
BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL 

5.1 Pengujian 

Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah black box dimana 

metode black box merupakan suatu pendekatan untuk dapat menguji dalam setiap 

fungsi di pada suatu program agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Pengujian 

black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, dengan demikian 

pengujian black box memungkinkan perekayasa perangkat lunak mendapatkan 

serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 

fungsional untuk semua program.  

Kebenaran pengujian perangkat lunak hanya dilihat berdasarkan output yang 

dihasilkan dari input-an yang diberikan pada fungsi yang tersedia tanpa melihat proses 

dari output tersebut. Adapun pengujian dengan metode black box pada aplikasi ini 

bertujuan untuk menemukan: 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar, baik input maupun output. Pada kasus ini 

pengujian dengan melihat apakah proses input dan output sudah sesuai. 

2. Kesalahan interface, dalam hal ini pengujian dengan melihat kesesuaian interface 

yang ada pada aplikasi dan perancangan. 

3. Kesalahan dalam struktur data, dimana pada pengujian ini, akses ke web akan 

menjadi lamban jika terjadi kesalahan pada struktur data. 

4. Perilaku atau kinerja kesalahan yang ada pada perangkat lunak. 



5. Inisialisasi dan kesalahan 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 

Berhasil 

login 

kedalam 

aplikasi 

Menampilkan 

pesan 

pelanggan 

berhasil login 

kedalam 

aplikasi. 

 OK 

2 Login 

Pelanggan 

Salah 

memasukan 

username 

dan 

password 

Pada halaman 

ini tampilan 

pesan 

kesalahan akan 

ditampilkan. 

 OK 

3 Daftar 

Member 

Berhasil 

melakukan 

pendaftaran 

pada 

aplikasi. 

Menampilkan 

pesan berhasil 

membuat akun. 

 OK 

4 Kelola 

Password 

Gagal 

mengubah 

password. 

Pada halaman 

ini pesan 

peringatan 

password tidak 

sesuai akan 

ditampilkan. 

 OK 



5 Pesan 

Produk 

Pelanggan 

menghapus 

pesanan 

Menampilkan 

pesan berhasil 

menghapus 

produk 

pesanan pada 

keranjang 

belanja 

 OK 

 

 

 

5.1.2 Pengujian Peran Pengguna Admin 

Tabel 5.2 Pengujian Peran Pengguna Admin 

No Fitur Langkah 

Uji 

Hasil Hasil Tampilan  Status 

1 Login 

Admin 

Berhasil 

login 

kedalam 

aplikasi 

Menampilkan 

pesan admin 

berhasil login 

kedalam 

aplikasi. 

 OK 

2 Login 

Admin 

Salah 

memasukan 

username 

dan 

password 

Pada halaman 

ini tampilan 

pesan 

kesalahan akan 

ditampilkan. 

 OK 

3 Tambah 

Kategori 

Admin 

menambah 

data 

kategori 

pada 

aplikasi 

Menampilkan 

pesan berhasil 

menambahkan 

data kategori. 

 OK 



4 Hapus 

Kategori 

Admin 

menghapus 

data 

kategori 

yang telah 

ditambah 

sebelumnya 

Pada halaman 

ini pesan untuk 

meyakinkan 

admin untuk 

menghapus 

data akan 

ditampilkan. 

 OK 

5 Hapus 

Kategori 

Admin 

menghapus 

data 

kategori 

yang telah 

ditambah 

sebelumnya 

Menampilkan 

pesan berhasil 

menghapus 

data kategori 

akan 

ditampilkan. 

 OK 

6 Update 

Produk 

Admin 

mengubah 

data produk 

yang telah 

diinput 

sebelumnya  

Pada halaman 

ini pesan 

berhasil 

mengubah data 

produk 

ditampilkan 

 OK 

7 Input 

Potongan 

Harga 

Admin 

menginput 

potongan 

harga pada 

produk 

Menampilkan 

pesam berhasil 

memberi 

potongan 

harga pada 

produk 

 OK 

8 Hapus 

Pesanan 

Admin 

menghapus 

pesanan 

Pada halaman 

ini pesan untuk 

meyakinkan 

admin untuk 

menghapus 

data akan 

ditampilkan. 

 OK 

9 Logout Admin 

keluar dari 

sistem 

Menampilkan 

pesan berhasil 

melakukan 

proses logout 

admin. 

 OK 



 

5.2 Analisis Hasil 

Dari hasil implementasi 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 peran pengguna admin, sistem yang dibangun dapat mengolah data yang 

tersimpan dalam basis data dengan baik seperti pada proses tambah data produk serta 

ubah data produk. Adapun proses hapus data produk, dimana pada proses ini akan 

muncul kotak dialog (pop up) untuk meyakinkan admin untuk menghapus data produk. 

Pada peran pengguna pelanggan pun, sistem dapat berjalan dengan baik diamana 

semua menu – menu yang telah disediakan di interface dapat menjalankan fungsinya 

masing – masing dengan baik. Adapun fitur booking produk yang disediakan pada 

aplikasi yang berjalan dengan baik untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan 

pembelian motor bekas pada Showroom Wijaya Motor. 

 


