
BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

Dalam hal ini akan di jelaskan tentang pengujian program aplikasi yang

digunakan pada sistem informasi pemilihan model rumah. Dengan pengujian ini

diharapkan tingkat kesalahan baik dalam pengolahan data maupun dari sistem itu

sendiri menjadi sangat minim bahkan tidak ada.

Pengujian kinerja sistem informasi pemilihan model rumah ini dilakukan

untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dan juga untuk mengetahui

upaya penanganan kesalahan tersebut serta untuk mengetahui koncktisitas atau

integrasi antar sistem.

6.1 Sistem Admin

Pada sistem ini, admin melakukan berbagai proses pengolahan data rumah

yang nantinya data-data ini akan lebih banyak digunakan untuk user. Adapun

analisis kerja ini akan dibahas proses per proses.

6.1.1 Proses Input Data Rumah

Proses input data rumah adalah suatu proses dimana administrator

melakukan operasi insert new data record pada sistem Pada gambar 6.1 dibawah

ini, menggambarkan proses input data rumah pada sistem admin.
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Gambar 6.1 Proses input data rumahpada sistem admin

Proses yang terjadi yaitu pada waktu admin memasukan input tipe dan luas

tanah. sistem melakukan pembacaan tcrhadap tabel untuk menyimpan kode

rumah. Input kode rumah dibuat otomatis oleh sistem dengan mengambil data tipc

rumah, luas tanah, dan nomor rumah.

Kasus yang terjadi adalah jika ada field penting yang belum terisi. Sistem

akan menunjukan pesan kesalahan seperti gambar berikut:

Data yang dibutuhkan belurn lengkap!

OK

Gambar 6.2 Pesan kesalahanpada proses input data rumah
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6.1.2 Proses Edit Data Rumah

Proses edit data rumah adalah suatu proses dimana administrator

melakukan operasi update data record pada sistem. Pada gambar 6.3 dibawah ini,

menggambarkan proses edit data rumah pada sistem admin.

Gambar 6.3 Proses edit data rumah

Proses yang terjadi yaitu admin memasukan input filter berdasarkan

kriteria tipe, luas tanah, atau perkiraan biaya. Kemudian sistem akan melakukan

penyaringan data yang akan diedit berdasarkan input yang dimasukkan admin.

Kasus yang terjadi adalah jika data rumah yang dicari tidak ada dalam

database berdasarkan kriteria kode, tipe atau luas tanah record data rumah. Dan

untuk kasus ini sistem akan menunjukan pesan kesalahan seperti gambar berikut:
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Kasus yang terjadi adalah jika data rumah yang dicari tidak ada dalam

database berdasarkan kriteria kode, tipe atau luas tanah record data rumah. Dan

untuk kasus ini sistem akan menunjukan pesan kesalahan seperti gambar berikut:

Data Rumah dengan Luas Tanah 450
tidak ada dalam database

OK

Gambar 6.6 Pesan kesalahan pada proses cari data rumah

6.1.4 Proses Hapus Data Rumah

Proses hapus data rumah adalah suatu proses dimana administrator

melakukan operasi delete data record pada sistem. Pada gambar 6.7 dibawah ini,

menggambarkan proses hapus data rumah pada sistem admin.
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Gambar 6.7 Proses hapus data rumah
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Proses yang terjadi yaitu admin memasukan input filter berdasarkan

kriteria tipc, luas tanah, atau perkiraan biaya. Kemudian sistem akan melakukan

penyaringan data yang akan dihapus berdasarkan input yang dimasukkan admin.

Kasus yang terjadi adalah jika data rumah yang dicari tidak ada dalam

database berdasarkan kriteria kode, tipe atau luas tanah record data rumah. Dan

untuk kasus ini sistem akan menunjukan pesan kesalahan seperti gambar berikut :

Data Rumah dengan Tipe 120
tidak ada dalam database

OK

Gambar 6.8 Pesan kesalahanpada proses hapus data rumah

6. 2 Sistem User

Pada sistem ini, user melakukan berbagai proses seperti proses sign up,

pencarian data rumah, input data penawaran dan Iain-lain. Adapun analisis kerja

ini akan dibahas proses per proses.

6.2.1 Proses Sign In

Proses sign in adalah suatu proses untuk mengakses suatu situs dengan

status sebagai member. Pada gambar 6.9 dibawah ini, menggambarkan proses sign

in pada sistem user :
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Gambar 6.9 Proses sign in pada sistem user
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Proses yang terjadi yaitu user memasukan input usemame dan password,

kemudian sistem melakukan pembacaan terhadap database untuk mencari data

user.

Kasus yang terjadi adalah jika data usemame tidak dilemukan atau

password yang dimasukkan salah. Selain itu juga karena usemame dan password

pada form home kosong atau tidak terisi. Sistem akan memberikan pesan terhadap

beberapa jenis kesalahan yang disebabkan oleh user.
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Gambar 6.10 Pesan kesalahan pada proses sign in

6.2.2 Proses £/#« f/p New User

Proses sign up adalah suatu proses untuk menjadi member suatu situs.

Pada gambar 6.11 dibawah ini, menggambarkan proses sign up pada sistem user.

Gambar 6.11 Proses sign up new user pada sistem user
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Proses yang terjadi yaitu user memasukan input profile dirinya, kemudian

sistem akan mcnyimpannya ke dalam database sebagai record beau.

Kasus yang terjadi adalah jika usemame yang dia masukkan telah dipakai

oleh user lain. Sistem akan memberikan pesan untuk kesalahan ini.
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Gambar 6.12 Pesan kesalahan pada proses sign up new user

6.2.3 Proses Cari Data Rumah

Proses cari data rumah adalah suatu proses untuk mencari data rumah pada

Sistem Informasi pemilihan Model Rumah Berbasis Web, baik itu data rumah

yang diinputkan oleh administrator, maupun data penawaran rumah yang

diinputkan oleh user. Pada gambar 6.13 dibawah ini, menggambarkan proses

pencarian data rumah pada sistem user.
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Gambar 6.13 Proses pencarian data rumahpada sistem user

Proses yang terjadi yaitu pada waktu user memasukan input seperti tipe

rumah, luas tanah atau perkiraan biaya yang dia punya, kemudian sistem akan

melakukan pembacaan terhadap database untuk mencari data-data yang ada.

Kasus yang terjadi adalah jika data rumah yang dicari tidak ditemukan.

Sistem akan memberikan pesan terhadap kesalahan tersebut.
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Gambar 6.14 Pesan kesalahan pada proses pencarian data rumah
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6.2.4 Proses Input Data Penawaran Rumah

Proses input data rumah adalah proses yang dilakukan user untuk

melakukan pemasukkan data pada sistem. Pada gambar 6.16 dibawah ini,

menggambarkan proses input data rumah pada sistem user.
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Gambar 6.15 Proses input data penawaran rumah pada sistem user

Proses yang terjadi yaitu user memasukan input seperti tipe rumah, luas

tanah, harga yang ditawarkan, contactperson dan Iain-lain, kemudian sistem akan

menyimpan data rumah ke database sebagai recordbaru.

Kasus yang terjadi adalah jika ada fields yang bclum tcrisi. Sistem akan

memberikan pesan terhadap kesalahan tersebut.
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Gambar 6.16 Pesan kesalahan pada proses input data penawaran rumah

6. 3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Informasi Pemilihan Model Rumah

Suatu sistem tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu

juga dengan Sistem Informasi pemilihan Model Rumah Berbasis Web. Berikut

adalah kelebihan dan kekurangannya :

6. 3.1 Kelebihan Sistem

Sistem yang dibangun memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu :

a. sistem memberikan gambaran akan bentuk rumah yang akan dibangun user

melalui image atau videofiles.

b. sistem dapat dipakai sebagai media penjualan rumah antar user.

c. sistem admin yang dibangun berbasis desktop, sehingga data rumah hanya dapat

diinput di local server tempat sistem berada. Dengan demikian keamanan data

lebih terjamin.
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d. sistem admin yang dibangun juga memberikan kecepatan akses kepada seorang

administrator dikarenakan berbasis desktop.

e. sistem informasi pemilihan model rumah memiliki fasilitas autodelete sehingga

data penawaran yang dimasukkan oleh user dapat dihapus secara otomatis saat

tenggang waktu recordnyahabis.

f. sistem user dibangun berbasis web sehinggadapat diakses oleh user dimana saja

dan kapan saja.

g. sistem yang dibangun tidak hanya murni sistem informasi, akan tetapi juga

merupakan sistem pendukung keputusan yang studi kasusnya disini adalah

tentang pemilihan model rumah.

6.3.2 Kekurangan Sistem

Selain memiliki kelebihan sistem yang dibangun juga mcmiliki beberapa

kekurangan, diantaranya yaitu :

a. apabila image atau video files yang diinputkan tidak ditemukan, maka akan

terjadi kesalahan sistem yang sulit ditangani. Oleh karcna itu memang

diperlukan seorang administrator yang mengerti betul akan sistem informasi

pemilihan model rumah.

b. sistem yang dibangun masih belum kompleks dalam pemilihannya. Misalnya

kita tambahkan kriteria iklim, atau kondisi geografis. Dengan demikian, user

dapat menentukan pilihannya dalam membangun rumah tidak hanya berdasar

luas tanah atau biaya yang dia punya, melainkan juga bisa dari kondisi iklim

dan geografisnya.
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c. data image yang diberikan sistem belum sckompleks pada kehidupan nyata.

Maka dari itu sebagai pengembangan perlu penambahan data seperti pada data

denah. Jadi denah yang disimpan ke dalam database server tidak hanya terbalas

pada denah tampak atas saja.


