V. IMPLEMENTASI AUTOMATED TESTING 

A. Pemetaan Fitur 

Pemetaan fitur untuk automated testing dilakukan untuk 

mengelompokkan unit-unit pada suatu fitur yang akan diuji 

menggunakan PHPUnit, pengelompokkan dibagi dari fitur lalu 

dipecah menjadi sub-fitur, dan dipecah lagi sampai bagian unit 

yang akan diuji fitur yang diuji yaitu fitur pencarian. Fitur 

pencarian merupakan fitur yang berfungsi untuk memudahkan 
user dalam menemukan produk/jasa yang di inginkan 

berdasarkan kata kunci yang user masukkan. Fitur pencarian 

mencakup pencarian produk dan penjual menggunakan kata 

kunci yang dimasukkan oleh pengguna, hasil pencarian 

menunjukkan bahwa produk atau user yang dicari berdasarkan 

kata kunci dan berstatus aktif. 

B. Penentuan Sub Fitur 

Setelah mendefinisikan fitur yang akan diuji, langkah 

selanjutnya adalah menyusun sub-fitur untuk diurutkan pada 

saat pengerjaan pengujian, sub-fitur yaitu kumpulan 

fungsionalitas yang terdapat pada fitur. Penentuan sub-fitur 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Tabel 1. Tabel sub-fitur  

 

Fitur Sub-fitur Keterangan 

Pencarian 

Memproses kueri atau 

keyword yang dimasukkan 

oleh user 

Sistem dapat memproses 

kueri, dan mengeliminasi 

karakter yang tidak 

diperlukan. 

Pencarian produk yang 

berstatus: aktif 

Sistem dapat melakukan 

pencarian produk yang aktif 

dan user yang terdaftar 

berdasarkan kata kunci yang 

telah diproses di tahapan 

pertama, pencarian dibantu 

dengan package 

TNTsearch. 

Pencarian user atau 

penjual yang berstatus: 

aktif 

Sistem dapat melakukan 

pencarian user yang 

terdaftar berdasarkan kata 

kunci yang telah diproses di 

tahapan pertama, user yang 

aktif adalah user yang telah 

melakukan verifikasi 

melalui email dan tidak 

melakukan pelanggaran 

yang dapat dinonaktifkan 

oleh admin, pencarian 

dibantu dengan package 

TNTsearch. 

C. Pembuatan kelas untuk automated testing 

Kelas pengujian atau testcase adalah sebuah kelas pada 

bahasa pemrograman yang digunakan untuk menguji sebuah 

fitur, kelas testcase dibuat untuk mengelompokkan pengujian 

sub-sub fitur dari sebuah fitur. Misalnya adalah ketika ingin 

membuat sebuah kelas pengujian untuk fitur Pencarian, maka 

kelas testcase yang dibuat yaitu SearchTest. Di dalam kelas 
SearchTest terdapat metode atau procedure pengujian untuk 

masing-masing sub-fitur dari fitur Pengujian tersebut. Berikut 

merupakan langkah untuk membuat kode pengujian. 

D. Pembuatan Test Method Untuk Tiap Sub Fitur 

Setelah pendefinisian kelas pengujian selesai, langkah 

selanjutnya adalah menulis suatu method atau fungsi pengujian. 
Method atau fungsi pengujian adalah kumpulan method atau 

procedure pada kelas pengujian yang dijalankan oleh PHPUnit. 

Tabel test-method dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Tabel test-method  
 

Fitur Kelas 

Pengujian 

Test Method 

Pencarian SearchTest() 

it_creates_products_factory() 

it_creates_users_factory() 

it_can_process_query_with_non_empty_query

() 

it_can_process_query_with_empty_query() 

product_has_search_method() 

user_has_search_method() 

it_can_do_product_search_by_name_with_que

ry() 

it_can_do_user_search_by_name_with_query(

) 

it_can_do_search_only_on_active_product() 

it_can_do_search_only_on_active_user() 

it_return_all_products_when_empty_query() 

it_return_all_users_when_empty_query() 

it_has_paginated_results() 

E. Implementasi Auomated Testing 

Setelah pendefinisian kelas pengujian selesai, langkah 
selanjutnya adalah menulis suatu method atau fungsi pengujian. 

Method atau fungsi pengujian adalah kumpulan method atau 

procedure pada kelas pengujian yang dijalankan oleh PHPUnit. 

Terdapat 5 langkah dalam penerapan automated testing 

dengan PHPUnit, 5 langkah tersebut merupakan penerapan 

konsep Test-Driven Development pada pembuatan website 

marketplace Digitaloka, berikut merupakan langkah pengujian 

sesuai dengan perancangan yang akan diimplementasikan [6] 

pada fitur yang telah ditentukan sebelumnya 

a. Membuat kode pengujian (add test). 

b. Menjalankan pengujian dan mendapatkan hasil yang salah / 
fail (watch test fail). 

c. Menuliskan kode fitur sistem (write code). 

d. Menjalankan pengujian (run test) sehingga mendapatkan 

hasil: passed. 

e. Memperbaiki / merapihkan kode fitur sistem (refactor) 

Berdasarkan konsep tersebut, tahap pertama yang dilakukan 

yaitu membuat Kode Pengujian (Failing Test) dilanjutkan tahap 

ke 2 dan ke 3, dengan melakukan 4 langkah berikut secara 

berulang 

a. Menjalankan printah vendor/bin/phpunit 

b. Pesan error akan muncul 

c. Menemukan penyebab pesan error 
d. Menentukan Solusi 

Keempat langkah dilakukan setiap pada saat menemukan error 

baru yang ditampilkan oleh PHPUnit. 

F. Automated Testing Fitur Pencarian 

Yang pertama dilakukan untuk melakukan pengembangan 
fitur pencarian dengan automated testing adalah membuat 



direktori dan file kelas yang digunakan untuk pengujian unit 

pada fitur pencarian dan jalankan phpunit-watcher dengan 

perintah berikut: 

 
phpunit-watcher watch 

Selanjutnya yaitu membuat TestCase, berikut adalah perintah 

yang digunakan untuk membuat TestCase untuk “SearchTest”: 

 
php artisan make:test Search/SearchTest --unit 

Jika sudah dijalankan dan sukses maka akan muncul pesan 
sukses dan Laravel akan membuatkan folder serta file kelas 

pengujian ke dalam proyek website Digitaloka. Pada automated 

testing ini, folder diibaratkan sebuah modul, dan kelas 

pengujian merupakan sebuah fitur. 

Automated Testing Membuat Data Dummy 

Berikut merupakan kode untuk membuat factory untuk user. 

 
php artisan make:factory UserFactory 

 

Laravel akan membuat file pada direktori 

“database/factories/UserFactory.php”. Kemudian mengeditnya 

menjadi seperti kode berikut 

 

 
$factory->define(App\Models\Users\User::class, 

function (Faker $faker) { 

   return [ 

    //membuat record pada kolom id menggunakan 

UUID 

    'id'                =>  Uuid::generate()-

>string, 

    //membuat record pada kolom name 

    'name'              => $faker->name, 

    //membuat record email yang bersifat unik 

    'email'             => $faker->unique()-

>safeEmail, 

    //membuat record untuk penanda user telah 

terverifikasi 

    'email_verified_at' => now(), 

    //membuat record pada kolom password 

    'password'          =>  

'$2y$10$TKh8H1.PfQx37YgCzwiKb. 

KjNyWgaHb9cbcoQgdIVFlYg7B77UdFm',  

    //membuat record untuk token lupa password 

    'remember_token' => str_random(10), 

    ]; 

}); 

 
 

Pembuatan instance tabel dan record palsu dimasukkan dalam 

fungsi define pada bagian return dalam bentuk array dengan 

menyesuaikan nama kolom yang akan dibuat. 

Setelah factory user dibuat, selanjutnya menguji apakah 
factory produk sudah bisa digunakan yaiu dengan membuat 

method test bernama it_creates_users_factory() pada file 

pengujian SearchTest() dan membuat 3 record berupa user 

palsu bernama “User Satu”, “User Dua” dan “User Tiga” 

dengan bantuan factory yang telah dibuat, fungsi yang 

digunakan untuk menguji bahwa produk yang ingin dibuat 

masuk ke basisdata yaitu menggunakan fungsi 

“assertDatabaseHas()”. 

 
public function it_creates_users_factory() 

{ 

     //membuat tabel dan record dummy untuk pengujian pada tabel 

user 
     factory(User::class)->create([ 

         'name'  => "User Satu" 

      ]); 

      factory(User::class)->create([ 

          'name'  => "User Dua" 

      ]); 

      factory(User::class)->create([ 

          'name'  => "User Tiga" 

      ]); 

 

      //menguji apakah record yang dibuat dalam basisdata dapat 

dibaca 
      $this->assertDatabaseHas('users', [ 

          'name'  => "User Satu" 

      ]); 

      $this->assertDatabaseHas('users', [ 

          'name'  => "User Dua" 

       ]); 

       $this->assertDatabaseHas('users', [ 

          'name'  => "User Tiga" 

       ]); 

} 

 

Setelah kode pengujian dibuat, selanjutnya yaitu melihat 

visual studio code terminal untuk mengetahui hasil 

pengujian, dan hasilnya adalah berhasil. 

 
Time: 756 ms, Memory: 30.00 MB 

OK (5 tests, 9 assertions) 

 

G. Pembahasan Automated esting 

Saat skenario pada automated testing fitur pencarian 

dijalankan satu-persatu per satu kasus uji, hasil implementasi 

pengujian tercatat menggunakan total 13 kasus uji (TestCase), 

19 statement pengujian (assertions) dan total waktu yang 

dibutuhkan adalah sekitar 8046 ms atau 8 detik 

 

TestCase Test Stmt 
Exec 

Time 

it_creates_products_factory() 3 assertions 767 ms 

it_creates_users_factory() 3 assertions 671 ms 

it_can_process_query_with_ 

non_empty_query() 

2 assertions 540 ms 

it_can_process_query_with_ 

empty_query() 

2 assertions 545 ms 

product_has_search_method() 1 assertion 528 ms 

user_has_search_method() 1 assertion 558 ms 

it_can_do_product_search_by_ 

name_with_query() 

1 assertion 795 ms 

it_can_do_user_search_by_name_ 

with_query() 

1 assertion 742 ms 

it_can_do_search_only_on_active_product() 1 assertion 814 ms 



it_can_do_search_only_on_active_user() 1 assertion 727 ms 

it_return_all_products_when_empty_query() 1 assertion 695 ms 

it_return_all_users_when_empty_query() 1 assertion 664 ms 

it_has_paginated_results() 1 assertion 723 ms 

Total TestCase: 13 19 

assertions 

8046 ms 

 

Pada implementasi automated testing pada fitur pencarian yang 

telah dilakukan, tercatat hasil akhir automated testing pada fitur 

pencarian setelah seluruh kasus uji dijalankan bersamaan 

adalah   

 
Time: 1.95 seconds, Memory: 32.00 MB 

OK (16 tests, 24 assertions) 

 

Pada bagian waktu, tercatat untuk melakukan implementasi 

automated testing pada 16 kasus uji dan 24 statement pengujian 

hanya membutuhkan 1.95 detik. Artinya, untuk menyelesaikan 

1 kasus uji hanya membutuhkan waktu 0,12 detik. 

VI. KESIMPULAN 

Setelah berhasil dilakukan analisis, perancangan dan 

implementasi automated testing dalam proses pengembangan 

sebuah perangkat lunak, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. 
Implementasi automated testing menggunakan PHPUnit 

pada fitur pencarian pada website marketplace berbasis Laravel 

menggunakan beberapa tahap yaitu: Mendefinisikan fitur yang 

akan diuji, memprioritaskan unit pada tiap sub-fitur, membuat 

kelas pengujian (testcase), membuat test method atau procedure 

untuk tiap sub-fitur, mengkonfigurasi local development 

environment, mengkonfigurasi PHPUnit, melakukan instalasi 

paket tambahan, membuat skenario jalannya fitur (failing test) 

yang akan ditulis dalam suatu method (tahap pengujian), 

mengerjakan (menulis kode) fitur pada aplikasi sampai failing 

test menjadi passed test (tahap pengujian) dan mengulangi 
langkah hingga fitur selesai dibuat (tahap pengujian). 

Pada saat proses pengembangan, pengembang dipandu oleh 

testing pada saat mengembangkan aplikasi sehingga tidak perlu 

menguji ulang aplikasi pada saat proses pengembangan telah 

selesai. Dalam penerapan automated testing menggunakan 

metode TDD, pengujian memandu membangun fitur (atau sub-

fitur) dengan cara memperbaiki error yang ditampilkan oleh 

PHPUnit. Tabel 3 Merupakan tabel perbandingan singkat 

perbedaan auomated testing dengan manual testing. 

 

Tabel 3. Tabel Perbandingan AT & MT 

Parameter Automated testing Manual testing 

Definisi 

Automated testing 

menggunakan 

bantuan komputer 

berupa aplikasi untuk 

Dalam manual testing, 

pengujian dilakukan 

secara manual oleh 

seorang penguji (tester). 

menjalankan 

pengujian. 

Waktu pemrosesan 

pengujian 

Berdasarkan 

keterangan pada 

bagian pembahasan, 

auomated testing 

dapat mempercepat 

waktu pengujian 

secara signifikan. 

Pengujian manual 

membutuhkan waktu 

yang lebih lama dan 

membutuhkan sumber 

daya manusia yang lebih 

banyak. 

Cakupan dan 

fleksibilitas 

pengujian 

Automated Tesing 

tidak dapat 

melakukan pengujian 

secara fleksibel, 

pengujian dilakukan 

berpatokan dari 

skenario pengujian 

yang ditetapkan dari 

awal oleh tester. 

Manual testing 

memungkinkan 

pengujian dijalankan 

secara fleksibel, 

memungkinkan 

menjalankan kasus uji 

yang membutuhkan 

pengetahuan, 

pengalaman, skill 

analytical/logical, 

kreativitas,  dan intuisi 

dari penguji. 

Efisiensi 

Automated testing 

merupakan opsi yang 

tepat jika nantinya 

pengujian dilakukan 

secara berulang untuk 

waktu yang lama. 

Manual testing 

merupakan opsi yang 

tepat ketika pengujian 

dilakukan hanya satu 

dua kali. Tidak 

dilakukan berulang 

secara kontinyu. Karena 

memakan waktu yang 

lama untuk mengerjakan 

suatu tugas berulang-

ulang. 
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