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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Untuk dapat menjalankan sistem ini maka diperlukan perangkat keras 

dan perangkat lunak yang dengan kondisi dan persyaratan tertentu agar sistem 

dapat berjalan dengan baik. Adapun kebutuhan perangkat keras dan perangkat 

lunak adalah sebagai berikut. 

 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Sistem ini nantinya akan diletakkan pada server yang diakses secara 

online, sehingga kebutuhan minimal yang harus dimiliki oleh server adalah: 

1. Processor Intel Pentium IV, sejenis atau diatasnya 

2. Memory 256 Mb  atau lebih 

3. Harddisk 30 Gb atau lebih 

4. Monitor dengan resolusi minimal 1024 x 768 

5. Mouse dan keyboard 

6. Koneksi Intenet. 

 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

ini adalah:  

1. Web Server Apache atau sejenisnya yang dapat menjalankan PHP 

2. Basis data untuk pengolahan data menggunakan MySQL 5.0 
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3. PHP5 sebagai bahasa pemrograman yang dipakai 

4. Untuk perancangan sistem menggunakan Power Designer 6.0 

5. Untuk text editor menggunakan Macromedia Dreamweaver 8 

6. Untuk dokumentasi menggunakan Microsoft Office 2007 

 

4.2 Pembuatan Program 

Sistem ini dibuat dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver 8 

sebagai aplikasi teks editornya. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah 

PHP, HTML dan JavaScript. Sehingga nantinya file yang terbentuk adalah file 

yang berekstensi .php, file ini tidak dapat langsung dijalankan pada komputer. 

Untuk dapat menjalankan file ini maka pada komputer harus diinstall sebuah web 

server, atau bisa juga diupload pada web server sehingga file ini nantinya dapat 

dijalankan. 

 

4.3 Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras terpenuhi maka 

langkah selanjutnya melakukan implementasi sistem. Sistem ini dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu halaman yang dapat diakses oleh konsumen atau pelanggan dan 

halaman yang hanya dapat diakses oleh admin sistem. Selain itu untuk dapat 

melakukan pemantauan posisi kendaraan maka dibutuhkan sebuah file PHP yang 

dapat melakukan konversi dari file yang berbentuk CSV ke dalam bentuk data 

pada basis data. 
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4.3.1 Konversi File CSV (Comma Separated Value) 

Pada proses ini bertujuan untuk mengambil data posisi kendaraan yang 

diberikan oleh provider GPS. Data ini masih dalam bentuk file CSV yang harus 

dikonversi ke dalam bentuk data yang dapat disimpan pada basis data. Proses 

konversi ini dijalankan secara background oleh sistem setiap 2 (dua) menit sekali. 

Untuk dapat melakukan proses konversi maka dibutuhkan sebuah file PHP yang 

berisi skrip untuk melakukan konversi. File untuk melakukan proses konversi 

dapat dilihat pada source code di bawah ini. 

 

<? 
include "common.php"; 
include "function.php"; 
 
$db = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpasswd); 
 
$FIELD_SEPARATOR = ","; 
$FIELD_QUOTE = '"'; 
$SKIP_HEADER_ROW = true; 
$CSV_FILE = "ftp://rejeki:rejeki@202.78.201.50/rejeki/rejeki.csv"; 
 
function fgetcsv_($fp){ 
 global $FIELD_SEPARATOR, $FIELD_QUOTE; 
 return fgetcsv($fp, 8192, $FIELD_SEPARATOR, $FIELD_QUOTE); 
} 
 
$fp = fopen($CSV_FILE, "r"); 
 
$i = 0; 
$rows = array(); 
while ($row = fgetcsv_($fp)){ 
 $i++; 
 if($SKIP_HEADER_ROW && $i == 1) continue; 
 $rows[] = $row; 
} 
 
for($i=0;$i<count($rows);$i++){ 
 $nopolisi = $rows[$i][0]; 
 $sqltruck = "select id from truck where nopolisi = 
'$nopolisi'"; 
  
 $resulttruck=mysql_db_query($dbname,$sqltruck); 
 $rowtruck = mysql_fetch_array($resulttruck); 
 $idtruck = $rowtruck[0]; 
 if($idtruck <> "") 
 { 
  $datetime = substr($rows[$i][3],6,4)."-
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".substr($rows[$i][3],3,2)."-
".substr($rows[$i][3],0,2)."".substr($rows[$i][3],10,9); 
  $odometer = $rows[$i][4]; 
  $speed  = $rows[$i][5]; 
  $street_name = $rows[$i][6]; 
  $kecamatan = $rows[$i][7]; 
  $kabupaten = $rows[$i][8]; 
  $latitude = $rows[$i][9]; 
  $longitude = $rows[$i][10]; 
   
  $sql="insert into history_kendaraan values 
('$idtruck','$datetime','$odometer','$speed','$street_name','$keca
matan','$kabupaten','$latitude','$longitude')"; 
  //echo $sql; 
  //echo "<br>"; 
  $result=mysql_db_query($dbname,$sql); 
 } 
} 
?> 

 

Selanjutnya file ini akan dijalankan dalam selang waktu 2 (dua) menit 

sekali. Untuk dapat menjalankan file ini secara terjadwal maka dibutuhkan 

konfigurasi pada server, dalam hal ini sistem operasi yang digunakan sebagai 

server adalah LINUX. Pada sistem operasi LINUX dapat dimanfaatkan program 

yang bernama Cron Jobs. Contoh penggunaan cron jobs pada cPanel dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Penggunaan Cron Jobs Pada cPanel 
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4.3.2 Halaman Konsumen (Detail History) 

Halaman konsumen (Detail History) adalah halaman yang dapat diakses 

oleh konsumen. Halaman ini berisi info tentang detail transaksi penyewaan yang 

pernah dan sedang berlangsung. Pada halaman ini dapat dilihat peta posisi 

kendaraan yang sedang dalam masa penyewaan (gambar 4.2), jika masa 

penyewaan terhadap suatu kendaraan telah selesai maka peta posisi kendaraan 

tidak akan dapat dilihat (gambar 4.3 ). 

 

Gambar 4.2 Detail History Masih Dalam Status Sewa 

 

Gambar 4.3 Detail History Setelah Selesai Sewa 
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Source code untuk halaman konsumen ini dapat dilihat pada halaman 

lampiran (file viewer.php), sedangkan cuplikan source code dapat dilihat di 

bawah ini: 

<?  
if($rowPeta[status]=='1') 
{ 
?> 
<div id="map" style="width:500px;height:360px;float:left;"></div> 
<script type="text/javascript"> 
 var map = new GMap2(document.getElementById("map")); 
 var pt = new GLatLng(<? echo $rowPeta[latitude]; ?>,<? echo 
$rowPeta[longitude]; ?>); 
 var truckIcon = new GIcon(G_DEFAULT_ICON); 
 truckIcon.image = "../images/truckSmall.png"; 
 truckIcon.iconSize = new GSize(30,42); 
 markerOptions = { icon:truckIcon }; 
 var mgrOptions = 
{borderPadding:50,maxZoom:17,trackMarkers:true}; 
 var mgr = new GMarkerManager(map,mgrOptions); 
 var marker = new GMarker(pt,markerOptions); 
 GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() { 
  marker.openInfoWindow("<b> DATA POSISI KENDARAAN 
</b><br><br>No. Polisi : <b><? echo $rowPeta[nopolisi]; ?></b> 
<br> Nama Jalan : <b><? echo $rowPeta[street_name]; ?></b> 
<br>Kecamatan : <b><? echo $rowPeta[kecamatan]; ?></b> 
<br>Kabupaten : <b><? echo $rowPeta[kabupaten]; ?></b><br>Waktu : 
<b><? echo substr($rowPeta[position_date_time],8,2)."-
".substr($rowPeta[position_date_time],5,2)."-
".substr($rowPeta[position_date_time],0,4)." 
".substr($rowPeta[position_date_time],10,9); ?></b><br>Kecepatan : 
<b><? echo $rowPeta[speed]; ?> km/h</b>"); 
   }); 
 mgr.addMarker(marker,1,17); 
 mgr.refresh(); 
 map.setUIToDefault(); 
 map.setCenter(pt,13); 
</script> 
<? 
}else{ 
 echo "&nbsp;&nbsp;Peta untuk kendaraan yang sudah selesai 
disewa tidak dapat ditampilkan. Silahkan menghubungi admin untuk 
keterangan lebih lanjut. Terima kasih."; 
} 
?> 
 
 

4.3.3 Halaman Admin 

Halaman admin adalah halaman yang hanya dapat diakses oleh admin 

dari sistem ini. Untuk dapat masuk ke dalam halaman ini maka harus dilakukan 
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proses login terlebih dahulu. Untuk halaman admin ini terbagi menjadi 2 (dua) 

menu yaitu Mapping Kendaraan dan History Kendaraan. 

 

A. Mapping Kendaraan 

Halaman mapping kendaraan adalah halaman yang menampilkan posisi 

terakhir seluruh kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan, dapat dilihat pada 

gambar 4.3. Pada halaman ini selain dapat melihat posisi seluruh kendaraan secara 

keseluruhan pengguna juga dapat melihat posisi salah satu kendaraan saja, dengan 

cara melakukan proses klik pada kendaraan yang ingin dilihat posisinya (gambar 

4.4). 

 

Gambar 4.4 Mapping Kendaraan 
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Pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa kendaraan yang ingin dilihat adalah 

kendaraan dengan no. polisi “L9080US”, maka yang harus dilakukan adalah 

melakukan klik “NO. POLISI” kendaraan pada tabel “Data Mapping Kendaraan” 

atau pada “Daftar Kendaraan”. Maka selanjutnya posisi kendaraan akan 

ditampilkan pada peta dengan ditandai dengan lingkaran merah dibawah icon 

kendaraan. 

 

 

Gambar 4.5 Melihat Posisi Kendaraan Tertentu 
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Pengguna juga dapat melakukan pencetakan terhadap data mapping 

kendaraan dengan cara menekan tombol “Print”, maka selanjutnya akan muncul 

halaman untuk melakukan proses pencetakan (gambar 4.6). 

 

Gambar 4.6 Cetak Data Mapping Kendaraan 

Pada halaman mapping kendaraan ini bagian program utama yang 

dijalankan adalah fungsi “setmapping()” yang terdapat pada halaman pantau.php 

(file lampiran pantau.php). Source code untuk fungsi “setmapping()” dapat dilihat 

dibawah ini: 

function setMapping() 
{ 
clearMarkers(); 
markerOptions = { icon:truckIcon }; 
<?  
$sql= "SELECT h.idtruck,(select nopolisi from truck where id = 
idtruck) as 
nopolisi,h.position_date_time,h.odometer,h.speed,h.street_name,h.k
ecamatan,h.kabupaten,h.latitude,h.longitude, 
(select ket from transaksi where id = (select max(id) from 
transaksi where idtruk=idtruck)) as keterangan FROM 
history_kendaraan h where position_date_time = (select 
max(position_date_time) from history_kendaraan where 
idtruck=h.idtruck) order by nopolisi asc"; 
$result=mysql_db_query($dbname,$sql); 
while ($row=mysql_fetch_array($result)){ 
?> 
 var marker = new GMarker(new GLatLng(<? echo 
$row[latitude]; ?>,<? echo $row[longitude]; ?>),markerOptions); 
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 GEvent.addListener(marker,"click",function(){map.setCenter(
new GLatLng(<? echo $row[latitude]; ?>,<? echo $row[longitude]; 
?>),16);}); 
 GEvent.addListener(marker, 'mouseover', 
function(){document.getElementById("message").innerHTML = 
"<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA 
POSISI KENDARAAN </b><br><br>&nbsp;No. Polisi : <b><? echo 
$row[nopolisi]; ?></b> <br> &nbsp;Nama Jalan : <b><? echo 
$row[street_name]; ?></b> <br>&nbsp;Kecamatan : <b><? echo 
$row[kecamatan]; ?></b> <br>&nbsp;Kabupaten : <b><? echo 
$row[kabupaten]; ?></b><br>&nbsp;Waktu : <b><? echo 
substr($row[position_date_time],8,2)."-
".substr($row[position_date_time],5,2)."-
".substr($row[position_date_time],0,4)." 
".substr($row[position_date_time],10,9); ?></b><br>&nbsp;Kecepatan 
: <b><? echo $row[speed]; ?> km/h</b><br>&nbsp;Keterangan : <b><? 
echo $row[keterangan]; ?></b>";}); 
  
 map.addOverlay(marker); 
<? 
} 
?>   
map.setCenter(new GLatLng(-6.9520330,110.4243910),6); 
} 

 

B. History Kendaraan 

Halaman ini adalah halaman yang berfungsi untuk menampilkan history 

perjalanan dari kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk melihat history 

kendaraan dapat dilakukan dengan memilih kendaraan yang ingin dilihat history-

nya, lalu pilih jarak waktu berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir yang ingin 

dilihat, lalu klik tombol “LIHAT”. Maka history perjalanan dari kendaraan yang 

ingin dilihat akan ditampilkan (gambar 4.7). 
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Gambar 4.7 History Kendaraan 

Setelah history kendaraan yang ingin dilihat ditampilkan maka dapat 

dilakukan animasi perjalanan dengan melakukan klik pada tombol yang 

disediakan, tombol “PLAY” digunakan untuk memulai animasi, tombol “STOP” 

digunakan untuk meberhentikan animasi sementara, lalu untuk melanjutkannya 

dapat melakukan klik pada tombol “CONTINUE” (gambar 4.8). Pada animasi 

kendaraan ini terdapat pembagian kode warna garis, warna biru menandakan jalur 

history perjalanan kendaraan, warna merah menandakan jalur yang akan dilalui 

pada animasi, dan garis hijau menandakan jalur yang sudah dilalui pada animasi. 
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Gambar 4.8 Animasi History Kendaraan 

Pengguna juga dapat melakukan pencetakan terhadap data history 

kendaraan dengan cara menekan tombol “Print”, maka selanjutnya akan muncul 

halaman untuk melakukan proses pencetakan (gambar 4.9). 
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Gambar 4.9 Cetak Data History Kendaraan 

Fungsi utama yang digunakan dalam halaman history kendaraan adalah fungsi 

“sethistory()”, dapat dilihat pada source code dibawah ini: 

function setHistory() 
{ 
clearMarkers(); 
markerOptions = { icon:truckIcon }; 
points = []; 
count = 0; 
var x = 0; 
gmarker = []; 
kecepatan = []; 
map.setCenter(new GLatLng(-6.9520330,110.4243910),6); 
<? 
$tglAwal = substr($_POST[awal],6,4)."-
".substr($_POST[awal],3,2)."-".substr($_POST[awal],0,2)." 
00:00:00"; 
$tglAkhir = substr($_POST[akhir],6,4)."-
".substr($_POST[akhir],3,2)."-".substr($_POST[akhir],0,2)." 
23:59:59"; 
$sqlH= "SELECT h.idtruck,(select nopolisi from truck where id = 
'$_POST[truk]') as 
nopolisi,h.position_date_time,h.odometer,h.speed,h.street_name,h.k
ecamatan,h.kabupaten,h.latitude,h.longitude FROM history_kendaraan 
h where h.idtruck='$_POST[truk]' and position_date_time between 
'$tglAwal' and '$tglAkhir' order by h.position_date_time asc"; 
$resultH=mysql_db_query($dbname,$sqlH); 
$xo = 0; 
while ($rowH=mysql_fetch_array($resultH)){ 
$nPolisi = $rowH[nopolisi]; 
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if($xo==0){ $odoAwal = $rowH[odometer]; }else{ $odoAkhir = 
$rowH[odometer]; } 
?> 
gmarker[x] = new GMarker(new GLatLng(<? echo $rowH[latitude]; 
?>,<? echo $rowH[longitude]; ?>),markerOptions); 
points[x] = new GLatLng(<? echo $rowH[latitude]; ?>,<? echo 
$rowH[longitude]; ?>); 
GEvent.addListener(gmarker[x],"click",function(){map.setCenter(new 
GLatLng(<? echo $rowH[latitude]; ?>,<? echo $rowH[longitude]; 
?>),16);}); 
GEvent.addListener(gmarker[x], 'mouseover', 
function(){document.getElementById("message").innerHTML = "<b> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DATA POSISI 
KENDARAAN </b><br><br>&nbsp;No. Polisi : <b><? echo 
$rowH[nopolisi]; ?></b> <br> &nbsp;Nama Jalan : <b><? echo 
$rowH[street_name]; ?></b> <br>&nbsp;Kecamatan : <b><? echo 
$rowH[kecamatan]; ?></b> <br>&nbsp;Kabupaten : <b><? echo 
$rowH[kabupaten]; ?></b><br>&nbsp;Waktu : <b><? echo 
substr($rowH[position_date_time],8,2)."-
".substr($rowH[position_date_time],5,2)."-
".substr($rowH[position_date_time],0,4)." 
".substr($rowH[position_date_time],10,9); 
?></b><br>&nbsp;Kecepatan : <b><? echo $rowH[speed]; ?> 
km/h</b>";}); 
kecepatan[x] = <? echo $rowH[speed]; ?>; 
map.addOverlay(gmarker[x]); 
x++;  
<? $xo++; } ?> 
var poly= new GPolyline(points, "#0C75B4", 3, 1); 
map.addOverlay(poly); 
} 

 

4.4 Evaluasi 

Tahapan evaluasi sistem terbagi menjadi tiga, yaitu evaluasi uji coba 

fungsi aplikasi, evaluasi uji coba pergerakan kendaraan, dan evaluasi uji coba 

kompatibilitas sistem. Proses pengujian menggunakan Black Box Testing dimana 

aplikasi akan diuji dengan melakukan berbagai percobaan untuk membuktikan 

bahwa aplikasi yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan. 

 

4.4.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi 

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat 

berjalan dengan benar sesuai dengan fungsi-fungsinya. 
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A. Detail History 

Detail history berfungsi untuk menampilkan data history transaksi yang 

telah dan sedang dilakukan oleh konsumen. Data history ini juga menampilkan 

posisi kendaraan yang sedang disewa pada peta. Pada detail history akan diujikan 

apakah data dari detail history sesuai dengan history transaksi yang dipilih. Selain 

itu juga akan diujikan apakah peta dapat dimunculkan atau tidak. Hasil uji coba 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Coba Detail History 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 

Hasil keluaran 

sistem 

1 Menampilkan detail 

history dengan 

status aktif dan juga 

peta posisi 

kendaraan 

Klik pada id 

history yang 

statusnya 

active 

Detail history aktif 

yang tampil sesuai 

dengan data yang 

ada pada basis data, 

posisi kendaraan 

dapat terlihat pada 

peta 

Sesuai 

2 Menampilkan detail 

history yang 

statusnya off dan 

peta posisi 

kendaraan tidak 

ditampilkan 

Klik pada id 

history yang 

statusnya off 

Detail history  yang 

tampil sesuai 

dengan data yang 

ada pada basis data 

dan peta posisi 

kendaraan tidak 

ditampilkan 

Sesuai 

 

Pada test case 1 (satu) dilakukan pengujian dengan cara memilih id 

history yang sedang dalam status active, hasil yang didapat dapat dilihat pada 

gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Detail History ID History Transaksi Status Active 

Pada test case 2 (dua) pengujian dilakukan dengan cara memilih id 

history yang berada pada status off, hasil yang didapat dapat dilihat pada gambar 

4.11. 

 

Gambar 4.11 Detail History ID History Transaksi Status Off 

B. Mapping Kendaraan 

Halaman mapping kendaraan berfungsi untuk menampilkan posisi dari 

seluruh kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada halaman ini user dapat 

melakukan pemantauan terhadap kendaraan tertentu. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Mapping Kendaraan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Hasil keluaran 

sistem 

3 Melihat posisi 

kendaraan tertentu 

pada peta 

Klik no. polisi 

kendaraan pada 

bagian “Daftar 

Kendaraan” 

Posisi kendaraan 

pada peta 

Sesuai 

4 Melihat posisi 

kendaraan tertentu 

pada peta 

Klik no. polisi 

kendaraan pada 

tabel “Mapping 

Kendaraan” 

Posisi kendaraan 

pada peta 

Sesuai 

5 Melihat posisi 

kendaraan tertentu 

pada peta 

Klik icon 

kendaraan pada 

peta 

Posisi kendaraan 

pada peta 

Sesuai 

6 Melihat data 

tentang kendaraan 

tertentu 

Mengarahkan 

mouse pada 

icon kendaraan 

di peta 

Data kendaraan 

muncul pada kotak 

kecil pada bagian 

bawah dari “Daftar 

Kendaraan” 

Sesuai 

7 Melihat peta 

dengan tipe view 

map 

Klik pada 

tombol “Map” di 

peta 

Tipe view menjadi 

tipe map 

Sesuai 

8 Melihat peta 

dengan tipe view 

satellite 

Klik pada 

tombol 

“Satellite” di 

peta 

Tipe view menjadi 

tipe satellite 

Sesuai 

9 Melihat peta 

dengan tipe view 

hybrid 

Klik pada 

tombol “Hybrid” 

di peta 

Tipe view menjadi 

tipe hybrid 

Sesuai 

10 Melihat peta 

dengan tipe view 

terrain 

Klik pada 

tombol “Terrain” 

di peta 

Tipe view menjadi 

tipe terrain 

Sesuai 

11 Mencetak data 

mapping  

kendaraan 

Klik pada 

tombol “Print” 

Muncul halaman 

untuk mencetak 

Sesuai 

 

Pada test case 3,4 dan 5 mendapatkan hasil yang sama yaitu berupa 

posisi kendaraan pada peta (gambar 4.12). 
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Gambar 4.12 Posisi Kendaraan Pada Peta 

Pada test case 6 pengujian dilakukan dengan cara mengarahkan mouse 

kepada posisi kendaraan dengan no. polisi L7564DU, hasil yang didapatkan dapat 

dilihat pada gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Data Posisi Kendaraan 

Pada test case 7 pengujian dilakukan dengan cara mengklik pada tombol 

“Map”, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.14 

 

Gambar 4.14 View “Map” 
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Pada test case 8 pengujian dilakukan dengan cara mengklik pada tombol 

“Satellite”, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.15 

 

Gambar 4.15 View “Satellite” 

Pada test case 9 pengujian dilakukan dengan cara mengklik pada tombol 

“Hybrid”, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.16 

 

Gambar 4.16 View “Hybrid” 

Pada test case 10 pengujian dilakukan dengan cara mengklik pada 

tombol “Terrain”, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.17 
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Gambar 4.17 View “Terrain” 

Pada test case 11 pengujian dilakukan dengan cara mengklik pada 

tombol “Print”, hasil yang didapatkan dapat dilihat pada gambar 4.18 

 

Gambar 4.18 Cetak Data Mapping Kendaraan 

C. History Kendaraan 

Halaman history kendaraan adalah halaman yang berfungsi untuk melihat 

history dari kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan. Pada halaman dapat 

dilakukan animasi untuk membantu user dalam melihat animasi dari kendaraan. 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Coba History Kendaraan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Hasil 

keluaran 

sistem 

12 Menampilkan history 

kendaraan tertentu 

berdasarkan tanggal 

awal dan tanggal 

akhir 

No. polisi, tgl 

awal, tgl akhir, 

tombol “LIHAT” 

Data history 

kendaraan tertentu 

berdasarkan tanggal 

awal dan tanggal 

akhir tampil pada 

peta dan tabel “Data 

Perjalan Kendaraan” 

Sesuai 

13 Memulai animasi 

history kendaraan 

Tombol “PLAY” Animasi history 

kendaraan dimulai 

Sesuai 

14 Menghentikan 

animasi history 

kendaraan 

Tombol “STOP” Animasi history 

kendaraan 

dihentikan 

Sesuai 

15 Melanjutkan animasi 

history kendaraan 

yang sedang 

dihentikan 

Tombol 

“CONTINUE” 

Animasi history 

kendaraan 

dilanjutkan kembali 

Sesuai 

16 Melihat posisi 

kendaraan pada 

waktu tertentu 

Klik salah satu 

waktu pada 

tabel “Data 

Perjalanan 

Kendaraan” 

Posisi kendaraan 

pada peta 

Sesuai 

17 Melihat posisi 

kendaraan tertentu 

pada peta 

Klik icon 

kendaraan 

pada peta 

Posisi kendaraan 

pada peta 

Sesuai 

18 Melihat data tentang 

kendaraan tertentu 

Mengarahkan 

mouse pada 

icon kendaraan 

di peta 

Data kendaraan 

muncul pada kotak 

kecil pada bagian 

bawah dari “Animasi 

Perjalanan” 

Sesuai 

19 Melihat peta dengan 

tipe view map 

Klik pada 

tombol “Map” di 

peta 

Tipe view menjadi 

tipe map 

Sesuai 

20 Melihat peta dengan 

tipe view satellite 

Klik pada 

tombol 

“Satellite” di 

peta 

Tipe view menjadi 

tipe satellite 

Sesuai 

21 Melihat peta dengan 

tipe view hybrid 

Klik pada 

tombol “Hybrid” 

di peta 

Tipe view menjadi 

tipe hybrid 

Sesuai 

22 Melihat peta dengan 

tipe view terrain 

Klik pada 

tombol “Terrain” 

di peta 

Tipe view menjadi 

tipe terrain 

Sesuai 

23 Mencetak data 

history  kendaraan 

Klik pada 

tombol “Print” 

Muncul halaman 

untuk mencetak 

Sesuai 
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Pada test case 12 hasil keluaran sistem adalah berupa peta dan tabel data 

perjalan kendaraan (gambar 4.19). 

 

Gambar 4.19 History Kendaraan 

Pada test case 13 hasil yang didapatkan adalah kendaraan akan memulai 

animasi history kendaraan ketika tombol “PLAY” diklik (gambar 4.20). Ketika 

tombol “STOP” diklik maka animasi berhenti (test case 14), lalu animasi akan 

dilanjutkan ketika tombol “CONTINUE” diklik (test case 15). 
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Gambar 4.20 Tombol “Play” Ditekan 

Pada test case 16 salah satu waktu diklik sehingga akan dimunculkan 

posisi kendaraan pada peta sesuai waktu yang diklik tersebut (gambar 4.21). 

 

Gambar 4.21 Salah Satu Waktu Diklik 

Pada test case 17 icon kendaraan diklik, maka akan ditampilkan posisi 

kendaraan pada peta (gambar 4.22). 
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Gambar 4.22 Salah Satu Icon Diklik 

Pada test case 18 pointer mouse diarahkan kepada icon kendaraan, maka 

akan muncul data posisi kendaraan (gambar 4.23). 

 

Gambar 4.23 Mouse Diarahkan Pada Icon Kendaraan 

Untuk test case 19,20,21,22 hasilnya sama dengan test case yang telah 

dijalankan pada test case 7,8,9,10. Sedangkan untuk test case 23 hasilnya dapat 

dilihat pada gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Cetak Data Mapping Kendaraan 

4.4.2 Uji Coba Pergerakan Kendaraan 

Pada uji coba pergerakan kendaraan ini akan dilakukan pengujian 

terhadap data dari 3 (tiga) buah truk. Data didapatkan dari tabel 

“history_kendaraan” pada basis data. Data dari truk yang diuji adalah: 

 

1. Truk dengan no. polisi L7564DU 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat history kendaraan dengan no. polisi 

L7564DU. 

Tabel 4.4 Data Kendaraan No. Polisi L7564DU 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 5:13 Raya Mantup Mantup Lamongan -7.279218 112.356401 

8/11/2009 6:03   Lamongan Lamongan -7.104085 112.37725 

8/11/2009 7:13   Widang Tuban -7.034225 112.145495 

8/11/2009 8:10   Tuban Tuban -6.899363 112.045533 

8/11/2009 9:10 Raya Banjarjo 

Karang 

Bancar Tuban -6.772861 111.746515 
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Tabel 4.4 Data Kendaraan No. Polisi L7564DU (lanjutan) 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 10:10 

Raya Sumber 

Sari Sluke Rembang -6.642786 111.56228 

8/11/2009 11:10 

Raya Gedong 

Mulyo Rembang Rembang -6.705545 111.356256 

8/11/2009 12:10 Semampir Pati Pati -6.75671 111.049103 

8/11/2009 13:00 Ngembal Kulon Jati Kudus -6.806241 110.881233 

8/11/2009 14:10   Trungguli Demak -6.89553 110.6589 

8/11/2009 15:00   Banjarsari Demak -6.943511 110.502725 

8/11/2009 16:10 Arteri Utara 

Semarang 

Barat Kdy.Semarang -6.966001 110.39371 

8/11/2009 17:10 Jambearum Patebon Kendal -6.926385 110.166905 

8/11/2009 18:09   Weleri Kendal -6.953543 110.072385 

8/11/2009 18:59 Banyu Putih Limpung Batang -6.975366 109.918911 

8/11/2009 20:09 

Raya 

Pekalongan Wiradesa Pekalongan -6.891606 109.618101 

8/11/2009 21:09 Lawang Rejo Pemalang Pemalang -6.871616 109.364696 

8/11/2009 21:49   Kramat Tegal -6.864016 109.173876 

8/11/2009 23:09 Raya Pantura Losari Brebes -6.855511 108.824296 

8/11/2009 23:59 Raya Dangdeur Astanajapura Cirebon -6.796296 108.60851 

 

2. Truk dengan no. polisi L7174CU 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat history kendaraan dengan no. polisi 

L7174CU. 

Tabel 4.5 Data Kendaraan No. Polisi L7174CU 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 0:02 Sudirman Cikampek Karawang -6.409386 107.473435 

8/11/2009 1:12   Ciredak Karawang -6.394533 107.49709 

8/11/2009 2:02   Patok Beusi Subang -6.372081 107.554913 

8/11/2009 3:12   Patok Beusi Subang -6.374846 107.568015 

8/11/2009 4:02   Patok Beusi Subang -6.3749 107.56804 

8/11/2009 5:12   Patok Beusi Subang -6.374856 107.568053 

8/11/2009 6:02   Patok Beusi Subang -6.371591 107.61755 

8/11/2009 7:12   Sukra Indramayu -6.314348 108.0296 

8/11/2009 8:04   Lohbener Indramayu -6.406286 108.282331 

8/11/2009 9:12   Lohbener Indramayu -6.406343 108.28238 

8/11/2009 10:02 Raya Pantura Jatibarang Indramayu -6.506083 108.326238 
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Tabel 4.5 Data Kendaraan No. Polisi L7174CU (lanjutan) 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 11:12 Raya Pantura Ciwaringin Cirebon -6.651473 108.409181 

8/11/2009 12:12 Raya Buntet Astanajapura Cirebon -6.78906 108.630686 

8/11/2009 13:02 Raya Pantura Losari Brebes -6.859381 108.828485 

8/11/2009 14:12 Raya Pantura Brebes Brebes -6.874013 109.051451 

8/11/2009 15:02 

Raya Kol 

Sugiono Margadana Kdy. Tegal -6.872801 109.112391 

8/11/2009 16:12   Petarukan Pemalang -6.892193 109.443961 

8/11/2009 17:02 

Raya 

Pekalongan 

Utara 

Pekalongan 

Timur 

Kdy. 

Pekalongan -6.900803 109.680475 

8/11/2009 18:12 Jati Sari Subah Batang -6.976576 109.888123 

8/11/2009 19:02 Jati Sari Subah Batang -6.976601 109.888203 

8/11/2009 20:12 Rel K.A Weleri Kendal -6.963181 110.059103 

8/11/2009 21:12 

Raya 

Semarang 

Kendal Ngaliyan Kdy.Semarang -6.985686 110.34108 

8/11/2009 22:02 

Raya 

Semarang-

Demak Genuk Kdy.Semarang -6.952133 110.478691 

8/11/2009 23:12 Karanganyar Jati Kudus -6.846321 110.810748 

 

3. Truk dengan no. polisi L9183UN 

Pada tabel 4.6 dapat dilihat history kendaraan dengan no. polisi 

L9183UN. 

Tabel 4.6 Data Kendaraan No. Polisi L9183UN 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 0:04 

Raya Semarang 

Kendal Ngaliyan Kdy.Semarang -6.984056 110.356086 

8/11/2009 1:04   Weleri Kendal -6.953706 110.07173 

8/11/2009 2:04   Weleri Kendal -6.953675 110.0717 

8/11/2009 3:04   Weleri Kendal -6.953693 110.071696 

8/11/2009 4:04   Weleri Kendal -6.953708 110.07174 

8/11/2009 5:04   Weleri Kendal -6.953693 110.071693 

8/11/2009 6:04   Weleri Kendal -6.953681 110.071705 

8/11/2009 7:13   Weleri Kendal -6.95368 110.0717 

8/11/2009 7:58 Banyu Putih Limpung Batang -6.973331 109.921988 

8/11/2009 9:13 

Raya 

Pekalongan Sragi Pekalongan -6.892986 109.591993 
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Tabel 4.6 Data Kendaraan No. Polisi L9183UN (lanjutan) 

position_date_time street_name kecamatan kabupaten latitude longitude 

8/11/2009 9:58 Bojong  Bata Pemalang Pemalang -6.902495 109.380163 

8/11/2009 11:17 Raya Pantura Suradadi   -6.874168 109.267691 

8/11/2009 12:02 Raya Pantura Brebes Brebes -6.876558 109.065961 

8/11/2009 13:02 Raya Pantura Losari Brebes -6.867535 108.836556 

8/11/2009 14:55 

Raya Pasuruan 

Satu Losari Brebes -6.849696 108.81507 

8/11/2009 16:10   Palimanan Cirebon -6.6899 108.443821 

8/11/2009 17:10   Lohbener Indramayu -6.407313 108.247516 

8/11/2009 18:12   Losarang Indramayu -6.397703 108.204366 

8/11/2009 18:57 Raya Pantura Sukra Indramayu -6.31243 107.983056 

8/11/2009 20:17   Ciasem Subang -6.320895 107.686446 

8/11/2009 21:02   Ciredak Karawang -6.370056 107.52286 

8/11/2009 22:02   Ciredak Karawang -6.388095 107.503896 

8/11/2009 23:02   Campaka Purwakarta -6.435668 107.479375 

 

Dari 3 (tiga) data truk yang ada dapat dianalisa pergerakan kendaraan 

berdasarkan dari perubahan nilai latitude dan longitude pada tabel. Dengan 

adanya perubahan nilai latitude dan longitude, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa kendaraan mengalami pergerakan. 

 

4.4.3 Uji Coba Kompatibilitas Sistem 

Uji coba kompatibilitas sistem dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) 

browser, daftar browser yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.7. Alasan 

penggunaan keempat browser ini adalah karena pada umumnya yang digunakan 

adalah keempat browser tersebut. 

Tabel 4.7 Daftar Browser 

No. Browser 

1 Mozilla Firefox 3.0.13 

2 Opera 9.63 

3 Google Chrome 2.0.172.39 

4 Internet Explorer 8 
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Pada keempat browser ini akan diujikan beberapa proses sehingga dapat 

diketahui kompatibilitas dan kecepatan pengaksesan sistem. Daftar proses uji 

kompatibilitas yang akan diujikan dapat dilihat pada tabel 4.8. Sedangkan daftar 

proses uji kecepatan pengaksesan sistem dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.8 Daftar Proses Uji Kompatibilitas 

No. Proses Proses 

KO1 Halaman Detail History 

 

KO2 

KO3 

Halaman Mapping Kendaraan 

- Daftar kendaraan 

- Data mapping kendaraan 

 

KO4 

KO5 

Halaman History Kendaraan 

- Lihat kendaraan 

- Animasi 

Tabel 4.9 Daftar Proses Uji Kecepatan Akses 

No. Proses Proses 

KE1 Halaman Detail History 

KE2 Halaman Mapping Kendaraan 

KE3 

KE4 

Halaman History Kendaraan 

Lihat kendaraan 

Tabel 4.10 Hasil Proses Uji Kompatibilitas 

No. Proses FIrefox Opera Chrome IE 

KO1 OK OK OK OK 

KO2 OK OK OK OK 

KO3 OK OK OK OK 

KO4 OK 

OK, tapi 

tampilan 

kalender 

bermasalah 

OK, tapi 

tampilan 

kalender 

bermasalah 

OK, tapi 

tampilan 

kalender  

bermasalah 

KO5 OK OK OK 

OK, tapi 

tampilan tombol 

bermasalah 
Persentase : 

- Sukses 
- Gagal 

 

100% 

0% 

 

80% 

20% 

 

80% 

20% 

 

60% 

40% 
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Pada tabel 4.10 dapat dilihat hasil dari proses uji kompatibilitas. Pada uji 

ini terdapat beberapa browser yang dapat menampilkan halaman atau proses yang 

diuji, tetapi terdapat beberapa masalah dalam menampilkan kalender atau tombol. 

Asumsi penulisan persentase sukses atau gagal berdasarkan dari hasil uji coba 

adalah jika pada proses uji coba yang diujikan browser mengalami masalah maka 

dianggap nilai yang didapatkan adalah 0 (nol), nilai penuh hanya diberikan kepada 

hasil uji coba yang tidak mengalami masalah sama sekali. Dari hasil uji coba 

didapatkan bahwa urutan browser yang mempunyai kompatibilitas terhadap 

sistem dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Daftar Urut Kompatibilitas Browser 

No. Browser 

1 Mozilla Firefox 3.0.13 

2 Opera 9.63 

Google Chrome 2.0.172.39 

3 Internet Explorer 8 

Tabel 4.12 Hasil Proses Uji Kecepatan Akses 

No. Proses FIrefox Opera Chrome IE 

KE1 7 detik 8 detik 6 detik 8 detik 

KE2 6 detik 8 detik 7 detik 5 detik 

KE3 2 detik 2 detik 2 detik 2 detik 

KE4 4 detik 3 detik 4 detik 4 detik 

Rata-rata 4,75 detik 5,25 detik 4,75 detik 4,75 detik 

Rata-rata total 4,875 detik 

 

Pada tabel 4.12 dapat dilihat hasil proses uji kecepatan akses. Dari hasil 

proses uji tersebut didapatkan bahwa rata-rata waktu untuk mengakses sistem 

adalah 4,875 detik. Dalam melakukan uji coba kecepatan akses ini menggunakan 
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provider Telkom Speedy (tabel 4.13). Kesimpulan dari hasil uji coba dapat dilihat 

pada tabel 4.14. 

Tabel 4.13 Provider 

Provider Telkom Speedy 

Kecepatan pada saat melakukan uji 

coba 

- Download 

- Upload 

  

 

0,46 Mbps 

0,08 Mbps 

Tabel 4.14 Hasil Uji Kompatibilitas Sistem 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 

Hasil 

keluaran 

sistem 

24 Mengetahui 

kompatibilitas 

sistem 

Menjalankan 

sistem pada 

beberapa 

browser 

Kompatibilitas 

sistem pada 

beberapa browser 

diketahui 

Sesuai 

25 Mengetahui 

kecepatan 

pengaksesan 

sistem pada 

beberapa browser 

Menjalankan 

sistem pada 

beberapa 

browser 

Kecepatan 

pengaksesan 

sistem pada 

beberapa browser 

diketahui 

Sesuai 

 

 


