
BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

Bab ini menjelaskan tentang pengujian program aplikasi yang digunakan pada

program aplikasi electornic TOEFL, dengan pengujian ini diharapkan tingkat

kesalahan dalam pengolahan data maupun dari sistem itu sendiri menjadi minimal

bahkan tidak ada. Seperti harapan dan awal pembuatan sistem, yaitu dapat diakses

dengan cepat dan efisien serta tanpa adanya kesalahan dari sistem dan hasil dan

aplikasi dari keadaan yang nyata.

Pengujian kinerja sistem program aplikasi electronic TOEFL, dilakukan untuk

mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dan untuk mengetahui upaya-upaya

penanganan kesalahan tersebut. Penanganan kesalahan pada program aplikasi

electronic TOEFL, dilakukan dengan memberikan peringatan dalam bentuk pesan

atau konfinnasi yang berisikan informasi tentang keharusan untuk mengisikan data

tertentu atau kesalahan pada pengisian data tertentu, dengan kata lain yaitu

melakukan validasi terhadap masukan data yang dilakukan user.
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6.1 Pengujian Perangkat Lunak

Untuk memastikan suatu perangkat lunak bcrjalan seperti yang diharapkan,

maka perlu diadakan suatu pengujian (testing). Dalam pembuatan perangkat lunak

sangat mungkin terjadi kesalahan pada fungsi-fungsinya, logika dan di dalam

implementasinya. Dengan melakukan pengujian diharapkan semuakesalahan tersebut

dapat ditemukan untuk diperbaiki Inngga perangkat lunak tersebut dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian perangkat lunak yang berbasis web ini

dilakukan dikomputer lokal menggunakan software Apache Web Server, MySQL

Database dengan sistem operasi Microsoft Windows XP Profesional dan browser

Internet Explorer 6.0. Adapun pengujian perangkat lunak hanya akan dilakukan pada

proses-proses yang terdapat dalam sistem diantaranya: Proses login, registrasi, forum

,pengisian soal-soal TOEFL.

6.1.1 Kesalahan Input pada saat Proses Login

Setiap melakukan proses login, user harus mengisikan username dan password

yang sesuai dengan datayang tersimpan dalam database, jika tidak maka proses login

tidak akan berhasil dan akan muncul tampilan pesan kesalahan sehingga user tidak

dapat mengakses halaman yang ingin dituju. Bentuk terjadinya kegagalan proses

login dapat dilihat pada gambar 6.1.
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Gambar 6.1 Tampilan pesan kesalahan pada proses login

6.1.2 Kesalahan Input pada saat Registrasi

Pada saat user melakukan pengisian data diri melalui form registrasi mungkin

ada salah satu kolom yang tidak ingin di isi oleh user, maka sistem akan memberikan

konfinnasi bahwa kolom tersebut hams diisi. Bentuk adanya konfinnasi yang

ditampilkan oleh sistem dapat dilihat oleh gambar 6.2
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Gambar 6.2 Tampilan pesan kesalahan pada saat registerasi

6.1.3 Kesalahan Input pada saat Proses Forum

Dalam proses ini, para user yang ingin mengikuti fomm dihamskan mengisi

kolom-kolom yang disediakan, apabila salah satu kolom tidak diisi, maka sistem akan

memberikan pesan konfinnasi. Bentuk adanya konfinnasi yang ditampilkan oleh

sistem dapat dilihat oleh gambar 6.3.
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Gambar 6.3 Tampilan pesan konfinnasi pada halaman fomm

6.1.4 Pesan konfinnasi dalam Halaman Soal-soal TOEFL

Dalam sistem e-TOEFL ini soal-soal yang diberikan terbagi menjadi 3 kategori,

dimana soal yang diberikan akan ditentukan jumlah waktu pengerjaannya. Waktu

tersebut ditentukan oleh sistem. Pesan konfinnasi akan tampil ketika waktu yang

disediakan/ditentukan sudah habis pada saat user mengerjakan soal. Apabila waktu

habis, maka user tidak akan bisa lagi untuk mengisi jawaban pada soal-soal TOEFL

yang tersedia. Adapun bentuk dari konfinnasi yang ditampilkan dapat dilihat pada

gambar 6.4.
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TOEFL yang ditampilkan di tiap-tiap browser berbeda, dengan kata lain soal-soal

tersebut tampil secara acak di tiap-tiap browser. Hal ini dikarenakan session idsoal

didaftarkan dan diacak umtan id nya. Adapun tampilan halaman soal-soal TOEFL di

browser yang berbeda dapat dilihat pada gambar 6.5 dan 6.6.
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Gambar 6.5 Tampilan halaman soal TOEFL di Browser Internet Explorer
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Gambar 6.8 Fonn input soal reading
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o Soal Structure and Written

Form input soal structure and written ini mempakan form yang paling

sederhana diantara form input soal yang lain. Administrator tinggal memasukkan

soalnya kemudian menentukkan pilihan jawaban beserta kuncinya. Adapun gambar

form input soal structure and written ditunjuukan pada gambar 6.9.
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Gambar 6.9 Form input soal stucture and written
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6.1.7 Proses Pemasukkan Data Download

Dalam proses download ini, seorang administrator dapat memasukkan semua

jenis file dan keterangan dari file tersebut yang nantinya dapat di download oleh para

user. Adapun gambar form input data download ditunjukkan pada gambar 6.10.
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Gambar 6.10 Form input download
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6.1.8 Melihat Soal-soal TOEFL

Dalam form ini akan ditampilkan semua jenis soal. Seorang admin juga dapat

melihat soal-soal TOEFL berdasarkan kategori dan tingkatan soal. Dalam form im

juga dilengkapi fasilitas hapus dan edit soal. Adapun gambar jendela lihat soal-soal

TOEFL ditunjukkan pada gambar 6.11.


