
BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL 

5.1 Pengujian 

Pengujian “Aplikasi Pemesanan Lapangan Futsal Berbasis Website” 

dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Pengujian 

dilakukan pada semua kebutuhan fungsional yang telah dirancang pada tahap 

perancangan.. 

Adapun pengujian dengan metode black box pada aplikasi ini bertujuan 

untuk menemukan: 

1. Fungsi – fungsi yang tidak benar. 

2. Kesalahan interface. 

3. Kesalahan pada struktur data. 

4. Kesalahan kinerja. 

5. Inisialisasi dan kersalahan terminasi.  

5.1.1 Pengujian Peran Pengguna Pelanggan 

Tabel 5.1 Pengujian Peran Pengguna Pelanggan 

No Fitur Langkah Uji Hasil Hasil Tampilan Status 

1 Login 

Pelanggan 

Salah 

memasukan 

email dan 

password. 

Pada halaman 

ini tampilan 

pesan 

kesalahan 

akan 

ditampilkan. 

 OK 

2 Booking 

Lapangan 

Melakukan 

pemesanan 

lapangan 

pada 

aplikasi. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

memesanan 

lapangan. 

 OK 
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3 Booking 

Lapangan 

Melakukan 

pemesanan 

pada aplikasi 

dengan saldo 

pelanggan 

tidak 

mencukupi. 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

bahwa saldo 

tidak 

mencukupi. 

 OK 

4 Booking 

Lapangan 

Melakukan 

pemesanan 

lapangan 

pada aplikasi 

dengan uang 

muka tidak 

mencukupi. 

Menampilkan 

pesan 

peringatan 

bahwa uang 

muka tidak 

mencukupi. 

 OK 

5 Top up Pelanggan 

melakukan 

top up pada 

aplikasi. 

Pada halaman 

ini pesan 

bahwa admin 

akan 

melakukan 

proses 

verifikasi top 

up 

ditampilkan. 

 OK 

6 Update 

Top up 

Pelanggan 

akan 

melakukan 

update data 

top up pada 

proses top up 

yang gagal 

pada 

aplikasi. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

melakukan 

proses update 

data top up. 

 OK 

7 Logout Pelanggan 

keluar dari 

sistem. 

Menampilkan 

pesan untuk 

melanjutkan 

proses logout 

pelanggan. 

 OK 
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5.1.2 Pengujian Peran Pengguna Operator 

Tabel 5.2 Pengujian Peran Pengguna Operator 

No Fitur Langkah Uji Hasil Hasil Tampilan Status 

1 Input 

jadwal  

Operator 

meng-input 

jadwal 

lapangan 

pada 

aplikasi. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

membuat 

jadwal 

lapangan. 

 OK 

2 Input 

jadwal 

Operator 

meng-input 

jadwal 

lapangan 

yang sudah 

di-input 

sebelumnya 

pada 

aplikasi. 

Pada halaman 

ini pesan 

bahwa jadwal 

sudah ada 

akan 

ditampilkan. 

 OK 

3 Hapus 

jadwal 

Operator 

menghapus 

dalah satu 

jadwal yang 

telah dibuat. 

Pada halaman 

ini pesan 

jadwal telah 

terhapus akan 

ditampilkan. 

 OK 

4 Tambah 

event 

Operator 

menambah 

data event 

pada 

aplikasi. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

menambahkan 

data event.  

 OK 

5 Hapus 

event 

Operator 

menghapus 

data event 

yang telah 

ditambah 

sebelumnya. 

Pada halaman 

ini pesan 

untuk 

meyakinkan 

operator 

menghapus 

data akan 

ditampilkan. 

 OK 

6 Hapus 

event 

Operator 

menghapus 

data event 

yang telah 

ditambah 

sebelumnya. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

menghapus 

data akan 

ditampilkan. 

 OK 
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7 Logout Operator 

keluar dari 

sistem. 

Menampilkan 

pesan untuk 

meyakinkan 

operator 

keluar dari 

sistem akan 

ditampilkan. 

 OK 

 

5.1.3 Pengujian Peran Pengguna Admin 

Tabel 5.3 Pengujian Peran Pengguna Admin  

No Fitur Langkah Uji Hasil Hasil Tampilan Status 

1 Tambah 

lapangan 

Admin 

menambah 

data 

lapangan 

pada 

aplikasi. 

Pada halaman 

ini tampilan 

pesan berhasil 

menambah 

data akan 

ditampilkan. 

 OK 

2 Ubah data 

lapangan. 

Admin 

mengubah 

data 

lapangan 

yang telah 

ditambah 

sebelumnya 

pada 

aplikasi.  

Menampilkan 

pesan berhasil 

mengubah 

data lapangan 

akan 

ditampilkan. 

 OK 

4 Konfirmasi 

Top up 

Pelanggan 

Admin 

memproses / 

mengkonfirm

asi 

permintaan 

top up 

pelanggan 

Menampilkan 

pesan bahwa 

status top up 

pelanggan 

telah berubah 

 OK 
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5.2 Analisis Hasil 

Dari hasil impementasi dan pengujian terhadap perangkat lunak, maka 

dapat dilakukan analisis bahwa secara umum aplikasi dapat berjalan dengan baik 

sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat diterapkan pada kondisi yang 

sebenarnya. Pada saat pengguna aplikasi hendak melakukan peng-input-an data, 

penghapusan data ataupun perubahan terhadap data maka pengguna wajib 

melakukan login. 

 


