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6.4 Pengujian perangkat lunak aktor ka.lab. 

Pada pengujian perangkat lunak aplikasi dilakukan pengujian perangkat lunak 

untuk login, perangkat lunak untuk administrasi assign Laboran dan administrasi 

news.  

Untuk administrasi news from Labs aktor dapat masuk melalui fitur menu 

News – news from Labs. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.269. 

 

Gambar 6.269 Pengujian fitur menu news from Labs 

sumber: Pengujian 

 

Pada news from Labs, aktor dapat melakukan tambah data, ubah data, dan 

hapus data sama seperti pada news from admin karena penyimpanan semua data news 

SIMLATTE tersimpan dalam database yang sama.  

 

6.4.1 Pengujian Perangkat Lunak Login SIMLATTE 

User Ka.Lab yang akan menggunakan aplikasi pada Sistem Administrator 

Sistem Informasi Manajemen Laboratorium Teknik Elektro Universitas Brawijaya 

harus melalui proses otentifikasi login. Halaman login mempunyai dua kolom untuk 

user name dan password. Pengujian fasilitas login ditunjukkan dalam Gambar 6.270. 

 



Mohammad Rizal – 0310633065, riezal_20pas@yahoo.co.id | BAB VI 284 

 

  
 

Gambar 6.270 Pengujian fasilitas login 

sumber: Pengujian 

 

Proses login juga melakukan pengecekan terhadap access level dari seorang 

user. User dapat melakukan berbagai macam proses yang sesuai dengan access level 

yang dimiliki. Apabila proses login berhasil, user akan langsung masuk ke halaman 

utama SIMLATTE dan setelah aktor Ka.Lab berhasil login, aktor Ka.Lab dapat 

memilih menu-menu yang tersedia. Pengujian hasil login ditunjukkan dalam Gambar 

6.271 

 

Gambar 6.271 Pengujian hasil login 

sumber: Pengujian 
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6.4.2 Pengujian perangkat lunak menu assign. 

Pada menu master terdapat fitur menu assign Laboran. Yang mana aktor dapat 

melakukan pengaturan data pada assign Laboran tersebut. Pengujian seperti 

ditunjukan pada Gambar 6.272. 

 

Gambar 6.272 Pengujian Menu assign 

sumber: Pengujian 

 

Apabila kkdk memilih menu assign – assign laboran, maka sistem akan 

menampilkan halaman assign laboran. Pengujian seperti ditunjukkan  dalam Gambar 

6.273. 

 

 

Gambar 6.273 Pengujian halaman assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

6.4.2.1 Pengujian perangkat lunak assign laboran tambah data. 

Pada menu assign laboran, aktor dapat melakukan penambahan data dengan 

menggunakan tombol “Tambah Data” .Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 

6.274. 
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Gambar 6.274 Pengujian tombol tambah data assign laboran 

sumber: Pengujian 

Setelah aktor menekan tombol “Tambah Data”, maka sistem akan 

menampilkan pop-up yang meminta aktor untuk melakukan penginputan data “Thn 

Ajaran”, “Konsentrasi / Paket”, “Laboratorium”, “Username”, dan “Flag”. Setelah 

penginputan data selesai gunakan tombol “Submit” untuk melakukan penyimpanan 

data ke dalam database assign laboran. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 

6.275. 

 

Gambar 6.275 Pengujian pop-up tambah data  assign laboran 

sumber: Pengujian 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel assign laboran akan menampilkan data baru tersebut 

berikut juga pada database assign laboran. Pengujian seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.276 dan 6.277. 
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Gambar 6.276 Pengujian hasil penambahan pada data assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

Gambar 6.277 Pengujian hasil penambahan pada database assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

 

6.4.2.2 Pengujian perangkat lunak assign laboran ubah data. 

Untuk melakukan perubahan pada data assign laboran, aktor dapat 

melakukannya dengan menekan tombol “Edit” pada action di tabel assign laboran. 

Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.278. 

 

Gambar 6.278 Pengujian tombol edit data assign laboran 

sumber: Pengujian 
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Setelah menekan tombol “Edit”, maka sistem akan menampilkan halaman 

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “Thn Ajaran”, “Konsentrasi / 

Paket”, “Laboratorium”, “Username”, dan “Flag” dari data lama menjadi data baru 

pada data assign laboran, kemudian menekan tombol “Submit” untuk melakukan 

penyimpanan data baru. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.279. 

 

Gambar 6.279 Pengujian halaman edit data assign laboran 

sumber: Pengujian 

Setelah melakukan penyimpanan data baru tersebut, maka secara otomatis 

data lama akan diganti dengan data baru yang telah diubah oleh aktor berikut juga 

pada database assign laboran. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.280 dan 

6.281. 

 

Gambar 6.280 Pengujian hasil perubahan pada data assign laboran 

sumber: Pengujian 
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Gambar 6.281 Pengujian hasil perubahan pada database assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.4.2.3 Pengujian perangkat lunak assign laboran hapus data. 

Untuk melakukan penghapusan data assign laboran, aktor dapat menekan 

tombol “Del” pada action tabel assign laboran. Pengujian seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.282. 

 

Gambar 6.282 Pengujian tombol hapus data assign laboran 

sumber: Pengujian 

Setelah menekan tombol “Del”, maka sistem akan menampilkan pilihan “OK” 

untuk melanjutkan penghapusan data dan “Cancel” untuk membatalkan penghapusan 

data. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.283. 

 

Gambar 6.283 Pengujian pop-up peringatan hapus data assign laboran 

sumber: Pengujian 
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 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

tidak ada lagi atau terhapus begitu juga pada database assign laboran. Pengujian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.284 dan 6.285. 

 

Gambar 6.284 Pengujian hasil penghapusan pada data assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.285 Pengujian hasil pernghapusan pada database assign laboran 

sumber: Pengujian 

 

 

 


