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BAB VI 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 

Bab ini membahas mengenai pengujian dan analisis terhadap implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan di PT. PLN (Persero) Udiklat Pandaan. 

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian perancangan basis data pengujian DFD 

dan pengujian implementasi aplikasi sistem secara online. Diagram pohon pengujian 

dan analisis perangkat lunak ditunjukkan dalam Gambar 6.1 

 
Gambar 6.1 Diagram Pohon Pengujian Dan Analisis  

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

 

6.1 Pengujian Perancangan Basis Data  

Pengujian perancangan basis data bertujuan untuk mengetahui apakah 

implementasi perancangan basis data yang dilakukan telah sesuai dengan entity 

relationship diagram. Pengujian perancangan basis data dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Sybase PowerDesigner 6. 

Pengujian meliputi pembuatan tabel user, lokasi, unit, masalah, 

perihal, arsip, dan transaksi_pinjam pada basis data dbpln. 
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a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah proses pembuatan basis data 

simarsip dan pemeriksaan validitas rancangan tabel yang dilakukan telah sesuai 

dengan Entity Relationship Diagram. 

b. Spesifikasi Konfigurasi Komputer 

• Prosesor Intel Pentium 4 CPU 2.26 GHz dengan memori 256 MB DDRAM. 

• Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional Version 2002. 

c. Software Aplikasi 

• Sybase PowerDesigner 6 

• Server basis data MySQL Versi  5.0.24a (mysqld-nt.exe ) 

• SQL Shell (mysql.exe ) 

d. Prosedur Pengujian 

• Window Command Prompt dijalankan dengan memberikan perintah sebagai 

berikut: 

Start | Run... | Open: cmd.exe 

• Server basis data MySQL dijalankan dengan memberikan perintah sebagai 

berikut: 

C:\> net start mysql 

• SQL Shell dijalankan dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

C:\>mysql –u root –p 

Enter password:  

• Software Sybase Power Designer 6 dijalankan dengan memilih menu pada start 

button windows sebagai berikut: 

Start | All Programs | PowerDesigner 6 32-bit | 

DataArchitect 

• Entity Relationship Diagram dari basis data simarsip digambarkan kembali pada 

area kerja Conceptual Data Model (CDM). 

Entity Relationship Diagram diperiksa kembali dengan cara menekan tombol Check 

Model pada toolbar. Hasil pemeriksaan ini disebut dengan CDM Object yang 

ditunjukkan dalam Gambar 6.2. 
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Gambar 6.2 Conceptual Data Model Object untuk basis data siarsip  

sumber: Pengujian 

• CDM Object kemudian dirubah menjadi Physical Data Model (PDM) Object 

dengan menekan link Generate Physical Data Model pada toolbar Tools. PDM 

Object ditunjukkan dalam Gambar 6.3. 

 
Gambar 6.3 Physical Data Model Object untuk basis data simarsip 

sumber: Pengujian 

• PDM Object dapat dirubah ke basis data MySQL dengan cara menekan link 

Generate Database pada toolbar Database. 

• Basis data simarsip  ditampilkan dengan menggunakan perintah SQL pada 

SQL Shell sebagai berikut: 

mysql> show databases; 
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e. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Berikut ditunjukkan hasil Generate Database untuk basis data simarsip:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Script Generate Database yang dihasilkan sama dengan query SQL. Hasil 

Generate Database menunjukkan bahwa desain basis data simarsip  yang 

dibuat sudah benar (valid). 

• Basis data simarsip  hasil proses Generate Database dari PDM Object 

ditunjukkan dalam Gambar 6.4. 

 
Gambar 6.4 Basis data simarsip  hasil  proses Generate Database  

pada Sybase PowerDesigner 6 
sumber: Pengujian 

f. Kesimpulan 

• Software Sybase PowerDesigner 6 dapat digunakan untuk pembuatan basis data 

simarsip  dan pemeriksaan validitas tabel. 

• Basis data simarsip  hasil proses Generate Database dari PDM Object sama 

dengan hasil implementasi basis data simarsip  pada MySQL. 

 

Checking the model "Model_2" (Model_2) 
File: C:\Documents and Settings\Layta\Desktop\pln.C DM 
    Modification date: 06/09/2008 9:42 
   
 Checking Data Items... 
   
 Checking Entities... 
   
 Checking Relationships... 
   
 Checking Inheritances... 
   
Result: 0 error(s), 0 warning(s). 
 The model is correct, no errors were found. 
 
Generating Physical Data Model "Model_2"... 
Updating the physical data model... 
Generation successful. 
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6.2 Pengujian Data Flow Diagram (DFD) 

Dalam pengujian DFD dilakukan pengujian project, yaitu pengujian secara 

keseluruhan dari diagram-diagram yang telah dibuat. Diagram-diagram tersebut antara 

lain adalah: diagram konteks, DFD level 0, DFD level 1 dan DFD level 2.  

a. Tujuan pengujian 

• Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui perancangan seluruh diagram yang 

ada dalam project sesuai dengan struktur DFD yang benar.  

b. Spesifikasi dan Konfigurasi Komputer 

Prosesor Intel Pentium 4 CPU 2.26 GHz dengan memori  256 MB 

DDRAM. 

Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional Ve rsion 

2002. 

c. Software Aplikasi  

• Visible Analyst 7.6 

d. Prosedur pengujian 

• Program Visible Analyst dibuka dari: 

 Start | Program | Visible Analyst  

• Buka file project dengan perintah: 

 File | Select Project | ARSIP | OK 

 

Gambar 6.5 Membuka Poject  
Sumber : Pengujian Dan Analisis 

• Buka diagram dengan memberikan perintah sebagai berikut:  

 File | Open Diagram | Simarsip 
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Gambar 6.6 Membuka Konteks Diagram 
Sumber : Pengujian Dan Analisis 

• Proses pengujian project dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

Diagram | Analyze | Entire Project | OK 

 
Gambar 6.7 Pengujian Project 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

e.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi menghasilkan project correct. Hal ini menunjukkan bahwa DFD yang 

dibuat tidak ditemukan kesalahan. 
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Gambar 6.8 Hasil Pengujian DFD 
Sumber : Pengujian Dan Analisis 

 

6.3 Pengujian Implementasi Aplikasi 

Pengujian pada sistem ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat 

berjalan jika server basis data MySQL, web server Apache dan bahasa pemrograman 

PHP diletakkan pada komputer yang terpisah dengan web browser. Server basis data 

MySQL, web server Apache dan bahasa pemrograman PHP di-install di dalam 

komputer server, sedangkan user (admin, manager, operator, dan member ) mengakses 

aplikasi melalui web browser dari komputer client. Pada pengujian implementasi ini, 

komputer client dan server disusun dalam sebuah jaringan seperti yang ditunjukkan 

dalam Gambar 6.9. 

 
Gambar 6.9 Jaringan Komputer Client-Server Pada Pengujian 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 
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Pengujian implementasi aplikasi sistem secara online yang dilakukan terdiri dari 

pengujian koneksi basis data dan pengujian implementasi perangkat lunak sistem 

administrasi Simarsip Online. 

Pengujian implementasi aplikasi sistem secara online menggunakan spesifikasi 

dan konfigurasi komputer sebagai berikut : 

A. PC Server: 

• Prosesor Intel Pentium 4 CPU 2.26 GHz dengan memori 256 MB DDRAM. 

• Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional Version 2002. 

• Alamat IP pada perangkat Ethernet: 192.168.0.1. 

B. PC Client: 

• Prosesor Intel Pentium 4 CPU 1.70 GHz dengan memori 256 MB DDR2.. 

• Sistem operasi Microsoft Windows XP Professional Version 2002. 

• Alamat IP pada perangkat Ethernet: 192.168.0.2.  

Software aplikasi yang digunakan pada pengujian implementasi aplikasi sistem 

secara online adalah : 

A. PC Server: 

• Server basis data MySQL (Versi  5.0.24a) (mysqld-nt.exe ). 

• Web Server Apache HTTP (versi 2.2.3) 

• bahasa pemrograman PHP (Versi 5.1.6)  

• SQL Shell (mysql.exe ) 

B.  PC Client: 

Web browser Internet Explorer 
 

6.3.1 Pengujian Koneksi Database 

a. Tujuan 

• Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah koneksi dapat dibangun 

dengan menggunakan aplikasi web sistem informasi manajemen kearsipan yang 

terletak di komputer yang berbeda dengan database server MySQL dalam 

sebuah jaringan LAN (Local Area Network). Pengujian ini juga dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi web sistem informasi manajemen kearsipan dapat 

melakukaan pengambilan dan penyimpanan data dari database server MySQL . 
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b. Prosedur Pengujian 

• PC Server Aplikasi: 

Sebuah window Command Prompt dijalankan dari: 

Start | Run... | Open: cmd.exe 

Server database MySQL dijalankan sebagai service dengan memberikan 

perintah: 

C:\>net start mysql 

Aplikasi yang sedang berjalan dan koneksi yang sedang aktif ditampilkan 

dengan memberikan perintah: 

C:\>netstat –an 

• PC Client : 

Membuka aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

(http://192.168.0.1/pln). 

Melakukan proses login sebagai operator untuk melakukan proses input data, 

update data, dan delete data. 

Melakukan proses login sebagai member untuk melakukan proses lihat data. 

Melakukan proses login sebagai manager untuk melakukan proses lihat laporan. 

Melakukan proses login sebagai admin untuk melakukan proses maintenance 

data arsip, input data, update data, dan delete data untuk website atau sistem. 

Aplikasi yang sedang berjalan dan koneksi yang sedang aktif ditampilkan 

dengan memberikan perintah: 

C:\>netstat –an 

• PC Server Aplikasi: 

Aplikasi yang sedang berjalan dan koneksi yang sedang aktif ditampilkan 

kembali dengan memberikan perintah: 

C:\>netstat –an 

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Hasil dari penggunaan perintah netstat –an  pada komputer server sebelum 

ada koneksi dengan komputer client ditunjukkan dalam Gambar 6.10. Perintah 

tersebut digunakan untuk menampilkan koneksi yang sedang aktif. Dari gambar 

tersebut terlihat bahwa database server MySQL (mysqld-nt.exe ) memiliki 

kondisi (state) LISTENING  pada alamat lokal 0.0.0.0:3306 . Hal tersebut berarti 

bahwa database server MySQL telah siap untuk menerima sebuah koneksi 

database pada port TCP 3306. 
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Gambar 6.10 Koneksi Yang Sedang Aktif Pada Komputer Server  Sebelum Aplikasi Web  

Dijalankan Di Komputer Client 
Sumber : Pengujian 

• Hasil dari penggunaan perintah netstat –an  pada komputer client 1 setelah 

membuka aplikasi web sistem informasi manajemen kearsipan ditunjukkan 

dalam Gambar 6.11. Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan koneksi 

yang sedang aktif.  

 
Gambar 6.11 Koneksi Yang Sedang Aktif Pada Komputer Client 1 Setelah Aplikasi Web 

Dijalankan Dan Dihubungkan Dengan Database Server MySQL 
Sumber : Pengujian 

Dari gambar tersebut terlihat bahwa terdapat koneksi antara komputer server 

(alamat IP: 192.168.0.1 ) dengan komputer client (alamat IP: 192.168.0.2 ) ini 

ditunjukkan dengan adanya koneksi antara alamat IP 192.168.0.2:1618 ke 

alamat IP 192.168.0.1:80 dengan kondisi (state): ESTABLISHED.  

 

• Koneksi database server MySQL yang telah terbangun setelah aplikasi web 

sistem informasi manajemen kearsipan dijalankan dari komputer client kondisi 

(state): ESTABLISHED ditunjukkan dalam Gambar 6.12. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya koneksi antara web server Apache dari alamat IP 192.168.0.1 

ke alamat IP 192.168.0.5 dan 192.168.0.2  dengan kondisi (state): 

ESTABLISHED yang berarti bahwa koneksi antara komputer server Aplikasi dan 

komputer client dapat dilakukan. 

Port TCP 3306 LISTENING 

IP Server 192.168.0.1 
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Gambar 6.12 Koneksi Yang Sedang Aktif Pada Komputer Server Setelah Aplikasi Web Client 
Dijalankan 

              Sumber : Pengujian 

Aplikasi web sistem informasi manajemen kearsipan dapat dibuka dan 

dijalankan pada jaringan komputer yang menggunakan protokol TCP/IP. 

Koneksi ke database server MySQL (port 3306) di komputer server dapat 

dibangun menggunakan aplikasi web sistem informasi manajemen kearsipan dari 

komputer client.  

 

6.3.2 Pengujian Proses Login  

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah user dapat melakukan proses 

login pada Sistem Informasi Manajemen Kearsipan (Simarsip Online) sesuai 

dengan access level yang dimiliki. 

b. Prosedur Pengujian 

• Melalui web browser pada komputer client ketikkan http://192.168.0.1/pln pada 

address bar. Setelah itu maka akan tampil halaman index.php. Aplikasi halaman 

Sistem Informasi Manajemen Kearsipan ditunjukkan dalam Gambar 6.13. 

IP client 192.168.0.2 
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Gambar 6.13 Halaman Utama Sistem Informasi Manajemen Kearsipan 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

• Memilih login admin, maka akan keluar halaman login admin seperti yang 

ditunjukkan dalam Gambar 6.14. 

 

 
Gambar 6.14 Halaman Login Admin 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

Data login admin yang dimasukkan sebagai berikut: 

1. Username=”admin” dan password=” ”. Atau ada form yang tidak diisi 

(kosong). 

2. Username=”admin” dan password=”adm”, merupakan data login tidak 

sesuai  atau tidak ada dalam database (bernilai salah). 

3. Username=”admin” dan password=”admin”, merupakan data login yang ada 

dalam database  (bernilai benar). 

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Pada hasil login admin dengan data yang dimasukkan ada yang kosong atau 

bernilai salah (data tidak sesuai dengan data dalam database), maka user admin 

pilih login 

Klik untuk 
proses login 
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diarahkan pada halaman dengan pesan user dan password harus di isi dengan 

benar. Halaman pesan kesalahan login kosong ataupun salah ditunjukkan dalam 

Gambar 6.15. 

 
Gambar 6. 15 Halaman Pesan Kesalahan Login Kosong 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

 

Pada hasil login admin dengan username dan password yang bernilai benar 

(sesuai dengan data dalam database), mempunyai keluaran berupa halaman 

utama admin. Aplikasi halaman utama admin ditunjukkan dalam Gambar 6.16. 

 
Gambar 6.16 Halaman Utama Admin 

Sumber : Pengujian Dan Analisis 

 

 

 

Untuk login 
kembali 

Pilih proses 

Klik untuk 
log out 
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6.3.3 Pengujian Proses Administrasi Data User (Data Admin) 

Pengujian proses administrasi data admin meliputi pengujian proses 

menampilkan data admin, penambahan data admin, pengubahan data admin, dan 

penghapusan data admin.  

6.3.3.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Admin 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data admin 

dapat digunakan untuk menampilkan data admin. Tampilan data admin 

disesuaikan dengan data admin yang terdapat pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Admin” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data admin. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data admin dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM user WHERE hak_akses=’a’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

Tampilan halaman aplikasi menampilkan data admin ditunjukkan pada gambar 

6.17.  

 
Gambar 6.17 Halaman aplikasi menampilkan data user (data admin)  

sumber: Pengujian 
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• Data admin pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.18. 

 
Gambar 6.18 Data User (Data Admin) pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

Aplikasi menampilkan data admin pada aplikasi administrasi data admin dapat 

digunakan untuk menampilkan data admin. Data admin yang ditampilkan sesuai 

dengan data admin yang terdapat pada basis data simarsip. 

 

6.3.3.2 Pengujian Proses Penambahan Data Admin 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data admin 

dapat digunakan untuk penambahan data admin. 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Admin” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data admin. 

• User memilih menu “Add New Admin” pada halaman administrasi data admin. 

• User memasukkan data admin baru pada form yang telah disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data admin baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM user where id_user=’mpd’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Tampilan halaman aplikasi penambahan data admin baru dengan masukan data 

admin ditunjukkan pada gambar 6.19. Masukan data admin diisikan pada form. 
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Gambar 6.19 Halaman aplikasi penambahan data admin  

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data admin baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data admin. Hasil proses 

penambahan data admin baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 

6.20. 

 
Gambar 6.20 Hasil penambahan data admin pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Aplikasi penambahan data admin baru pada aplikasi administrasi data admin 

dapat digunakan untuk menambah data admin pada basis data simarsip . 
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6.3.3.3 Pengujian Proses Perubahan Data Admin 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data admin 

dapat digunakan untuk merubah data admin pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Admin” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data admin. 

• Menampilkan Detail data admin yang akan di perbaharui. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar admin pada halaman administrasi data 

admin untuk data admin yang akan dirubah. 

• User merubah data admin yang tampil pada  form. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data admin yang telah 

dirubah dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM user where id_user=’mpd’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Tampilan halaman aplikasi perubahan data admin dengan masukan data admin 

ditunjukkan pada gambar 6.21. Masukan data admin diisikan pada form. 

 
Gambar 6.21 Halaman aplikasi perubahan data user (data admin)  

sumber: Pengujian 
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• Proses perubahan data admin yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui 

data pada halaman administrasi data admin. Hasil proses perubahan data admin 

pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.22. 

 
Gambar 6.22 Hasil perubahan data admin pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Aplikasi perubahan data admin pada aplikasi administrasi data admin dapat 

digunakan untuk merubah data pada basis data simarsip . 

 

6.3.3.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Admin 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data admin 

dapat digunakan untuk menghapus data admin pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Admin” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data admin. 

• Menampilkan detail admin yang akan dihapus dari data admin.  

• User memilih menu “Hapus” pada daftar admin pada halaman detail data admin 

untuk data admin yang akan dihapus. 
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PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data admin yang telah 

dihapus dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM user where id_user=’mpd’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan detail data admin yang akan dihapus ditunjukkan pada gambar 6.23. 

 
Gambar 6.23 Halaman aplikasi detail data admin  

sumber: Pengujian 

• Hasil proses penghapusan data admin pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.24. 

 
Gambar 6.24 Hasil penghapusan data admin pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 
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d. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Aplikasi penghapusan data admin pada aplikasi administrasi data admin dapat 

digunakan untuk menghapus data admin pada basis data simarsip . 

 

6.3.4 Pengujian Proses Administrasi Data Unit 

Pengujian proses administrasi data unit meliputi pengujian proses menampilkan 

data unit, penambahan data unit, pengubahan data unit, dan penghapusan data unit. 

6.3.4.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Unit 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah proses administrasi data unit 

dapat digunakan untuk menampilkan data unit. Tampilan data unit disesuaikan 

dengan data unit yang terdapat pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Unit” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data unit. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data unit dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM unit;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

Tampilan halaman aplikasi menampilkan data unit ditunjukkan pada gambar 

6.25.  
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Gambar 6.25 Halaman aplikasi menampilkan data unit  

sumber: Pengujian 

• Data unit pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.20. 

 
Gambar 6.25 Data penerimaan pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

Aplikasi menampilkan data unit pada aplikasi administrasi data unit dapat 

digunakan untuk menampilkan data unit. Data unit yang ditampilkan sesuai 

dengan data unit yang terdapat pada basis data simarsip. 

 

6.3.4.2 Pengujian Proses Penambahan Data Unit 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data unit 

dapat digunakan untuk penambahan data unit. 
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b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Unit” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data unit. 

• User memilih menu “AddNew Unit” pada halaman administrasi data unit. 

• User memasukkan data unit baru pada form yang telah disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data unit baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM unit where nama_unit=’diklat’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

� Tampilan halaman aplikasi penambahan data unit baru dengan masukan data 

unit ditunjukkan pada gambar 6.26. Masukan data unit diisikan pada form. 

 
Gambar 6.26 Halaman aplikasi penambahan data unit  

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data unit baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data unit. Hasil proses 

penambahan data unit baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 

6.27. 

 
Gambar 6.27 Hasil penambahan data unit pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data unit baru pada aplikasi administrasi data unit dapat 

digunakan untuk menambah data unit pada basis data simarsip . 
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6.3.4.3 Pengujian Proses Perubahan Data Unit 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data unit 

dapat digunakan untuk merubah data unit pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Unit” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data unit. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar unit pada halaman administrasi data unit 

untuk data unit yang akan dirubah. 

• User merubah data unit yang tampil pada  form. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data unit yang telah dirubah 

dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM pegawai where kode_unit=4;  

 

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

� Tampilan halaman aplikasi perubahan data unit dengan masukan data unit 

ditunjukkan pada gambar 6.28. Masukan data unit diisikan pada form. 

 
Gambar 6.28 Halaman aplikasi perubahan data unit 

sumber: Pengujian 
 

• Proses perubahan data unit yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui data 

pada halaman administrasi data unit. Hasil proses perubahan data unit pada basis 

data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.29. 
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Gambar 6.29 Hasil perubahan data unit pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

� Aplikasi perubahan data unit pada aplikasi administrasi data unit dapat 

digunakan untuk merubah data unit pada basis data simarsip . 

 

6.3.4.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Unit 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data unit 

dapat digunakan untuk menghapus data unit pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Unit” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data unit. 

• User memilih menu “Hapus” pada daftar unit pada halaman detail data unit 

untuk data unit yang akan dihapus. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data unit yang telah dihapus 

dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM unit where nama_unit=’kantor 

diklat’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data unit ditunjukkan pada gambar 

6.30. 
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Gambar 6.30 Halaman aplikasi penghapusan data unit 

sumber: Pengujian 

• Hasil proses penghapusan data unit pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.31. 

 
Gambar 6.31 Hasil penghapusan data unit pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penghapusan data unit pada aplikasi administrasi data unit dapat 

digunakan untuk menghapus data unit pada basis data simarsip . 

 

6.3.5 Pengujian Proses Administrasi Data Lokasi 

Pengujian proses administrasi data lokasi meliputi pengujian proses 

menampilkan data lokasi, penambahan data lokasi, pengubahan data lokasi, dan 

penghapusan data lokasi. 
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6.3.5.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Lokasi 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah proses administrasi data lokasi 

dapat digunakan untuk menampilkan data lokasi. Tampilan data lokasi 

disesuaikan dengan data lokasi yang terdapat pada basis data siarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Lokasi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data lokasi. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data lokasi dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM lokasi;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi menampilkan data lokasi ditunjukkan pada gambar 

6.32.  

 
Gambar 6.32 Halaman aplikasi menampilkan data penerimaan lokasi (aktif)  

sumber: Pengujian 
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• Data lokasi pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.33. 

 
Gambar 6.33 Data lokasi pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

Aplikasi menampilkan data lokasi pada aplikasi administrasi data lokasi dapat 

digunakan untuk menampilkan data lokasi. Data lokasi yang ditampilkan sesuai 

dengan data lokasi yang terdapat pada basis data simarsip. 

 

6.3.5.2 Pengujian Proses Penambahan Data Lokasi 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data lokasi 

dapat digunakan untuk penambahan data lokasi. 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

•••• User memilih menu “Data Lokasi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data lokasi. 

• User memilih menu “AddNew Lokasi” pada halaman administrasi data lokasi. 

•••• User memasukkan data lokasi baru pada form yang telah disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data lokasi baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM lokasi where boks=’12’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Tampilan halaman aplikasi penambahan data lokasi baru dengan masukan data 

lokasi ditunjukkan pada gambar 6.34. Masukan data lokasi diisikan pada form. 
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Gambar 6.34 Halaman aplikasi penambahan data lokasi 

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data lokasi baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data lokasi. Hasil proses 

penambahan data lokasi baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 

6.35. 

 
Gambar 6.35 Hasil penambahan data lokasi pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data lokasi baru pada aplikasi administrasi data lokasi 

dapat digunakan untuk menambah data lokasi pada basis data simarsip . 

 

6.3.5.3 Pengujian Proses Perubahan Data Lokasi 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data lokasi 

dapat digunakan untuk merubah data lokasi pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

•••• User memilih menu “Data Lokasi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data lokasi. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar lokasi pada halaman administrasi data 

lokasi untuk data lokasi yang akan dirubah. 

•••• User merubah data lokasi yang tampil pada  form. 
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PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data lokasi yang telah 

dirubah dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM lokasi where boks=’9’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Tampilan halaman aplikasi perubahan data lokasi dengan masukan data lokasi 

ditunjukkan pada gambar 6.36. Masukan data lokasi diisikan pada form. 

 
Gambar 6.36 Halaman aplikasi perubahan data lokasi 

sumber: Pengujian 
 

• Proses perubahan data lokasi yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui 

data pada halaman administrasi data lokasi. Hasil proses perubahan data lokasi 

pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.37. 

 
Gambar 6.37 Hasil perubahan data lokasi pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Aplikasi perubahan data lokasi pada aplikasi administrasi data lokasi dapat 

digunakan untuk merubah data lokasi pada basis data simarsip . 

 

6.3.5.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Lokasi 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data lokasi 

dapat digunakan untuk menghapus data lokasi pada basis data simarsip . 
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• Prosedur Pengujian 

PC Client: 

•••• User memilih menu “Data Lokasi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data lokasi. 

•••• User memilih menu “Hapus” pada daftar lokasi pada halaman detail data lokasi 

untuk data lokasi yang akan dihapus. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data lokasi yang telah 

dihapus dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM pegawai where ruang=’B-1’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data lokasi ditunjukkan pada gambar 

6.38.  

 
Gambar 6.38 Halaman aplikasi penghapusan data lokasi 

sumber: Pengujian 
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• Hasil proses penghapusan data lokasi pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.39. 

 
Gambar 6.39 Hasil penghapusan data lokasi pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

•••• Aplikasi penghapusan data lokasi pada aplikasi administrasi data lokasi dapat 

digunakan untuk menghapus data lokasi pada basis data simarsip . 

 

6.3.6 Pengujian Proses Administrasi Data Masalah 

Pengujian proses administrasi data masalah meliputi pengujian proses 

menampilkan data masalah, penambahan data masalah, pengubahan data masalah, dan 

penghapusan data masalah. 

6.3.6.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Masalah 

• Tujuan 

•••• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah proses administrasi data masalah 

dapat digunakan untuk menampilkan data masalah. Tampilan data masalah 

disesuaikan dengan data masalah yang terdapat pada basis data simarsip . 

• Prosedur Pengujian 

PC Client: 

•••• User memilih menu “Data Masalah” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data masalah. 

PC Server: 

•••• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data masalah dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM masalah;  

• Hasil Pengujian dan Analisis 

Tampilan halaman aplikasi menampilkan data masalah ditunjukkan pada gambar 

6.40.  
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Gambar 6.40 Halaman aplikasi menampilkan data masalah  

sumber: Pengujian 

• Data masalah pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.41. 

 
Gambar 6.41 Data masalah pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

• Hasil Pengujian dan Analisis 

Aplikasi menampilkan data masalah pada aplikasi administrasi data masalah 

dapat digunakan untuk menampilkan data masalah. Data masalah yang 

ditampilkan sesuai dengan data masalah yang terdapat pada basis data 

simarsip. 

 



163 
 

6.3.6.2 Pengujian Proses Penambahan Data Masalah 

• Tujuan 

•••• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

masalah dapat digunakan untuk penambahan data masalah. 

• Prosedur Pengujian 

PC Client: 

•••• User memilih menu “Data Masalah” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data masalah. 

• User memilih menu “AddNew Masalah” pada halaman administrasi data 

masalah. 

• User memasukkan data masalah baru pada form yang telah disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data masalah baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM masalah where uraian=’pembangk it 

tenaga gas’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penambahan data masalah baru dengan masukan 

data masalah ditunjukkan pada gambar 6.42. Masukan data masalah diisikan 

pada form. 

 
Gambar 6.42 Halaman aplikasi penambahan data masalah 

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data masalah baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data masalah. Hasil proses 

penambahan data masalah baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.43. 
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Gambar 6.43 Hasil penambahan data masalah pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data masalah baru pada aplikasi administrasi data masalah 

dapat digunakan untuk menambah data masalah pada basis data simarsip . 

 

6.3.6.3 Pengujian Proses Perubahan Data Masalah 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

masalah dapat digunakan untuk merubah data masalah pada basis data 

simarsip . 

•••• Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Masalah” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data masalah. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar masalah pada halaman administrasi data 

masalah untuk data masalah yang akan dirubah. 

• User merubah data masalah yang tampil pada  form. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data masalah yang telah 

dirubah dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM masalah where sub_masalah=122;  

•••• Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi perubahan data masalah dengan masukan data 

masalah ditunjukkan pada gambar 6.44. Masukan data masalah diisikan pada 

form. 
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Gambar 6.44 Halaman aplikasi perubahan data masalah 

sumber: Pengujian 
 

• Proses perubahan data masalah yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui 

data pada halaman administrasi data masalah. Hasil proses perubahan data 

masalah pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.45. 

 
Gambar 6.45 Hasil perubahan data masalah pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

•••• Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi perubahan data masalah pada aplikasi administrasi data masalah dapat 

digunakan untuk merubah data masalah pada basis data simarsip . 

 

6.3.6.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Masalah 

a. Tujuan 

•••• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

masalah dapat digunakan untuk menghapus data masalah pada basis data 

simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Masalah” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data masalah. 

• User memilih menu “Hapus” pada daftar masalah pada halaman detail data 

masalah untuk data masalah yang akan dihapus. 

PC Server: 
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• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data masalah yang telah 

dihapus dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM masalah where uraian=’pembangk it 

tenaga nuklir’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data masalah ditunjukkan pada gambar 

6.46.  

 
Gambar 6.46 Halaman aplikasi penghapusan data masalah 

sumber: Pengujian 
 

• Hasil proses penghapusan data masalah pada basis data MySQL ditunjukkan 

pada gambar 6.47. 

 
Gambar 6.47 Hasil penghapusan data masalah pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 
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d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penghapusan data masalah pada aplikasi administrasi data masalah 

dapat digunakan untuk menghapus data masalah pada basis data simarsip . 

 

6.3.7 Pengujian Proses Administrasi Data Perihal 

Pengujian proses administrasi data perihal meliputi pengujian proses 

menampilkan data perihal, penambahan data perihal, pengubahan data perihal, dan 

penghapusan data perihal. 

6.3.7.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Perihal 

• Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah proses administrasi data perihal 

dapat digunakan untuk menampilkan data perihal. Tampilan data perihal 

disesuaikan dengan data perihal yang terdapat pada basis data siarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Perihal” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data perihal. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data perihal dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM prihal;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

Tampilan halaman aplikasi menampilkan data perihal ditunjukkan pada gambar 

6.48.  
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Gambar 6.48 Halaman aplikasi menampilkan data perihal 

sumber: Pengujian 

• Data perihal pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.49. 

 
Gambar 6.49 Data perihal pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

Aplikasi menampilkan data perihal pada aplikasi administrasi data perihal dapat 

digunakan untuk menampilkan data perihal. Data perihal yang ditampilkan 

sesuai dengan data perihal yang terdapat pada basis data simarsip. 

 

6.3.7.2 Pengujian Proses Penambahan Data Perihal 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data perihal 

dapat digunakan untuk penambahan data perihal. 
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b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Perihal” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data perihal. 

• User memilih menu “AddNew Perihal” pada halaman administrasi data perihal. 

• User memasukkan data masalah baru pada form yang telah disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data perihal baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM pegawai where 

nama_perihal=’perijinan’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penambahan data perihal baru dengan masukan data 

masalah ditunjukkan pada gambar 6.50. Masukan data perihal diisikan pada 

form. 

 
Gambar 6.50 Halaman aplikasi penambahan data perihal 

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data perihal baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data perihal. Hasil proses 

penambahan data perihal baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 

6.51. 

 
Gambar 6.51 Hasil penambahan data perihal pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 
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d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data perihal baru pada aplikasi administrasi data perihal 

dapat digunakan untuk menambah data perihal pada basis data simarsip . 

 

6.3.7.3 Pengujian Proses Perubahan Data Perihal 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data perihal 

dapat digunakan untuk merubah data perihal pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Perihal” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data perihal. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar perihal pada halaman administrasi data 

perihal untuk data perihal yang akan dirubah. 

• User merubah data perihal yang tampil pada  form. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data perihal yang telah 

dirubah dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM pegawai where kd_perihal=4;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi perubahan data perihal dengan masukan data 

perihal ditunjukkan pada gambar 6.52. Masukan data perihal diisikan pada form. 

 
Gambar 6.52 Halaman aplikasi perubahan data perihal 

sumber: Pengujian 
 

• Proses perubahan data perihal yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui 

data pada halaman administrasi data perihal. Hasil proses perubahan data perihal 

pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.53. 
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Gambar 6.53 Hasil perubahan data perihal pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi perubahan data perihal pada aplikasi administrasi data perihal dapat 

digunakan untuk merubah data perihal pada basis data simarsip . 

 

6.3.7.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Perihal 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data perihal 

dapat digunakan untuk menghapus data perihal pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Perihal” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data perihal. 

• User memilih menu “Hapus” pada daftar perihal pada halaman detail data 

perihal untuk data perihal yang akan dihapus. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data perihal yang telah 

dihapus dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM pegawai where 

nama_perihal=’pembayaran’;  

c.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data perihal ditunjukkan pada gambar 

6.54.  
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Gambar 6.54 Halaman aplikasi penghapusan data perihal 

sumber: Pengujian 
 

• Hasil proses penghapusan data perihal pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.55. 

 
Gambar 6.55 Hasil penghapusan data perihal pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d.   Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penghapusan data perihal pada aplikasi administrasi data perihal dapat 

digunakan untuk menghapus data perihal pada basis data simarsip . 

 

6.3.8 Pengujian Proses Administrasi Data Arsip 

Pengujian proses administrasi data arsip meliputi pengujian proses menampilkan 

data arsip, penambahan data arsip, pengubahan data arsip, dan penghapusan data arsip. 
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6.3.8.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data arsip 

dapat digunakan untuk menampilkan data arsip. Tampilan data arsip disesuaikan 

dengan data arsip yang terdapat pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Arsip” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data arsip. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data arsip dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM arsip;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi menampilkan data arsip ditunjukkan pada gambar 

6.56.  

 
Gambar 6.56 Halaman aplikasi menampilkan data arsip  

sumber: Pengujian 
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• Data arsip pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.57. 

 
Gambar 6.57 Data arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi menampilkan data arsip pada aplikasi administrasi data arsip dapat 

digunakan untuk menampilkan data arsip. Data arsip yang ditampilkan sesuai 

dengan data arsip yang terdapat pada basis data simarsip. 

 

6.3.8.2 Pengujian Proses Penambahan Data Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data arsip 

dapat digunakan untuk penambahan data arsip. 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Arsip” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data arsip. 

• User memilih menu “Add New Arsip” pada halaman administrasi data arsip. 

• User memasukkan data arsip baru pada form yang telah disediakan. 

 



175 
 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data arsip baru dengan 

memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM arsip where 

nomor_surat=’25/mdr/kas/2008’;  

c. Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penambahan data arsip baru dengan masukan data 

arsip ditunjukkan pada gambar 6.58. Masukan data arsip diisikan pada form. 

 
Gambar 6.58 Halaman aplikasi penambahan data arsip 

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data arsip baru yang berhasil dilakukan, langsung 

memperbarui data pada halaman administrasi data arsip. Hasil proses 

penambahan data arsip baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 

6.59. 
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Gambar 6.59 Hasil penambahan data arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data arsip baru pada aplikasi administrasi data arsip dapat 

digunakan untuk menambah data arsip pada basis data simarsip . 

 

6.3.8.3 Pengujian Proses Perubahan Data Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data arsip 

dapat digunakan untuk merubah data arsip pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Arsip” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data arsip. 

• User memilih menu “Edit” pada daftar arsip pada halaman administrasi data 

admin untuk data arsip yang akan dirubah. 

• User merubah data arsip yang tampil pada  form. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data arsip yang telah dirubah 

dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM arsip where 

nomor_surat=’25/mdr/kas/2007’;  

c.   Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi perubahan data arsip dengan masukan data arsip 

ditunjukkan pada gambar 6.60 Masukan data arsip diisikan pada form. 
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Gambar 6.60 Halaman aplikasi perubahan data arsip 

sumber: Pengujian 
 

• Proses perubahan data arsip yang berhasil dilakukan, langsung memperbarui 

data pada halaman administrasi data arsip. Hasil proses perubahan data arsip 

pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.61. 

 
Gambar 6.61 Hasil perubahan data arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 
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d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi perubahan data arsip pada aplikasi administrasi data arsip dapat 

digunakan untuk merubah data pada basis data simarsip . 

 

6.3.8.4 Pengujian Proses Penghapusan Data Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data arsip 

dapat digunakan untuk menghapus data arsip pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Arsip” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data arsip. 

• User memilih menu “Hapus” pada daftar arsip pada halaman detail data arsip 

untuk data arsip yang akan dihapus. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data arsip yang telah dihapus 

dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM arsip where 

nomor_surat=’25/mdr/kas/2008’;  

c.   Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data arsip ditunjukkan pada gambar 

6.62.  
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Gambar 6.62 Halaman aplikasi penghapusan data arsip 

sumber: Pengujian 
 

• Hasil proses penghapusan data arsip pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.63. 

 
Gambar 6.63 Hasil penghapusan data arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penghapusan data arsip pada aplikasi administrasi data arsip dapat 

digunakan untuk menghapus data arsip pada basis data simarsip . 
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6.3.9 Pengujian Proses Administrasi Data Transaksi Peminjaman Arsip 

Pengujian proses administrasi data peminjaman arsip meliputi pengujian proses 

menampilkan data peminjaman arsip, penambahan data peminjaman arsip dan 

penghapusan data peminjaman arsip. 

6.3.9.1 Pengujian Proses Menampilkan Data Transaksi Peminjaman Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

peminjaman arsip dapat digunakan untuk menampilkan data peminjaman arsip. 

Tampilan data peminjaman arsip disesuaikan dengan data peminjaman arsip 

yang terdapat pada basis data simarsip . 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Transaksi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data transaksi peminjaman arsip. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data peminjaman arsip 

dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM transaksi_pinjam;  

c.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi menampilkan data transaksi peminjaman arsip 

ditunjukkan pada gambar 6.64.  
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Gambar 6.64 Halaman aplikasi menampilkan data transaksi peminjaman arsip  

sumber: Pengujian 

• Data transaksi peminjaman arsip pada basis data MySQL ditunjukkan pada 

gambar 6.65. 

 
Gambar 6.65 Data transaksi peminjaman arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi menampilkan data transaksi peminjaman arsip pada aplikasi 

administrasi data transaksi peminjaman arsip dapat digunakan untuk 

menampilkan data transaksi peminjaman arsip. Data transaksi peminjaman arsip 

yang ditampilkan sesuai dengan data transaksi peminjaman arsip yang terdapat 

pada basis data simarsip. 
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6.3.9.2 Pengujian Proses Penambahan Data Transaksi Peminjaman Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

transaksi peminjaman arsip dapat digunakan untuk penambahan data transaksi 

peminjaman arsip. 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Transaksi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data transaksi peminjaman arsip. 

• User memilih menu “AddNew Transaksi” pada halaman administrasi data 

transaksi peminjaman arsip. 

• User memilih menu transaksi peminjaman arsip beradasarkan keinginan user 

pada halaman administrasi data transaksi peminjaman arsip berikutnya 

• User memilih menu “lihat” pada data arsip yang akan dipilih kemudian memilih 

menu “Pinjam”. 

• User memasukkan data transaksi peminjaman arsip baru pada form yang telah 

disediakan. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data transaksi peminjaman 

arsip baru dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM transaksi_pinjam where kd_tran s=5;  

c.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penambahan data transaksi peminjaman arsip baru 

berdasarkan data unit ditunjukkan pada gambar 6.66. 
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Gambar 6.66 Halaman aplikasi penambahan data transaksi peminjaman arsip 

Berdasarkan data unit 
sumber: Pengujian 

• Tampilan halaman aplikasi penambahan detail data transaksi peminjaman arsip 

baru ditunjukkan pada gambar 6.67 

 
Gambar 6.67 Halaman aplikasi penambahan detail data transaksi peminjaman arsip 

Berdasarkan data unit 
sumber: Pengujian 
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• Tampilan halaman aplikasi penambahan data transaksi peminjaman arsip baru 

dengan masukan data transaksi peminjaman arsip ditunjukkan pada gambar 

6.68. Masukan data transaksi peminjaman arsip diisikan pada form. 

 
Gambar 6.68 Halaman aplikasi penambahan data transaksi peminjaman arsip 

sumber: Pengujian 
 

• Proses penambahan data transaksi peminjaman arsip baru yang berhasil 

dilakukan, langsung memperbarui data pada halaman administrasi data transaksi 

peminjaman arsip. Hasil proses penambahan data transaksi peminjaman arsip 

baru pada basis data MySQL ditunjukkan pada gambar 6.69. 

 
Gambar 6.69 Hasil penambahan data transaksi peminjaman arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 
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d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penambahan data transaksi peminjaman arsip baru pada aplikasi 

administrasi data transaksi peminjaman arsip dapat digunakan untuk menambah 

data transaksi peminjaman arsip pada basis data simarsip . 

 

6.3.9.3 Pengujian Proses Penghapusan Data Transaksi Peminjaman Arsip 

a. Tujuan 

• Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi administrasi data 

transaksi peminjaman arsip dapat digunakan untuk menghapus data transaksi 

peminjaman arsip pada basis data simarsip . 

 

b. Prosedur Pengujian 

PC Client: 

• User memilih menu “Data Transaksi” pada menu utama Simarsip Online untuk 

masuk ke halaman administrasi data transaksi peminjaman arsip. 

• User memilih menu “Hapus” pada daftar arsip pada halaman data transaksi 

peminjaman arsip untuk data transaksi peminjaman arsip yang akan dihapus. 

PC Server: 

• Server basis data MySQL dijalankan untuk melihat data transaksi peminjaman 

arsip yang telah dihapus dengan memberikan perintah sebagai berikut: 

Mysql> SELECT * FROM transaksi_pinjam where kd_tran s=5;  

c.   Hasil Pengujian dan Analisis 

• Tampilan halaman aplikasi penghapusan data transaksi peminjaman arsip 

ditunjukkan pada gambar 6.70.  
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Gambar 6.70 Halaman aplikasi penghapusan data transaksi peminjaman arsip 

sumber: Pengujian 
 

• Hasil proses penghapusan data transaksi peminjaman arsip pada basis data 

MySQL ditunjukkan pada gambar 6.71. 

 
Gambar 6.71 Hasil penghapusan data transaksi peminjaman arsip pada basis data MySQL 

sumber: Pengujian 

d.  Hasil Pengujian dan Analisis 

• Aplikasi penghapusan data transaksi peminjaman arsip pada aplikasi 

administrasi data transaksi peminjaman arsip dapat digunakan untuk menghapus 

data transaksi peminjaman arsip pada basis data simarsip . 

 

 

 

 


