
BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

6.1 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan komponen sistem

yang telah diimplementasikan. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk

memastikan bahwa elemen-elemen atau komponen-komponen dari sistem telah

berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perlu dilakukan untuk

mencari kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan yang mungkin masih

terjadi. Pengujian sistem termasuk juga pengujian program secara menyeluruh.

Kimpulan program yang telah diintegrasikan perlu diuji kembali untuk melihat

apakah suatu program dapat menerima input data dengan baik, dapat memproses

datadengan baikdan memberikan output seperti yang diharapkan.

Untuk mengetahui kinerja dari aplikasi yang dibangun, maka perlu

dilakukan pengujian dengan :

1. Data normal yaitu keadaan input dan proses yang benar.

2. Data tidak normal pada aplikasi akan dicoba dengan menjalankan program

dengan tidak pada kadaan standar atau proses yang tidak berurutan.

6.1.1 Pengujian Data Normal

Pengujian dengan data normal dimaksudkan untuk mengetahui hasil

output dari aplikasi yang dibangun telah sesuai dengan yang diharapkan. Namun,

apabila pengisian dengan data normal output yang dihasilkan masih salah atau
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tidak sesuai dengan harapan maka masih terdapat kesalahan dalam implementasi

baikkesalahan algoritma. kesalahan logika, kesalahan asumsi atau yang lainnya.

6.1.1.1 Pengujian Input Gambar
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Gambar 6.1 Pembatasan File Gambar yang Dapat Diinputkan

Padaform ini terlihat bahwa file gambar yang dapat diinputkan dan diolah

menjadi pola strimin hanya gambar yang mempunyai format .bmp, .jpg, .wmf.

6.1.1.2 Pengujian Dengan Input Gambar .bmp

Pada form ini proses pengolahan file gambar yang mempunyai format

.bmp menjadi gambar pola strimin melalui pengujian pada tingkat kontras 1

sampai 20 dapat dilakukan. Pengujian dilakukan pada gambar yang mempunyai

format .bmp yang mempunyai ukuran 800 x 600 pixel. Hasil dari pengolahan file

.bmp dapat dilihat pada lampiran A halaman A-l.

Pengujian dengan data normal untuk proses pembuatan pola strimin dari

gambar yang mempunyai format .bmp dapat dilakukan seperti pada gambar 6.2
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Gambar 6.2 Pengujian menggunakan File Gambar Dengan format bmp

6.1.1.3 Pengujian Dengan Input Gambar .jpg

Padaform ini proses pengolahanfile gambar yang mempunyai format .jpg

menjadi gambar pola strimin melalui pengujian pada tingkat kontras 1 sampai 20

dapat dilakukan. Pengujian dilakukan pada gambar yang mempunyai format jpg

yang mempunyai ukuran 640 x 480 pixel. Hasil dari pengolahan file .jpg dapat

dilihat pada lampiran B halaman B-l.

Pengujian dengan data normal untuk proses pembuatan pola strimin dari

gambar yang mempunyai format .jpg dapat dilakukan seperti pada gambar 6.3
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Gambar 6.3 Pengujian menggunakan File Gambar Dengan format jpg
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6.1.1.4 Pengujian Dengan Input Gambar .wmf

Pada form ini proses pengolahan file gambar yang mempunyai format

.wmf menjadi gambar pola strimin melalui pengujian pada tingkat kontras 1

sampai 20 dapat dilakukan. Pengujian dilakukan pada gambar yang mempunyai

format .wmf yang mempunyai ukuran 1760 x 1977 pixel. Hasil dari pengolahan

file .wmf dapat dilihat pada lampiran C halaman C-1.

Pengujian dengan data normal untuk proses pembuatan pola strimin dari

gambar yang mempunyai format .wmfdapat dilakukan seperti pada gambar 6.4
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Gambar 6.4 Pengujian menggunakan File Gambar Dengan format wmf

6.1.1.5 Pengujian Penyimpanan Gambar
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Gambar 6.5 Penyimpanan Gambar Pola Strimin
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Padaform ini proses penyimpananfile gambar setelah diolah menjadi pola

strimin dan disimpan dalam file bmp dapat dilakukan.

6.1.1.6 Pengujian Mencetak Gmbar
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Gambar 6.6 Pencetakan Gambar Pola Strimin

Pada form ini proses pencetakan file gambar setelah diolah menjadi pola

strimin dan dicetak menggunakan printer yang aktif di komputer dapat dilakukan.

Hasil pengujian pencetakan menggunakan printer Canon 1P1800 Series dapat

dilihat pada lampiran A, B, Chalaman A-1, B-1 dan C-1
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6.1.2 Pengujian Data Tidak Normal (Proses yang tidak berurutan)

Pengujian dengan data tidak normal dimaksudkan untuk mengetahui reaksi

sistem bila diberikan proses yang salah atau tidak lengkap dan untuk mengetahui

akibat dari kesalahan proses tesebut.

6.1.2.1 Tingkat Kontras
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Gambar 6.7 Kesalahan Tigkat Kontras

Sistem hanya bisa menjalankan proses apabila tingkat kontrasnya bernilai

mulai dari 1 sampai dengan 20. Apabila ingin melakukan proses tetapi tingkat

kontras bernilai kurang dari 1 atau lebih dari 20 maka akan muncul kotak pesan

"Nilai yang Anda masukkan di luar batas yang ditentukan".

6.2 Analisis Hasil Pengujian Sistem

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang reaksi dari sistem terhadap

proses yang diberikan baik secara normal maupun tidak normal.

6.2.1 Pengujian Dengan Data Normal

Pengujian dengan data normal untuk proses pembatasan format file

gambar yang bisa diinputkan, pembuatan pola strimin dari gambar yang

mempunyai format .bmp, .jpg, .wmf, penyimpanan gambar pola strimin dan
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proses pencetakan berhasil dilakukan. Adapun hasil pencetakan dapat dilihat pada

lampiran A, B, Cpada halaman A-1, B-1, C-1.

Dari hasil proses pencetakan yang ada di lampiran dapat dilihat bahwa

gambar yang dihasilkan dari input gambar dengan format bmp, jpg dan wmf
sudah relatif bagus. Dengan input gambar berbagai ukuran tetapi tidak

mempengaruhi kualitas gambar yang dihasilkan dan juga sudah mereduksi banyak

warna.

6.2.2 Pengujian Dengan Data Tidak Normal (Proses yang tidak berurutan)

Dari hasil pengujian data tidak normal (pengujian dengan tingkat kontras)

apabila tingkat kontras kurang dari 1atau lebih dari 20 maka sistem akan menolak

proses yang dilakukan dan muncul peringatan seperti pada Gambar 6.7


