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6.2 Pengujian perangkat lunak aktor kajur 

Pada pengujian perangkat lunak aplikasi dilakukan pengujian perangkat lunak 

untuk login, perangkat lunak untuk administrasi Master Group Praktikum, 

administrasi Master Kurikulum, administrasi Master Konsentrasi, administrasi Assign 

KKDK, administrasi Assign Paket Dosen , administrasi news, administrasi bank data . 

Untuk administrasi news from kajur aktor dapat masuk melalui fitur menu 

News – news from kajur. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.115. 

 

Gambar 6.115 Pengujian fitur menu news from kajur 

sumber: Pengujian 

 

Pada news from kajur, 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. 

 

6.2.1 Pengujian Perangkat lunak Login Simlatte. 

User kajur 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 6.116. 
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Gambar 6.116 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 kajur berhasil login, aktor kajur dapat memilih 

menu-menu yang tersedia. Pengujian hasil login ditunjukkan dalam Gambar 6.117. 

 

 

Gambar 6.117 Pengujian hasil login 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.2.2 Pengujian perangkat lunak menu master. 

Pada menu master terdapat berbagai pilihan anatara lain : Master Group 

Praktikum, Master Kurikulum, dan Master Konsentrasi. Yang mana aktor dapat 
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melakukan pengaturan data pada manage master tersebut. Pengujian seperti 

ditunjukan pada Gambar 6.118. 

 

Gambar 6.118 Pengujian Menu Master 

sumber: Pengujian 

 

Apabila kajur memilih menu master – master group praktikum, maka sistem 

akan menampilkan halaman master group praktikum. Pengujian seperti ditunjukkan  

pada Gambar 6.119. 

 

 

Gambar 6.119 Pengujian halaman manage group pratikum 

sumber: Pengujian 

 

 

 

6.2.2.1 Pengujian perangkat lunak manage master group praktikum tambah 

data. 

Pada menu master group paktikum, aktor dapat melakukan penambahan data 

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

Gambar 6.120. 
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Gambar 6.120 Pengujian tombol tambah data master group praktikum 

sumber: Pengujian 

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

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

Mk”, “label”, “sks”, “deskripsi”. Setelah penginputan data selesai gunakan tombol 

“Submit” untuk melakukan penyimpanan data ke dalam database master group 

praktikum. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.121. 

 

Gambar 6.121 Pengujian pop-up tambah data  master group praktikum 

sumber: Pengujian 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel master group praktikum akan menampilkan data baru 
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tersebut berikut juga pada database master group praktikum.Pengujian seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.122 dan 6.123. 

 

Gambar 6.122 Pengujian hasil penambahan pada data master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

Gambar 6.123 Pengujian hasil penambahan pada database master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.2 Pengujian perangkat lunak manage master group praktikum ubah 

data. 

Untuk melakukan perubahan pada data master group praktikum, aktor dapat 

melakukannya dengan menekan tombol “Edit” pada action di tabel master group 

praktikum. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.124. 
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Gambar 6.124 Pengujian tombol edit data master group praktikum 

sumber: Pengujian 

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

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “Kode Mk”, ”label”, “Sks”, 

dan “Deskripsi” dari data lama menjadi data baru pada data master group praktikum, 

kemudian menekan tombol “Submit” untuk melakukan penyimpanan data baru. 

Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.125. 

 

Gambar 6.125 Pengujian halaman edit data master group praktikum 

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 
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pada database master group praktikum. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 

6.126 dan 6.127. 

 

Gambar 6.126 Pengujian hasil perubahan pada data news master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.127 Pengujian hasil perubahan pada database master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.3 Pengujian perangkat lunak manage master group praktikum hapus 

data. 

Untuk melakukan penghapusan data master group praktikum, aktor dapat 

menekan tombol “Del” pada action tabel master group praktikum. Pengujian seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.128. 
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Gambar 6.128 Pengujian tombol hapus data master group praktikum 

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 6.129. 

 

Gambar 6.129 Pengujian pop-up peringatan hapus data master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

tidak ada lagi atau terhapus begitu juga pada database master group praktikum. 

Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.130 dan 6.131. 
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Gambar 6.130 Pengujian hasil penghapusan pada data master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.131 Pengujian hasil pernghapusan pada database master group praktikum 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.4 Pengujian perangkat lunak manage master kurikulum tambah data. 

Pada menu master kurikulum, aktor dapat melakukan penambahan data 

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

Gambar 6.132. 

 

Gambar 6.132 Pengujian tombol tambah data master kurikulum 

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

menampilkan pop-up yang meminta aktor untuk melakukan penginputan data “label”. 

Setelah penginputan data selesai gunakan tombol “Submit” untuk melakukan 

penyimpanan data ke dalam database master kurikulum. Pengujian seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.134. 

 

Gambar 6.134 Pengujian pop-up tambah data  master kurikulum 

sumber: Pengujian 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel master kurikulum akan menampilkan data baru 

tersebut berikut juga pada database master kurikulum.Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.135 dan 6.136. 

 

Gambar 6.135 Pengujian hasil penambahan pada data master kurikulum 

sumber: Pengujian 
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Gambar 6.136 Pengujian hasil penambahan pada database master kurikulum 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.5  Pengujian perangkat lunak manage master kurikulum ubah data. 

Untuk melakukan perubahan pada data master kurikulum, aktor dapat 

melakukannya dengan menekan tombol “Edit” pada action di tabel master kurikulum. 

Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.137. 

 

Gambar 6.137 Pengujian tombol edit data master kurikulum 

sumber: Pengujian 

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

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “label” dari data lama menjadi 

data baru pada data master kurikulum, kemudian menekan tombol “Submit” untuk 

melakukan penyimpanan data baru. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 

6.138. 
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Gambar 6.138 Pengujian halaman edit data master kurikulum 

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 master kurikulum. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.139 

dan 6.140. 

 

Gambar 6.139 Pengujian hasil perubahan pada data master kurikulum 

sumber: Pengujian 

 

 

 
 

Gambar 6.140 Pengujian hasil perubahan pada database master kurikulum 

sumber: Pengujian 
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6.2.2.6 Pengujian perangkat lunak manage master kurikulum hapus data. 

Untuk melakukan penghapusan data master kurikulum, aktor dapat menekan 

tombol “Del” pada action tabel master kurikulum. Pengujian seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.141. 

 

Gambar 6.141 Pengujian tombol hapus data master kurikulum 

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 6.142. 

 

Gambar 6.142 Pengujian pop-up peringatan hapus data master kurikulum 

sumber: Pengujian 

 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

tidak ada lagi atau terhapus begitu juga pada database master kurikulum. Pengujian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.143 dan 6.144. 
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Gambar 6.143 Pengujian hasil penghapusan pada data master kurikulum 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.144 Pengujian hasil pernghapusan pada database master kurikulum 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.7 Pengujian perangkat lunak manage master konsentrasi tambah data. 

Pada menu master konsentrasi, aktor dapat melakukan penambahan data 

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

Gambar 6.145. 
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Gambar 6.145 Pengujian tombol tambah data master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

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

menampilkan pop-up yang meminta aktor untuk melakukan penginputan data “label”, 

dan “kode”. Setelah penginputan data selesai gunakan tombol “Submit” untuk 

melakukan penyimpanan data ke dalam database master konsentrasi. Pengujian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.145. 

 

Gambar 6.145 Pengujian pop-up tambah data  master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel master konsentrasi akan menampilkan data baru 

tersebut berikut juga pada database master konsentrasi.Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.146 dan 6.147. 



Mohammad Rizal – 0310633065, riezal_20pas@yahoo.co.id | BAB VI 228 

 

 

Gambar 6.146 Pengujian hasil penambahan pada data master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

 

Gambar 6.147 Pengujian hasil penambahan pada database master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.8 Pengujian perangkat lunak manage master konsentrasi ubah data. 

Untuk melakukan perubahan pada data master konsentrasi, aktor dapat 

melakukannya dengan menekan tombol “Edit” pada action di tabel master 

konsentrasi. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.148. 

 

Gambar 6.148 Pengujian tombol edit data master konsentrasi 

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

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “label” dan ”kode” dari data 

lama menjadi data baru pada data master konsentrasi, kemudian menekan tombol 

“Submit” untuk melakukan penyimpanan data baru. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.149. 

 

Gambar 6.149 Pengujian halaman edit data master konsentrasi 

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 master konsentrasi. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.150 

dan 6.151. 

 

Gambar 6.150 Pengujian hasil perubahan pada data master konsentrasi 

sumber: Pengujian 
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Gambar 6.151 Pengujian hasil perubahan pada database master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

 

6.2.2.9 Pengujian perangkat lunak manage master konsentrasi hapus data. 

Untuk melakukan penghapusan data master konsentrasi, aktor dapat menekan 

tombol “Del” pada action tabel master konsentrasi. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.152 

 

Gambar 6.152 Pengujian tombol hapus data master konsentrasi 

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 6.153. 
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Gambar 6.153 Pengujian pop-up peringatan hapus data master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

tidak ada lagi atau terhapus begitu juga pada database master konsentrasi. Pengujian 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.154 dan 6.155. 

 

Gambar 6.154 Pengujian hasil penghapusan pada data master konsentrasi 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.155 Pengujian hasil pernghapusan pada database master konsentrasi 

sumber: Pengujian 
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6.2.3 Pengujian perangkat lunak menu assign. 

Pada menu assign terdapat berbagai pilihan anatara lain : assign KKDK dan 

assign paket dosen. Yang mana aktor dapat melakukan pengaturan data pada fitur 

menu assign tersebut. Pengujian seperti ditunjukan pada Gambar 6.156. 

 

Gambar 6.156 Pengujian Menu assign 

sumber: Pengujian 

 

Apabila kajur memilih menu assign – assign KKDK, maka sistem akan 

menampilkan halaman master assign KKDK. Pengujian halaman manage authorisasi 

ditunjukkan  dalam Gambar 6.157. 

 

 

Gambar 6.157 Pengujian halaman assign KKDK 

sumber: Pengujian 
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6.2.3.1 Pengujian perangkat lunak assign KKDK tambah data. 

Pada menu assign KKDK, aktor dapat melakukan penambahan data dengan 

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

6.158. 

 

Gambar 6.158 Pengujian tombol tambah data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

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

menampilkan pop-up yang meminta aktor untuk melakukan penginputan data “label”. 

Setelah penginputan data selesai gunakan tombol “Submit” untuk melakukan 

penyimpanan data ke dalam database assign KKDK. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.159. 

 

Gambar 6.159 Pengujian pop-up tambah data  assign KKDK 

sumber: Pengujian 



Mohammad Rizal – 0310633065, riezal_20pas@yahoo.co.id | BAB VI 234 

 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel master kurikulum akan menampilkan data baru 

tersebut berikut juga pada database assign KKDK. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.160 dan 6.161. 

 

Gambar 6.160 Pengujian hasil penambahan pada data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 

Gambar 6.161 Pengujian hasil penambahan pada database assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 

6.2.3.2 Pengujian perangkat lunak assign KKDK ubah data. 

Untuk melakukan perubahan pada data assign KKDK, aktor dapat 

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

Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.162. 
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Gambar 6.162 Pengujian tombol edit data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

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

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “label” dan ”kode” dari data 

lama menjadi data baru pada data assign KKDK, kemudian menekan tombol 

“Submit” untuk melakukan penyimpanan data baru. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.163. 

 
 

Gambar 6.163 Pengujian halaman edit data assign KKDK 

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 KKDK. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.164 dan 

6.165. 
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Gambar 6.164 Pengujian hasil perubahan pada data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 

 

 
 

Gambar 6.165 Pengujian hasil perubahan pada database assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 

6.2.3.3 Pengujian perangkat lunak assign KKDK hapus data. 

Untuk melakukan penghapusan data master konsentrasi, aktor dapat menekan 

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

Gambar 6.166. 

 

Gambar 6.166 Pengujian tombol hapus data assign KKDK 

sumber: Pengujian 



Mohammad Rizal – 0310633065, riezal_20pas@yahoo.co.id | BAB VI 237 

 

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 6.167. 

 

Gambar 6.167 Pengujian pop-up peringatan hapus data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

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

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.168 dan 6.169. 

 

Gambar 6.168 Pengujian hasil penghapusan pada data assign KKDK 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.169 Pengujian hasil pernghapusan pada database assign KKDK 

sumber: Pengujian 
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6.2.3.4 Pengujian perangkat lunak assign paket dosen tambah data. 

Pada menu assign paket dosen, aktor dapat melakukan penambahan data 

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

Gambar 6.170. 

 

Gambar 6.170 Pengujian tombol tambah data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

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

menampilkan pop-up yang meminta aktor untuk melakukan penginputan data “label”. 

Setelah penginputan data selesai gunakan tombol “Submit” untuk melakukan 

penyimpanan data ke dalam database assign paket dosen. Pengujian seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.171. 

 

Gambar 6.171 Pengujian pop-up tambah data  assign paket dosen 
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sumber: Pengujian 

Setelah proses penambahan data berhasil maka secara otomatis kembali ke 

halaman sebelumnya dan tabel assign paket dosen akan menampilkan data baru 

tersebut berikut juga pada database assign paket dosen.Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.172 dan 6.173. 

 

Gambar 6.172 Pengujian hasil penambahan pada data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

Gambar 6.173 Pengujian hasil penambahan pada database assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

6.2.3.5 Pengujian perangkat lunak assign paket dosen ubah data. 

Untuk melakukan perubahan pada data assign paket dosen, aktor dapat 

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

dosen. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.174. 



Mohammad Rizal – 0310633065, riezal_20pas@yahoo.co.id | BAB VI 240 

 

 

Gambar 6.174 Pengujian tombol edit data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

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

perubahan data dan aktor dapat melakukan perubahan “label” dan ”kode” dari data 

lama menjadi data baru pada data assign paket dosen, kemudian menekan tombol 

“Submit” untuk melakukan penyimpanan data baru. Pengujian seperti ditunjukkan 

pada Gambar 6.175. 

 

Gambar 6.175 Pengujian halaman edit data assign paket dosen 

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 
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pada database assign paket dosen. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.176 

dan 6.177. 

 

Gambar 6.176 Pengujian hasil perubahan pada data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.177 Pengujian hasil perubahan pada database assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

6.2.3.6 Pengujian perangkat lunak assign paket dosen hapus data. 

Untuk melakukan penghapusan data assign paket dosen, aktor dapat menekan 

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

pada Gambar 6.178. 
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Gambar 6.178 Pengujian tombol hapus data assign paket dosen 

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 6.179. 

 

Gambar 6.179 Pengujian pop-up peringatan hapus data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 Setelah melakukan penghapusan data, maka secara otomatis data tersebut 

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

seperti ditunjukkan pada Gambar 6.180 dan 6.181. 
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Gambar 6.180 Pengujian hasil penghapusan pada data assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

 
 

Gambar 6.181 Pengujian hasil pernghapusan pada database assign paket dosen 

sumber: Pengujian 

 

6.1.6 Pengujian perangkat lunak menu bank data. 

Pada menu bank data terdapat berbagai pilihan anatara lain : Rata-rata nilai 

praktikum dan Search Mahasiswa. Yang mana aktor dapat melakukan pengaturan 

data pada bank data tersebut. Pengujian seperti ditunjukan pada Gambar 6.182. 

 

Gambar 6.182 Pengujian Menu bank data 

sumber: Pengujian 
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6.1.6.1 Pengujian perangkat lunak menu rata-rata nilai praktikum. 
 

Jika ingin menampilkan Rata-rata nilai praktikum, kajur dapat memilih menu 

bank data – Rata-rata nilai praktikum, maka sistem akan menampilkan halaman Rata-

rata Nilai Praktikum. Pengujian seperti ditunjukkan  dalam Gambar 6.183. 

 

 

Gambar 6.183 Pengujian halaman rata-rata nilai praktikum 

sumber: Pengujian 

 

6.1.6.2 Pengujian perangkat lunak menu search mahasiswa. 

Pada halaman search mahasiswa, aktor dapat melihat tampilan data record 

mahasiswa serta dapat melakukan cari data mahasiswa dan menampilkan detail nilai 

mahasiswa. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.184.   

 

 

Gambar 6.184 Pengujian halaman record mahasiswa 

sumber: Pengujian 
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Untuk melakukan pencarian data mahasiswa, aktor dapat melakukan dengan 

menekan tombol “cari”, maka akan keluar pop-up  yang meminta aktor untuk 

menginputkan keyword pencarian dan dilanjutkan dengan menekan tombol “submit”. 

Pengujian pop-up pencarian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.185. 

 

Gambar 6.185 Pengujian pop-up pencarian 

sumber: Pengujian 

 

 

Jika keyword yang di inputkan terdapat pada database maka data tersebut 

akan di tampilkan. Pengujian seperti ditunjukkan pada Gambar 6.186. 

 

 
 

Gambar 6.186 Pengujian hasil pencarian data ditemukan 

sumber: Pengujian 

 

 

Sedangkan jika keyword yang dimaksud tidak terdapat pada database, maka 

sistem akan menampilkan pesan bahwa data belum ada. Pengujian seperti 

ditunjukkan pada Gambar 6.187. 
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Gambar 6.187 Pengujian hasil pencarian data tidak ditemukan 

sumber: Pengujian 

 

Untuk menampilkan detail record mahasiswa, kajur dapat menekan tombol 

“Detail” pada action tabel record mahasiswa, maka secara otomatis sistem akan 

menampilkan halaman Detail Record Mahasiswa. Pengujian seperti ditunjukkan pada 

Gambar 6.188. 

 

 
 

Gambar 6.188 Pengujian hasil pencarian data tidak ditemukan 

sumber: Pengujian 

 


