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6.5 Pengujian perangkat lunak aktor dosen. 

Pada pengujian perangkat lunak aplikasi dilakukan pengujian perangkat lunak 

untuk login, perangkat lunak untuk administrasi Jadwal Post Test dan Nilai Praktikan.  

 

6.5.1 Pengujian Perangkat Lunak Login SIMLATTE 

User dosen 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 6.286. 

 

  
 

Gambar 6.286 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 dosen berhasil login, aktor dosen dapat memilih 

menu-menu yang tersedia. Pengujian hasil login ditunjukkan dalam Gambar 6.287. 
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Gambar 6.287 Pengujian hasil login 

sumber: Pengujian 

 

 

6.5.2 Pengujian perangkat lunak menu praktikum. 

Pada menu praktikum terdapat fitur menu jadwal postest, yang mana aktor 

dapat melakukan pengaturan data jadwal postest tersebut. Pengujian seperti 

ditunjukan pada Gambar 6.288. 

 

Gambar 6.288 Pengujian Menu praktikum 

sumber: Pengujian 

 

Setelah masuk pada menu Praktikum – Jadwal Postest, sistem akan 

menampilkan halaman Daftar Postest dan aktor dapat melakukan pengaturan Daftar 

Postest pada Action “Post Test” pada halaman tersebut. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.289. 
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Gambar 6.289 Pengujian halaman daftar post test 

sumber: Pengujian 

Setelah aktor masuk pada Action “Post Test”, sistem akan menampilkan 

halaman Manage Daftar Post Test Paktikum. Pengujian seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.290. 

 

Gambar 6.290 Pengujian halaman manage daftar post test 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.5.2.1 Pengujian perangkat lunak ubah jadwal post test. 

Untuk melakukan perubahan jadwal post test, aktor dapat melakukan pada 

halaman Manage Daftar Post Test Praktikum dengan memilih tombol Action “Edit 

Assign”, maka sistem akan menampilkan pop-up Jadwal Post Test Dosen dan aktor 

dapat melakukan perubahan pada “Praktikan”, “Nama Dosen”, “Tanggal Postest”, 

dan “Keterangan”. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.291. 
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Gambar 6.291 Pengujian pop-up ubah data jadwal post test 

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 Jadwal Post Test. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.292 

dan 6.293. 

 

Gambar 6.292 Pengujian hasil perubahan pada jadwal post test 

sumber: Pengujian 
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Gambar 6.293 Pengujian hasil perubahan pada database jadwal post test 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.5.3 Pengujian perangkat lunak menu nilai. 

Pada menu Nilai terdapat fitur menu nilai praktikan, yang mana aktor dapat 

melakukan pengaturan data pada nilai praktikan tersebut. Pengujian seperti 

ditunjukan pada Gambar 6.294. 

 

Gambar 6.294 Pengujian menu nilai 

sumber: Pengujian 

 

Setelah masuk pada menu Nilai – Nilai Praktikan, maka sistem akan 

menampilkan halaman Manage Nilai Praktikan dan aktor dapat melakukan 

pengaturan nilai praktikan pada Action “Post Test” pada halaman tersebut. Pengujian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.295. 
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Gambar 6.295 Pengujian halaman nilai praktikan 

sumber: Pengujian 

Setelah aktor masuk pada Action “Post Test”, sistem akan menampilkan 

halaman Manage Daftar Nilai Praktikan Paktikum. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.296. 

 

Gambar 6.296 Pengujian halaman nilai praktikan praktikum 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.5.3.1 Pengujian perangkat lunak ubah nilai praktikan. 

Untuk melakukan perubahan pada nilai praktikan, aktor dapat melakukan 

pada halaman Manage Nilai Praktikan Praktikum dengan memilih tombol Action 

“Nilai Dosen”, maka sistem akan menampilkan pop-up Nilai Post Test Dosen dan 

aktor dapat melakukan perubahan pada “Nama Ko.Ass”, “Nilai Praktikum”, “Nama 

Dosen”, dan “Nilai Dosen”. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.297. 
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Gambar 6.297 Pengujian pop-up ubah data nilai praktikan 

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 Nilai Praktikan. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.298 dan 

6.299. 

 

Gambar 6.298 Pengujian hasil perubahan pada data nilai praktikan 

sumber: Pengujian 
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Gambar 6.299 Pengujian hasil perubahan pada database nilai praktikan 

sumber: Pengujian 

 


