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BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

5.1 Pengujian 

Pengujian berfungsi untuk menemukan kesalahan yang mungkin

terjadi pada saat aplikasi berjalan. Pengujian yang digunakan adalah

pengujian black-box, yaitu hanya mengamati hasil eksekusi dan memeriksa

fungsional dari perangkat lunak. Tujuan metode pengujian ini adalah

mencari kesalahan pada fungsi yang salah atau hilang sehingga

menemukan cacat yang mungkin terjadi pada saat coding.

5.2 Analisis Hasil Pengujian

Analisis hasil pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

apakah input dan output dari sistem sudah berjalan dengan baik atau tidak,

yakni seperti melakukan pengolahan data berupa menambah, mengubah,

dan menghapus data yang ada di dalam sistem yang dibangun.

Berikut adalah hasil pengujian sistem yang dijabarkan dalam tabel:
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Tabel 5.1. Hasil Pengujian Black Box

No Fitur Langkah Uji
Hasil

Harapan
Tampilan Hasil Ket

1 Login User Lupa

mengisi

username

atau

password

Tampilkan

pesan error

OK

2 Login Driver Salah

memasukkan

username

atau

password

Tampilkan

pesan

pem-beritahu

an

OK

3 Proses

pemilihan

driver

 Masukan

lokasi

tujuan

 Deskripsi

Ada pesan

masuk pada

telepon

driver

OK
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4 Proses

pemesanan

Isi pesan Dapat

melakukan

proses

pemesanan

taksi melalui

aplikasi 

OK

5 Konfirmasi

pesanan

Driver

mengkonfirm

asi pesanan

yang telah

diterima

Tampilkan

konfirmasi

pesan

OK

6 Pembatalan

pemesanan 

Pembatalan

order taksi

Pelanggan

dapat

membatalkan

pesanan

OK

7 Tampilan

Map

Lihat Peta Tampilkan

lokasi

pelanggan

OK
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8 Login Admin Lupa

mengisi

username

atau

password

Tampilkan

pesan error

OK

9 Hapus data

(admin)

Klik tomboh

hapus

Tampil

dialog

konfirmasi

untuk

menghapus

OK

Pada pengujian pertama pada uji coba proses login user,

pelanggan akan diminta memasukan alamat email dan password,

apabila user tidak memasukan alamat email dan password maka akan

muncul tampilan error.



69

Pengujian kedua pada uji coba proses login user, sopir taksi

akan diminta mengisi alamat email dan password, apabila sopir taksi

tidak memasukan alamat email dan password maka akan muncul

tampilan error.

Pada pengujian ketiga uji coba proses pemilihan sopir taksi,

konsumen akan memilih sopir taksi yang tertera pada beranda dan

pelanggan akan mengirim lokasi tujuan dan deskripsi singkat tentang

pemesanan taksi yang akan di order, jika sopir taksi menerima orderan

tersebut maka pelanggan dapat langsung melakukan proses pemesanan

taksi.

Pengujian keempat proses pemesanan taksi hanya dapat

dilakukan apabila telah melakukan registrasi. Pada proses ini

konsumen akan menghubungi sopir taksi yang posisinya berada dekat

dengan konsumen, dan driver akan merespon atau membalas pesan

dari konsumen tersebut.

Pada pengujian kelima menunjukan komunikasi antar user dan

driver yang telah di lakukan sebelumnya dan terdapat 3 tombol yaitu

tombol telepon, selesai dan batal. Jika sopir elah selesai menjemput

pelanggan maka sopir akan akan menekan tombol selesai akan

terekam ke dalam dafar riwayat order dari sopir taksi tersebut.
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Pengujian keenam menunjukan pelanggan dapat membatalkan

pesanan jika tidak ingin memesan taksi.

Pada pengujian ketujuh menampilkan lokasi pelanggan yang

memesan taksi.

Pengujian kedelapan proses login admin, admin akan diminta

memasukan alamat email dan password, apabila admin tidak

memasukan alamat email dan password maka akan muncul tampilan

error.

Pada pengujian kesembilan admin dapat menghapus data

pelanggan yang ada dalam daftar pelanggan Gogo Taksi.


