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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari 

pembuatan prototipe perangkat lunak layanan problem solving purna jual online 

dan WAP untuk software house (studi kasus : PT. Gracia Inti Computer). 

Beberapa poin yang akan disajikan adalah kebutuhan sistem, screenshot aplikasi 

Website dan WAP, uji coba (Test Case) berupa tabel hasil testing aplikasi, dan 

pembahasan. 

 

4.1. Kebutuhan Sistem 

Pada poin kebutuhan sistem ini, akan disajikan beberapa kebutuhan 

sistem yang seharusnya dimiliki untuk menjalankan sistem yang telah dibentuk. 

Ada 2 hal yang akan di informasikan mengenai kebutuhan sistem, yang pertama 

sistem operasi dan perangkat lunak yang terdapat pada web hosting untuk 

mengaktifkan aplikasi website dan WAP yang telah dihasilkan dan menjalankan 

aplikasi tersebut, yang kedua adalah perangkat keras minimal yang harus dimiliki 

user untuk menggunakan aplikasi yang ada. 

Sistem Operasi dan perangkat lunak yang tersedia pada web hosting dan 

yang dibutuhkan oleh user untuk mengakses aplikasi website: 

1. ASP .Net 3.5 SP1 

2. Windows Server 2008 

3. Microsoft SQL Server 2008 

4. IIS 7 
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5. LINQ – AJAX 

6. Mozilla Firefox / Opera / Internet Explorer 

Perangkat keras minimum untuk menjalankan aplikasi website dari 

komputer dan WAP dari handphone : 

1. Processor Intel Pentium III - 667 Mhz 

2. Harddisk Maxtor 7200 rpm kapasitas 20 GB 

3. Memory 512 MB 

4. VGA on board 

5. Sound Card on board SIS 7012 Wave  

6. Monitor resolusi minimal 1024 x 768 

7. Mouse dan keyboard standar 

8. Handphone Nokia seri 8310, 6600, dll (NB: ada fasilitas GPRS) 

 

4.2. Screenshot Aplikasi Website 

Pada pembahasan implementasi aplikasi website ini, akan disajikan 

interface atau screenshot dari halaman website beserta penjelasan langkah-

langkahnya. Website ini dapat diakses di http://www.gicomp.co.cc. 

4.2.1. Screenshot Halaman Home 

Halaman home ini adalah halaman awal dari website Gracia Inti 

computer. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat daftar produk yang dijual 

pada perusahaan, tetapi tidak dapat memesan. Jika ingin memesan, pelanggan 

harus mendaftarkan diri terlebih dahulu pada halaman register, jika belum pernah 

mendaftarkan diri, kemudian lakukan login, kemudian pilih menu order program 

pada bagian kiri website. 
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Gambar 4.1 Halaman Home 

4.2.2. Screenshot Halaman Login 

Halaman login disini akan digunakan sebagai konfirmasi level untuk 

menuju ke halaman selanjutnya. Apabila level user, maka akan menuju halaman 

user, dan seterusnya. 

 

Gambar 4.2 Halaman Login 
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4.2.3. Screenshot Halaman Register 

Halaman register adalah halaman bagi user yang belum mendaftarkan 

diri atau dapat dikatakan bagi pelanggan baru. Pendaftaran disini tidak 

menggunakan cara-cara yang sulit, hanya harus memeriksa username yang akan 

didaftarkan, apakah sudah ada atau belum. 

 

Gambar 4.3 Halaman Register 

4.2.4. Screenshot Halaman Company Profile 

Halaman company profile berfungsi untuk memperkenalkan profile 

perusahaan kepada pasar, karena ada pepatah “tak kenal maka tak sayang”. 

Kepercayaan akan mudah dilakukan jika sudah saling mengenal. 
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Gambar 4.4 Halaman Company Profile 

4.2.5. Screenshot Halaman Contact Us 

Halaman contact us ini adalah halaman untuk informasi kepada pasar, 

jika ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi. Pada halaman ini, akan 

disajikan informasi nama lengkap personil yang akan dihubungi dan nomor yang 

dapat dihubungi. 

 

Gambar 4.5 Halaman Contact Us 
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4.2.6. Screenshot Halaman Testimonial 

Halaman Testimonial adalah halaman yang menampilkan testimonial 

yang diberikan oleh pelanggan kepada perusahaan mengenai produk, pelayanan 

dan lain-lain. 

 

Gambar 4.6 Halaman Testimonial 

4.2.7. Screenshot Halaman Maintenance Katalog 

Halaman Maintenance Katalog adalah halaman yang dapat diakses oleh 

user yang levelnya admin. Halaman ini berfungsi untuk menambah dan mengubah 

produk. 
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Gambar 4.7 Halaman Maintenance Katalog 

4.2.8. Screenshot Halaman Maintenance Members 

Halaman Maintenance Members adalah halaman yang akan digunakan 

untuk mengaktifkan atau menonaktifkan user, tetapi tidak diberikan akses untuk 

menghapus, karena akan dijadikan arsip oleh perusahaan. 

 

Gambar 4.8 Halaman Maintenance Members 
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4.2.9. Screenshot Halaman Maintenance Order Status 

Halaman Maintenance Order Status adalah halaman yang berfungsi 

untuk memberikan informasi kepada pelanggan apakah produk yang dipesan 

sudah terkirim atau belum. 

 

Gambar 4.9 Halaman Maintenance Order Status 

4.2.10. Screenshot Halaman Maintenance Problem Solving 

Halaman Maintenance Problem Solving adalah halaman yang digunakan 

untuk menambah atau mengubah data problem solving yang akan digunakan oleh 

aplikasi WAP yang telah dibuat. 
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Gambar 4.10 Halaman Maintenance Problem Solving 

4.2.11. Screenshot Halaman Maintenance Company Profile 

Halaman Maintenance Company Profile adalah halaman untuk 

mengubah data pada company profile, biasanya hal tersebut terjadi karena ada 

penambahan kualitas perusahaan, seperti pernah memenangkan tender dan 

berhasil menyelesaikan dengan baik, dan lain-lain. 

 

Gambar 4.11 Halaman Maintenance Company Profile 
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4.2.12. Screenshot Halaman Maintenance Testimonial 

Halaman Maintenance Testimonial adalah halaman untuk memberikan 

status kepada testimonial pelanggan, apakah boleh ditampilkan atau tidak. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika ada perkataan pelanggan yang 

kurang berkenan untuk ditampilkan. 

 

Gambar 4.12 Halaman Maintenance Testimonial 

4.2.13. Screenshot Halaman Members View 

Halaman Members View adalah halaman untuk menampilkan siapa saja 

pelaggan perusahaan yang terdaftar. Informasi tersebut akan digunakan untuk 

menentukan strategi selanjutnya untuk meningkatkan penjualan dan pelayanan 

bagi pelanggan, seperti memberikan reward pada pelanggan yang loyal. 
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Gambar 4.13 Halaman Members View 

4.2.14. Screenshot Halaman Order Transaction View 

Halaman Order Transaction View adalah halaman untuk memberikan 

informasi penjualan yang telah dilakukan pelanggan, dan informasi ini akan 

dilaporkan kepada manajer. 

 

Gambar 4.14 Halaman Order Transaction View 
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4.2.15. Screenshot Halaman Order Program 

Halaman Order Program adalah halaman yang berfungsi untuk 

pemesanan produk oleh pelanggan. 

 

Gambar 4.15 Halaman Order Program 

4.2.16. Screenshot Halaman Order History 

Halaman Order History adalah halaman yang akan digunakan untuk 

memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk apa saja yang pernah 

dibeli oleh pelanggan tersebut. 
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Gambar 4.16 Halaman Order History 

4.2.17. Screenshot Halaman Insert Testimonial 

Halaman Insert Testimonial adalah halaman yang akan digunakan untuk 

memasukkan testimonial pelanggan bagi perusahaan mengenai berbagai hal yang 

ingin disampaikan seperti saran dan kritik yang membangun. 

 

Gambar 4.17 Halaman Insert Testimonial 
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4.3. Screenshot Aplikasi WAP 

Pada pembahasan implementasi aplikasi WAP ini, akan disajikan 

interface atau screenshot dari halaman WAP beserta penjelasan langkah-

langkahnya. WAP ini dapat diakses di http://wap.gicomp.co.cc. 

4.3.1. Screenshot Halaman Login 

Halaman login ini adalah halaman yang berfungsi untuk memeriksa 

username dan password yang berguna untuk proses pemesanan produk pada 

catalog yang ada. Halaman login disini tidak membedakan level user, karena pada 

halaman WAP yang dibuat, hanya ditujukan bagi pelanggan yang membutuhkan 

pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan pada software yang telah dibeli. 

 

Gambar 4.18 Halaman Login WAP 
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4.3.2. Screenshot Halaman Menu 

Halaman Menu adalah halaman yang menyajikan menu apa saja yang 

dapat dilakukan oleh aplikasi WAP ini. Pada aplikasi WAP ini disediakan dua 

menu penting, yaitu katalog dan problem solving. 

 

Gambar 4.19 Halaman Menu WAP 

4.3.3. Screenshot Halaman Katalog 

Halaman Katalog adalah halaman yang digunakan untuk 

menginformasikan produk perusahaan berupa software kepada pelanggan yang 

terdaftar di website perusahaan. Pertama-tama yang harus dilakukan jika ingin 

melihat keterangan software yang akan dibeli adalah dengan klik tombol refresh, 

kemudian selanjutnya jika pelanggan ingin memesan, maka dapat klik tombol 

order. Pemesanan akan berhasil, jika software belum pernah dipesan dan dibeli 

sebelumnya. Proses order ini akan disiimpan dalam database perusahaan. Untuk 
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mengetahui status pemesanan, maka user dapat memeriksanya pada website yang 

ada. 

 

Gambar 4.21 Halaman Order Katalog WAP 

4.3.4. Screenshot Halaman Problem Solving 

Halaman Problem solving adalah menu utama yang disajikan pada 

aplikasi WAP ini, karena tujuan utama dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk 

melayani pelanggan yang menghadapi masalah pada software yang telah dibeli. 

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan pada pilihan menu problem solving, 

yaitu memilih kategori masalah yang dihadapi, kemudian memilih jenis masalah 

yang dihadapi, dan akan disajikan solusi yang dapat dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah pelanggan. Berdasarkan pemilihan kategori problem, 

maka akan ditentukan jenis permasalahan atau problem yang sering dihadapi. 
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Gambar 4.22 Halaman Pilih Kategori Problem 

Langkah selanjutnya setelah memilih kategori problem, maka akan 

disajikan jenis problem yang biasa terjadi berdasarkan kategori problem yang 

dipilih. Berdasarkan jenis yang dipilih, maka akan ditampilkan solusi untuk 

problem yang dihadapi oleh pelanggan. 

 

Gambar 4.23 Halaman Pilih Jenis Problem 
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Langkah yang selanjutnya adalah menampilkan solusi dari problem atau 

masalah yang dihadapi oleh pelanggan berdasarkan kategori dan jenis masalah 

yang dihadapi. Problem solving ini akan selalu di update, jika ditemukan masalah 

baru yang dihadapi pelanggan. Tujuan dilakukannya update adalah untuk 

melayani pelanggan lebih baik lagi. 

 

Gambar 4.24 Halaman Solusi Problem Solving 

 

4.4. Uji Coba (Test Case) 

Pada uji coba ini, akan disajikan tabel perbandingan untuk membuktikan 

kesesuaian aplikasi dengan tujuan yang telah di sajikan di awal pembuatan 

prototipe perangkat lunak layanan problem solving purna jual online dan WAP 

untuk software house. Test Case merupakan suatu tes yang dilakukan berdasarkan 
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pada suatu inisialisasi, masukan, kondisi ataupun hasil yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengujian ini akan dilakukan dengan membandingkan desain dan 

hasil aplikasi. 

Pada Tabel 4.1 berikut, akan ditampilkan Uji Test Case untuk 

membuktikan apakah kesesuaian dari aplikasi website dan WAP dengan 

desainnya sudah dapat terjadi dan juga akan di uji apakah website dan WAP dapat 

terintegrasi dengan baik. 
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Tabel 4.1 Uji Test Case antara desain dan hasil aplikasi website 

No Fungsi Skenario Test Case Masukan Keterangan Hasil Uji 

1 Register 

Website 

(simpan User 

profile) 

Lakukan register sebagai 

user baru pada website 

ini dan isi data dengan 

lengkap 

1 Sukses Crazy; 1; 1; crazier_spirtus@yahoo.com;  

crazier_spirtus@yahoo.com; spirtus 

crazier; jawa barat; bandung; jl. Jendral 

sudirman 212; 60234 

Register berhasil dan menuju ke 

halaman login. 

v 

2 Gagal Crazy; 12; 12; spirtus@yahoo.com;  

spirtus@yahoo.com; crazier spirtus; jawa 

tengah; Salatiga; jl. Jendral sudirman 213; 

60231 

Register gagal dan tetap pada 

halaman register, kesalahan 

terjadi karena username yang 

dimasukkan sudah ada. 

v 

2 Login Website Lakukan Login setelah 

register dengan 

memasukkan username 

dan password yan telah 

didaftarkan 

1 Sukses Crazy; 1 Login sukses dan menuju 

halaman home dari member. 

v 

2 Gagal Crazy; 12 Login Error, karena password 

salah 

v 

3 Gagal Craz; 1 Login Error, karena Username 

tidak ada 

v 

3 Change Profile 

Website 

(Update User 

Profile) 

Lakukan Change Profile 

untuk mengubah 

password / nama lengkap 

/ propinsi /  kota / alamat 

/ zip code 

1 Sukses Ubah password menjadi 1234, kemudian 

klik update 

Update Sukses, karena setelah 

mengisi password yang baru, 

juga mengisi email dan 

confirmnya 

v 

2 Gagal Tidak melakukan apa2, tetapi melakukan 

klik update 

Gagal karena data tidak diisi 

dengan lengkap, password dan 

email, beserta confirm ulangnya 

v 

mailto:crazier_spirtus@yahoo.com
mailto:crazier_spirtus@yahoo.com
mailto:spirtus@yahoo.com
mailto:spirtus@yahoo.com
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No Fungsi Skenario Test Case Masukan Keterangan Hasil Uji 

4 Order Program 

Website 

Lakukan pemesanan 

produk pada katalog 

pemesanan; pilih produk 

yang pertama sebagai 

contoh 

1 Sukses Pilih ”GL Silver” Sukses dan muncul pesan 

halaman ”Terima kasih atas 

pembelian produk kami. Kami 

akan mengirimkan produk yang 

anda pesan secepatnya.Kammi 

akan melakukan demo program, 

jika anda membeli software 

perusahaan kami. Terima 

kasih.” 

 

2 Gagal Pilih ”GL Silver” Gagal dan muncul pesan 

halaman berupa peringatan 

”Maaf, anda sudah pernah 

membeli atau sedang memesan 

software ini. Silakan 

menghubungi admin kami untuk 

mendapatkan informasi 

selengkapnya. Terima kasih.” 

v 

5 Login WAP Lakukan login sesuai 

dengan username dan 

password yang telh 

didaftarkan pada saat 

register pada website 

1 Sukses Crazy; 1234 Login Sukses v 

2 Gagal Crazy; 123 Password Salah v 

3 Gagal Crazier; 1234 Username Tidak ada v 

4 Gagal Crazy;  

- (kosong) 

Password belum diisi v 

6 Katalog WAP 

(Order Program) 

Lakukan pemesanan 

program baik yang sudah 

pernah dipesan ataupun 

belum 

1 Sukses Pilih GL Gold-I Sukses, karena belum pernah 

membeli ataupun tidak sedang 

memesan program tersebut 

v 
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No Fungsi Skenario Test Case Masukan Keterangan Hasil Uji 

2 Gagal Pilih GL Silver Gagal, karena sudah pernah 

membeli ataupun sedang dalam 

proses pemesanan. 

v 

7 Integrasi WAP 

dan Website 

saat pemesanan 

program 

(Order Program) 

Lakukan pemesanan 

program pada WAP, 

sebelum melakukan 

pemesanan, buka 

halaman website terlebih 

dahulu dan lihat history 

order pada halaman user 

tersebut 

 Sukses, jika 

pada saat 

user 

memesan 

pada halaman 

WAP, maka 

pada halaman 

order history 

website akan 

muncul data 

pemesanan 

tersebut. 

Pilih GL Gold-II, kemudian buka halaman 

order history website yang belum terisi 

data order program GL Gold-II 

Pada halaman order history 

website akan muncul program 

yang dipesan dan akan tampil 

juga tanggal dan waktu pesan 

yang dilakukan oleh user 

tersebut. 

v 

8 Maintenance 

Catalog 

Lakukan insert dan 

update data katalog 

produk 

1 Sukses 

(proses 

insert) 

GL-08; GL Uranium (GL-07 ++); 

software.jpg; GL-08.txt; 25.000.000 

Sukses karena ID belum ada dan 

semuanya terisi. 

v 

2 Gagal (proses 

insert) 

GL-08; GL Merkuri (GL-07 ++); 

25.000.000 

Gagal karena ID yang 

dimasukkan sama atau ada yang 

belum diisikan 

v 

3 Sukses 

(proses 

update) 

GL Merkurius (GL-07 ++); software.jpg; 

GL-08.txt; 25.000.000 

Sukses karena data diisikan 

lengkap 

v 

4 Gagal (proses 

update) 

GL-08; GL Merkuri (GL-07 ++); 

25.000.000 

Gagal karena data tidak diisi 

dengan lengkap 

v 
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4.5. Pembahasan 

Pembahasan pada Sistem Pembuatan Prototipe Perangkat Lunak Layanan 

Problem Solving Purna Jual Online dan WAP akan disajikan dengan 

mendiskusikan kesesuaian yang telah didapatkan dari hasil aplikasi dengan tujuan 

awal. Tujuan awal yang diharapkan adalah membangun aplikasi WAP untuk 

layanan problem solving bagi pelanggan, yang dapat berfungsi sebagai sarana 

penjualan dan pemasaran program (software), dan terintegrasi dengan website 

untuk layanan problem solving purna jual PT. Gracia Inti Computer. 

Kedua aplikasi yang telah dibangun adalah aplikasi website dan WAP. 

Fokus utama dalam pembuatan aplikasi tersebut adalah dapat berfungsi untuk 

pemasaran dan penjualan, dapat juga sebagai bentuk pelayanan perusahaan 

kepada pelanggan. Aplikasi WAP yang telah dibangun akan berfungsi sebagai 

pendukung aplikasi website. WAP yang dibangun akan mendukung penjualan dan 

pelayanan kepada pelanggan setelah membeli produk perusahaan, sedangkan 

website akan berfungsi untuk pemasaran dan penjualan produk perusahaan dan 

juga sebagai sarana komunikasi antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Ada 

beberapa hal penting yang didapatkan dari penggunaan website, yaitu adanya 

register user baru yang akan berfungsi untuk mendaftarkan user baru menjadi 

pelanggan perusahaan dan mendapatkan informasi produk beserta dengan layanan 

problem solving jika pelanggan tersebut telah membeli produk perusahaan berupa 

software. Pelanggan yang telah terdaftar dapat melakukan login pada website 

perusahaan untuk melakukan order, melihat order history jika pernah membeli 

produk perusahaan, memberikan testimonial untuk peningkatan layanan 
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perusahaan kepada pelanggan jika berupa saran, memberikan informasi kepada 

perusahaan jika ada perubahan profile pelanggan seperti pindah kota, alamat, dll. 

Kegunaan lain yang didapatkan dalam penggunaan aplikasi WAP dengan 

fasilitas GPRS pada handphone adalah biaya yang relatif lebih murah 

dibandingkan dengan penggunaan fasilitas SMS, karena penggunaan SMS 

terbatas oleh karakter dan besarnya kemungkinan terjadi miss communication 

antara kedua pihak. Biaya pengeluaran yang relatif kecil bukan hanya didapatkan 

oleh pihak pelanggan, tetapi dari pihak perusahaan, dalam hal ini mengenai biaya 

hosting website dan WAP. 

Pada tabel 4.1 telah dibuktikan bahwa hasil aplikasi sesuai dengan desain 

yang telah dibuat dan sesuai dengan tujuan awal yang diharapkan. Kesesuaian 

yang didapatkan dari hasil aplikasi dengan tujuan awal yaitu telah membangun 

aplikasi WAP untuk layanan problem solving bagi pelanggan, karena bersifat 

online maka dapat diasumsikan sebagai usaha peningkatan pemasaran dan 

penjualan produk, data yang dimasukkan kedalam aplikasi website akan sama 

dengan yang dihasilkan pada aplikasi WAP, karena kedua aplikasi terintegrasi 

dengan baik, seperti masukan data problem solving, disaat data dimasukkan pada 

website melalui menu problem solving oleh administrator, maka akan tampil data 

tersebut pada menu pilihan problem solving di aplikasi WAP. 


