
BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

6.1 Analisa Kesalahan

Sebelum sistem diterapkan, terlebih dahulu sistem harus bebas dari

kesalahan. Untuk itu diperiukan adanya pengujian untuk menemukan kesalahan-

kesalahan yang mungkin dapat terjadi pada sistem. Pengujian pada sistem ini

dilakukan per modul dan dilanjutkan dengan percobaan untuk semua modul yang

telah terangkai.

6.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memeriksa kekompakan komponen

sistem yang telah diimplementasikan. Sedangkan tujuan utama dari pengujian ini

sendiri adalah untuk memastikan bahwa bagian-bagian dari sistem telah berfungsi

sesuai dengan yang diharapkan.

Pengujian perlu dilakukan untuk mencari, menemukan dan memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang mungkin masih ada dan masih terjadi, di mana

pengujian ini adalah merupakan pengujian program yang bersifat menyeluruh.

Kumpulan program yang telah diintegrasikan perlu diuji kembali untuk melihat

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

dengan baik dan memberikan outputuntuk program yang lainnya.
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6.2.1 Pengujian Masukan

Pengujian masukan dilakukan untuk menguji masukan sistem. Pengujian

ini dilaksanakan berdasarkan pada apakah sistem berjalan normal atau tidak

normal.

a) Sistem Normal

Fungsi dari pengujian ini adalah untuk melihat pesan-pesan yang

dikeluarkan apabila sistem ini berjalan dengan baik. Pengujian ini dilakukan pada

tiap-tiap level pengguna, seperti di bawah ini:

I. Admin

Pengujian masukan untuk level admin adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Masukan Cabang

Pada menu ini, terjadi penambahan data kota, di mana apabila berhasil

maka akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

Cabang Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.1 Gambar Masukan Cabang Sukses

2, Pengujian Masukan Contact

Pada menu ini, terjadi penambahan data contact, di mana apabila

berhasil maka akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar 6.2 di bawah

mi.

Contact Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.2 Masukan Contact Sukses
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memberikan pesan untuk memberitahukan bahwa proses berhasil, seperti

terlihat pada gambar 6.6 di bawah ini.

Data Berhasil Diupdate

Gambar 6.6 Masukan Account Sukses

II. Operator

Pengujian masukan untuk level operator adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Masukan Pengiriman Paket

Pada menu ini, terjadi penambahan data pengiriman paket barang, di

mana apabila berhasil maka akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.5.

2. Pengujian Masukan Account

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apabila operator berhasil

melakukan masukan data account, maka sistem akan secara otomatis

memberikan pesan untuk memberitahukan bahwa proses berhasil, seperti

terlihat pada gambar 6.6.

III. User

Pengujianmasukan untuk level user adalah sebagai berikut;

1. Pengujian Masukan Guestbook

Pada menu ini, terjadi penambahan data guestbook, di mana apabila

berhasil maka akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar 6.7 di bawah

ini.

Terima Kasih Anda Telah Mengtst Buku Tamu

Gambar 6.7 Masukan Guestbook Sukses
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2. Pengujian Masukan Paket Barang

Pada menu ini, terjadi permintaan informasi mengenai data paket

melalui SMS, di mana apabila berhasil maka akan keluar pesan seperti

terlihat pada gambar 6.8 di bawah ini.

Gambar 6.8 Masukan Paket Barang Sukses

b) Sistem Tidak Normal

Pengujian ini berfungsi untuk melihat pesan-pesan yang dikeluarkan

apabila sistem ini tidak berjalan dengan baik, pengujian dilakukan di tiap-tiap

level pengguna, seperti sebagai berikut:

I. Admin

Pengujian masukan untuk level admin adalah sebagai berikut:

1. Pengujian Masukan Cabang

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses penambahan cabang.

Berikut ini adalah lampilan pesan kesalahan apabila admin mengisi nama

kota yang sama, seperti yang terlihat pada gambar 6.9 di bawah ini.
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Gambar 6.9 Masukan Cabang Tidak Sukses
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2. Pengujian Masukan Contact

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses penambahan data

contact. Berikut ini adalah tampilan pesan kesalahan apabila admin belum

mengisi alamat, seperti yang terlihat pada gambar 6.10 di bawah ini.

*1ii_r<j*ol"l Internet

_3L^ Alamat Harus DBsM

Gambar 6.10 Masukan Contact Tidak Sukses

3. Pengujian Masukan Pesawat

Pada menu ini, pengujian dilakukan padaproses penambahan pesawat.

Berikut ini adalah tampilan pesan kesalahan apabila admin mengisi nama

pesawat yang sama, seperti yang terlihat pada gambar 6.11 di bawah ini.

f\ Mama Pesawat Sudah Ada!It

OK

Gambar 6.11 Masukan Pesawat Tidak Sukses
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4. Pengujian Masukan Service

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses penambahan data

detail service. Berikut ini adalah tampilan pesan kesalahan apabila admin

mengisi nama kota asal pengiriman dan tujuan pengiriman yang sama,

seperti yang terlihat pada gambar 6.12 di bawah ini.

t\ TidAb^meldijIwpengiimanpada^ayarigsama!!!

3OK

Gambar 6.12 Masukan Service Tidak Sukses

5, Pengujian Masukan Pegawai

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses penambahan pegawai.

Dalam proses penambahan pegawai admin harus melakukan pengisian

data secara lengkap, dan apabila masih ada data yang belum diisi maka

secara otomatis sistem akan memberikan pesan kesalahan. Berikut ini

adalah tampilan pesan apabila admin tidak mengisi data usemame seperti

yang terlihat pada gambar 6.13 di bawah ini.

„H,.l
Usemame Harus Dtfsl I

'' "

Gambar 6.13 Masukan Pegawai Tidak Sukses

6. Pengujian Masukan Account

Menu account setting berfungsi untuk melakukan perubahan data login

usemame dan password. Apabila dalam melakukan pengubahan data login
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T-:,•,". -.,

Gambar 6.15 Pengiriman Paket Tidak Sukses

8. Pengujian Account

Menu account settingberfungsi untuk melakukan perubahandata login

usemame dan password. Apabila dalam melakukan pengubahan data

login, user harus mengisi login usemame, password lama dan password

baru dengan tepat, dan apabila salah satu dari aturan tersebut tidak

dilakukan, maka proses pengubahan data acccount akan gagal. Berikut ini

adalah tampilan pesan apabila user tidak mengisikan login password

seperti terlihat pada gambar 6.14.

III. User

Pengujian masukan untuk leveluser adalah sebagai berikut:

9. Pengujian Guestbook

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses pemasukan data

guestbook melalui web site. Berikut ini adalah tampilan pesan kesalahan

apabila user tidak mengisi salah satu dataseperti yang terlihat pada gambar

6.16.
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The page at http:/7focOHi<Mt *J

i, Please complete your data!

OK

Gambar 6.16 Masukan Guestbook Tidak Sukses

10. Pengujian Paket Barang

Pada menu ini, pengujian dilakukan pada proses permintaan info data

paket SMS. Berikut ini adalah tampilan pesan kesalahan apabila user

menuliskan format SMS yang tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan,

seperti yang terlihat pada gambar 6.15.

6.2.2 Pengujian Proses

Fungsi dari pengujian ini adalah untuk melihat pesan-pesan yang

dikeluarkan oleh sistem ini. Pengujian ini dilakukan seperti di bawah ini:

1. Pengujian Manajemen Data Cabang

Pengujian ini dilakukan pada data cabang dalam beberapa proses, seperti

dapat dilihat berikut ini.

a) Pengujian tambah data cabang

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menambahkan

data cabang, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada

gambar 6.17 di bawah ini.

Cabang Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.17 Cabang Berhasil Disimpan
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b) Pengujian hapus data cabang

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

cabang, bilamana berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.19 di bawah ini.

- xj

*J Banyakdatadidatamnya. Yafwi untukmenghapus data ini?

f—ojT~nj Cancel [
•iiim-HJMiiiiiiniiitrVl .•••• n.. J

*"tn.ro*oft Internet Explorer

Gambar 6.18 Pengujian Hapus Data

Contact Berhasil DihapusU!

Gambar 6.19 Contact Berhasil Dihapus

2. Pengujian Manajemen Data Contact

Pengujian ini dilakukan pada data cabang dalam beberapa proses, seperti

dapat dilihat berikut ini.

a) Pengujian tambah data contact

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menambahkan

data contact, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada

gambar 6.20 di bawah ini.

Contact Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.20 Contact Berhasil Disimpan

#*>

u- ."
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b) Pengujian ubah data contact

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin melakukan

perubahan pada data yang sudah ada, di mana apabila berhasil akan keluar

pesan seperti terlihat pada gambar 6.21 di bawah ini.

Data Berhasil Diupdate

Gambar 6.21 Data Berhasil Diupdate

c) Pengujian hapus data contact

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

contact, bilamana berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.19.

d) Pengujian ambil data contact

Pengujian ini tidak mengeluarkan pesan berhasil atau tidak, akan tetapi

apabila data sudah dapat ditampilkan dengan benar maka ambil data ini

berhasil.

3. Pengujian Manajemen Data Pesawat

Pengujian ini dilakukan pada data cabang dalam beberapa proses, seperti

dapat dilihat berikut ini.

a) Pengujian tambah data pesawat

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menambahkan

data pesawat, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada

gambar 6.22 di bawah ini.
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Nama Pesawat Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.22 Nama Pesawat Berhasil Disimpan

b) Pengujian hapus data pesawat

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

contact, bilamana berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.23.

Nama Pesawat Berhasil Dihapus!!!

Gambar 6.23 Nama Pesawat Berhasil Dihapus

4. Pengujian Manajemen Data Service

Pengujian ini dilakukan pada data service dalam beberapa proses, seperti

Hnnat dilihat berikut ini.

a) Pengujian tambah data service

* VJlgU|tWll ill! UllUlVUlkUll UXlkUlV HlWllgVLUHUl L>V*^+V fc+*•#• X11 ± XA 41AVlAUIlll/UlllVUil

data service, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada

„ — u«- c i/i a: i u :*;

Detail Service Berhasil Disimpan!!!

Gambar 6.24 Detail Service Berhasil Disimpan

h) Pengujian uhah data service

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin melakukan

npruKahati pads data van° sudah ada di mana ?.n?.bils berhasil ?.ksn ke|i,nr

pesan seperti terlihat pada gambar 6,21.
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c) Pengujian hapus data service

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

service, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.25.

Detail Service Berhasil Dihapus!!!

Gambar 6.25 Detail Service Berhasil Dihapus

d) Pengujian ambil data service

Pengujian ini tidak mengeluarkan pesan berhasil atau tidak, akan tetapi

nnnhiln data sudah danat ditamni!k?.n den°an benar tnak?. ambil data ini

berhasil.

Pengujian ini dilakukan pada data service dalam beberapa proses, seperti

j + 4;iiu~+ i—„:u,,+ :-;
uautti uiiinai uui^ui 1111.

a) Pengujian tambah data pegawai

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin meimmbahkan

data service, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada

gambar 6.26 di bawah ini.

Data Berhasil Disimpan

Gambar 6.26 Data Berhasil Disimpan

b) Pengujian ubah data pegawai

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin melakukan

perubahan pada data yang sudah ada, di mana apabila berhasil akan keluar

pesan seperti terlihat pada gambar 6.21.
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c) Pengujian hapus data pegawai

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

pegawai, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.19.

d) Pengujian login pegawai

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada saat pegawai atau

pengguna melakukan login, apabila berhasil maka secara otomatis

pengguna akan langsung dapat masuk ke dalam sistem sesuai dengan

tingkat level nya masing-masing.

e) Pengujian account setting pegawai

Pengujian ini tidak mengeluarkan pesan benar atau tidak, karena sudah

ada pada proses ubah dan hapus.

6. Pengujian Manajemen Data Paket

Pengujian ini dilakukan pada data service dalam beberapa proses, seperti

dapat dilihat berikut ini.

a) Pengujian tambah data paket

Pengujian ini dilakukan untukmengetahui saat operatormenambahkan

data paket melalui web site. Apabila berhasil akan keluar pesan seperti

terlihat pada gambar 6,26.

b) Pengujian ubah data paket

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat operator melakukan

perubahan pada data yang sudah ada, baik melalui web site maupun SMS,
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di mana apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.21 dan 6.27.

;rm

j i-n:'.ii5 i.. it:

Gambar 6.27 Ubah Data Paket Sukses (SMS)

c) Pengujian hapus data paket

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat operator menghapus

data paket, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.19.

d) Pengujian pencrimaan SMS data paket

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat sistem menerima SMS

data paket dari operator cabang.

7. Pengujian Manajemen Guestbook

Pengujian ini dilakukan pada data guestbook dalam beberapa proses,

seperti dapat dilihat berikut ini.

V- '•••
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a) Pengujian Tambah Data Guestbook

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat user mengisikan data

guestbook melalui web site. Apabila berhasil akan keluar pesan seperti

terlihat pada gambar 6.26.

b) Pengujian Hapus Data Guestbook

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui saat admin menghapus data

guestbook, apabila berhasil akan keluar pesan seperti terlihat pada gambar

6.18 dan 6.19.

 


