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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1. Kebutuhan Sistem 

Pada tahap ini dijelaskan mengenai implementasi dari perangkat keras dan 

lunak yang harus dipersiapkan oleh pengguna. Untuk perangkat keras dan 

perangkat lunak, minimal pengguna harus mempersiapkan spesifikasi sebagai 

berikut: 

1. Komputer dengan processor CPU 2 GHz atau lebih tinggi 

2. Minimal Memori 2 GB RAM 

3. VGA 32 MB bit 

4. Monitor 

5. Keyboard 

6. Printer 

7. Mouse 

8. Sistem Operasi Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8. 

9. Xamp untuk pengolahan database-nya 

10. Visual Basic .NET 2010 

 

4.2. Implementasi Sistem 

Setelah kebutuhan sistem terpenuhi, langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikan aplikasi Pengelolaan pada Apotik Sinar Jaya. Saat uji coba 

sistem ini akan menampilkan antarmuka pada setiap form dan menjelaskan cara 

menjalankan setiap form yang bersangkutan.  
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4.2.1. Form Aplikasi Log In 

 

Gambar 4.1 Form Log In 

Gambar 4.1 adalah form log in yang berfungsi untuk validasi pengguna 

aplikasi. Pengguna yang telah terdaftar dalam sistem, dapat masuk ke sistem dengan 

memasukkan username dan password. Jika pengguna memasukkan data dengan 

benar makan log in sukses, tetapi jika password/username salah maka pengguna 

tidak bisa masuk ke aplikasi ini. 

 

4.2.2. Form Aplikasi Halaman Utama 

 

Gambar 4.2 Form Halaman Utama 

Gambar 4.2 adalah form halaman utama yang berfungsi sebagai tampilan 

awal dari pengguna yang log in dan memilih menu atau sub-menu apa yang akan 

dijalankan. 
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4.2.3. Form Aplikasi Master Data Pelanggan 

 

Gambar 4.3 Form Master Data Pelanggan 

Gambar 4.3 adalah form input tambah pelanggan yang berfungsi untuk 

menyimpan data Pelanggan yang terdiri dari Kode_Pelanggan, Nama_Pelanggan, 

Alamat_Pelanggan, dan Telpon_Pelanggan. Apabila seluruh Textbox terisi, Klik 

tombol Simpan,maka data pelanggan akan tersimpan ke dalam database. Untuk 

mengubah data Pelanggan, klik pada tabel data yang akan diubah, kemudian tabel 

yang dipilih akan terisi di textbox , ubah pada isi yang diinginkan, dan klik kembali 

button simpan, maka data akan berubah menjadi data yang baru (update data). 

Button hapus untuk menghapus data yang tidak diinginkan dengan cara klik pada 

tabel data yang akan di hapus, kemudian tabel yang dipilih akan terisi di textbox, 

kemudian klik button hapus, maka data yang dipilih akan terhapus. Button keluar 

berfungsi untuk keluar dari form master data pelanggan. Button cetak berfungsi 

untuk mencetak seluruh data pelanggan yang tersimpan dalam database. Textbox 

cari nama pelanggan digunakan untuk mencari data pelanggan sesuai dengan nama 
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pelanggan yang dimasukkan. Datagridview digunakan untuk menampilkan seluruh 

data pelanggan yang tersimpan dalam database. 

 

4.2.4. Form Aplikasi Master Data Obat 

 

Gambar 4.4 form aplikasi Master Data Obat 

 

Gambar 4.4 adalah form input tambah Master data obat yang berfungsi untuk 

menyimpan data obat yang terdiri dari Kode_obat, Nama_obat, Satuan_Obat, 

Jenis_Obat, Stok Min., Harga beli Rp., dan Harga Jual Rp. Apabila seluruh Textbox 

terisi, Klik tombol Simpan, maka Master data obat akan tersimpan ke dalam 

database. Untuk mengubah Master data obat, klik pada tabel data yang akan diubah, 

kemudian tabel yang dipilih akan terisi di textbox , ubah pada isi yang diinginkan, 

dan klik kembali button simpan, maka data akan berubah menjadi data yang baru 

(update data). Button hapus untuk menghapus data yang tidak diinginkan dengan 

cara klik pada tabel data yang akan di hapus, kemudian tabel yang dipilih akan terisi 
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di textbox, klik button hapus, maka data yang dipilih akan terhapus. Button keluar 

berfungsi untuk keluar dari form master data pelanggan. Button cetak berfungsi 

untuk mencetak seluruh Master data Obat yang tersimpan dalam database. Button 

cari digunakan untuk mencari data obat sesuai dengan data obat yang dimasukkan. 

Datagridview digunakan untuk menampilkan seluruh data obat yang tersimpan 

dalam database. 

 

4.2.5. Form Aplikasi Stok Obat 

 

Gambar 4.5 form aplikasi Stok Obat 

 

Gambar 4.5 adalah form input tambah stok obat yang berfungsi untuk 

menyimpan jumlah stok obat masuk, yang terdiri dari Nama_Obat, Stok, dan 

Kadaluarsa. Apabila seluruh Textbox terisi, Klik tombol Simpan, maka Stok obat 

akan tersimpan ke dalam database. Untuk mengubah Stok Obat, klik pada tabel data 

yang akan diubah, kemudian tabel yang dipilih akan terisi di textbox , ubah pada isi 
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yang diinginkan, dan klik kembali button simpan, maka data akan berubah menjadi 

data yang baru (update data). Button hapus untuk menghapus data yang tidak 

diinginkan dengan cara klik pada tabel data yang akan di hapus, kemudian tabel 

yang dipilih akan terisi di textbox, klik button hapus, maka data yang dipilih akan 

terhapus. Button keluar berfungsi untuk keluar dari form Stok obat. Button cetak 

berfungsi untuk mencetak seluruh data stok obat yang tersimpan dalam database. 

Button cari digunakan untuk mencari data obat sesuai dengan data obat yang 

dimasukkan. Datagridview digunakan untuk menampilkan seluruh data obat yang 

tersimpan dalam database. 

 

4.2.6. Form Aplikasi Penjualan Obat 

 

Gambar 4.6 form aplikasi Penjualan Obat 

 

Gambar 4.6 adalah form Transaksi Penjualan pada obat yang berfungsi untuk 

menyimpan Penjualan yang sedang berlangsung, yang terdiri dari No_Nota, 

Pelanggan, Tanggal, Nama Obat, dan jumlah (jumlah obat). Apabila seluruh 
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Textbox terisi, Klik tombol Simpan, maka Transaksi Penjualan akan tersimpan ke 

dalam database. Button hapus untuk menghapus data yang tidak diinginkan dengan 

cara klik pada tabel data yang akan di hapus, maka muncul pilihan ingin di hapus 

atau tidak, pilih Hapus apabila ingin di hapus dan pilih tidak apabila tidak jadi 

dihapus. Button keluar berfungsi untuk keluar dari form Penjualan. Button cetak 

berfungsi untuk mencetak Transaksi Penjualan yang sedang berlangsung. Button 

Pelanggan berfungsi untuk memilih data pelanggan yang akan melakukan transaksi, 

apabila pelanggan baru, klik button tambah maka akan tampil form pelanggan untuk 

membuat data pelanggan baru. Button Check Stok digunakan untuk mengecek sisa 

stok obat yang dipilih apabila stok tersisa 0, akan tampil reminder sisa stok tersisa 

0. Datagridview digunakan untuk menampilkan seluruh data obat yang tersimpan 

dalam database. 

 

4.2.7. Form Aplikasi Laporan  Master Data Obat 

 

Gambar 4.7 Output Master Data Obat 
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Gambar 4.7 adalah output Master Data Obat yang menampilkan 

Keseluruhan Data – data Master Obat, yang terdiri dari Kode obat, Nama Obat, 

Jenis, Stok Min, dan Satuan. 

 

4.2.8. Form Aplikasi Laporan Pelanggan 

 

Gambar 4.8 Output Data Pelanggan 

Gambar 4.8 adalah output Data Pelanggan yang menampilkan Keseluruhan 

Data – data Pelanggan, yang terdiri dari Kode, Nama, Alamat dan Telpon. 

 

4.2.9. Form Aplikasi Laporan Stok obat 

 

Gambar 4.9 Output Data Stok Obat 
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Gambar 4.9 adalah output Data Stok Obat yang menampilkan Keseluruhan 

Data – data Stok Obat yang tersedia pada gudang, yang terdiri dari Kode Obat, 

Nama Obat, Stok dan Kadaluarsa. 

 

4.2.10. Form Aplikasi Laporan Penjualan Obat 

 

Gambar 4.10 Output Penjualan Obat 

Gambar 4.10 adalah output Penjualan Obat yang menampilkan hasil dari 

transaksi pada pelanggan, yang terdiri dari Kode Obat, Nama Obat, Qty, Harga Rp 

dan Sub total Rp. 

 

4.2.11. Form Aplikasi Laporan Kadaluarsa pada Obat 

 

Gambar 4.11 Output Kadaluarsa pada obat 
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Gambar 4.11 adalah output dari Stok obat yang terdiri dari Kode Obat, 

Nama Obat, Jumlah dan tanggal kadaluarsa. 

 

4.2.12. Form Aplikasi Laporan Pengguna 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Output Pengguna 

Gambar 4.12 adalah output dari pengguna yang terdiri dari Kode Pengguna, 

Nama Pengguna, Username, Password, dan email. 

 

4.2.13. Form Aplikasi Filter Penjualan 

 

Gambar 4.13 Output Filter Penjualan 

Gambar 4.13 adalah output dari Laporan penjualan yang memiliki fungsi 

untuk mengetahui penjualan obat pada per hari, minggu dan bulan. 
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4.2.14. Form Aplikasi Laporan Barang Laku 

 

Gambar 4.14 Output Laporan Barang Laku 

Gambar 4.14 adalah output dari Laporan Barang Laku yang memiliki fungsi 

untuk mengetahui barang yang laku terjual. 

 

4.2.15. Form Aplikasi Barang Tidak Laku 

 

Gambar 4.14 Output Laporan Barang Tidak Laku 

Gambar 4.14 adalah output dari Laporan Barang Tidak Laku yang memiliki 

fungsi untuk mengetahui barang yang Tidak laku terjual. 
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4.3. Evaluasi Sistem 

4.3.1. Uji Coba Fungsi Sistem 

Untuk dapat mengetahui apakah Aplikasi Pengelolaan Pada Apotek telah 

sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, maka perlu dilakukan pengujian 

menggunakan metode Black Box Testing. Metode ini akan menguji tiap unit 

program dan memastikan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

Secara umum pengujian dilakukan pada data master, proses transaksi dan 

pelaporan. Berikut ini adalah hal-hal yang akan diuji. 

 

a. Desain Uji Coba Log In 

Uji coba log in bertujuan untuk menguji apakah fungsi log in dapat berjalan 

sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu dengan memasukkan username 

dan password fungsi operasional ke dalam form login. Apabila username dan 

password yang dimasukkan sesuai, maka akan tampil form menu halaman utama 

dengan hak akses dari fungsi operasional, tetapi apabila username dan/atau 

password fungsi operasional salah, maka akan muncul peringatan bahwa username 

dan password salah sehingga fungsi operasional gagal untuk log in. 

 

Tabel 4.1 Uji Coba Log In 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

1 

Menguji textbox 

username, textbox 

password, dan button 

log in 

Textbox 

username, 

Textbox 

password, dan 

Button log in 

Log in berhasil dengan 

hak akses masing-

masing pengguna, jika 

username atau password 

salah, maka muncul 

peringatan 

Uji berhasil 

(gambar 4.14, 

gambar 4.15, 

dan gambar 

4.16) 
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Gambar 4.14 Hasil Uji Coba Log In 

 

 

Gambar 4.15 Hasil Uji Log In Berhasil Sesuai Hak Akses 

 

 

Gambar 4.16 Peringatan Login gagal !  

 

b. Uji Coba Master Data Pelanggan 

Uji coba  Master Data Pelanggan bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

pembuatan daftar data pelanggan baru dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba 

yang dilakukan, yaitu mengisi tiap – tiap textbox yang tedapat pada form. Jika 
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textbox telah terisi dan di simpan, maka data tersebut akan tampil di datagridview. 

Apabila ingin menghapus data pelanggan, klik data pelanggan di datagridview 

selanjutnya pilih button hapus, apabila ingin menambah data pelanggan pilih button 

Tambah, apabila ingin di cetak klik button cetak, dan button keluar apabila ingin 

keluar dari form. Textbox cari berfungsi untuk mencari data pelanggan dengan 

mengisi nama pelanggan yang dituju dan selanjutnya klik button cari. Button 

refresh berfungsi untuk mengembalikan kembali tampilan datagridview seperti 

semula. 

Tabel 4.2 Uji Coba Master Data Pelanggan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

1 

Menguji textbox 

kode, nama, 

alamat, dan 

telpon pelanggan 

a) Textbox kode, 

nama, alamat, 

dan telpon 

pelanggan 

a) Dapat diisi dengan 

huruf maupun 

angka. 

Uji berhasil 

(gambar 4.17) 

2 

Menguji 

datagridview 

pelanggan 

a) Datagridview 

pelanggan 

b) Button simpan 

c) Button hapus 

d) Button tambah 

e) Button cetak  

a) Data pelanggan 

Tersimpan di dalam 

database  

b) Data tampil di 

datagridview dan 

tersimpan di dalam 

database 

c) Data yang dipilih 

akan terhapus di 

datagridview serta 

di database. 

d) Pada tiap textbox 

akan kosong dan 

kode pelanggan 

otomatis terisi 

e) Tampil form 

laporan data 

pelanggan 

Uji berhasil 

(gambar 4.18, 

gambar 4.19, 

gambar 4.20, 

dan gambar 

4.21, ) 

3 

Menguji textbox 

cari nama 

pelanggan 

a) Button cari 

b) Button refresh 

a) Menuju nama 

pelanggan  

b) Data kembali 

seperti semula 

Uji berhasil 

(gambar 

4.22dan 

gambar 4.23) 
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Gambar 4.17 data pelanggan tersimpan dan tampil di datagridview 

 

Gambar 4.18 Hasil Uji button hapus  

 

Gambar 4.19 Hasil Uji button cetak 
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Gambar 4.20 hasil uji button tambah 

 

Gambar 4.21 hasil uji button cari  
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Gambar 4.22 hasil uji button refresh 

 

c. Uji Coba master data obat 

Uji coba  Master Data obat bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

pembuatan daftar data obat baru dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang 

dilakukan, yaitu mengisi tiap – tiap textbox dan combobox yang tedapat pada form. 

Jika textbox dan combobox telah terisi dan di simpan, maka data tersebut akan 

tampil di datagridview. Apabila ingin menghapus data obat, klik data obat di 

datagridview selanjutnya pilih button hapus, apabila ingin menambah data obat 

pilih button Tambah, apabila ingin di cetak klik button cetak, dan button keluar 

apabila ingin keluar dari form. Textbox cari berfungsi untuk mencari data obat 

dengan mengisi nama obat yang dituju dan selanjutnya klik button cari. Button 

refresh berfungsi untuk mengembalikan kembali tampilan datagridview seperti 

semula. 
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Tabel 4.3 Uji Coba Master data obat 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 

Menguji 

datagridview 

Data obat 

a) Datagridview 

data obat 

b) Button simpan 

c) Button hapus 

d) Button cetak  

e) Button tambah 

a) Data obat tersimpan 

dalam database 

b) Data obat tampil pada 

Datagridview 

c) Data obat akan terhapus 

pada datagridview dan 

dalam database 

d) Menampilkan seluruh 

Data obat untuk di cetak 

e) Pada tiap Textbox akan 

otomatis kosong.  

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.23, 

gambar 

4,24, 

gambar 

4.25, dan 

gambar 

4.26) 

2 
Menguji textbox 

cari Data Obat 

a) Button cari 

b) Button refresh 

a) Menuju Data obat yang 

di cari.  

b) Data kembali seperti 

semula 

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.27 dan 

gambar 

4.28) 

 

 

Gambar 4.23 Hasil uji Button simpan 



78 

 

 
 

 

 

Gambar 4.24 Hasil uji button hapus 

 

Gambar 4.25 Hasil Uji button Cetak 

 

Gambar 4.26 Hasil Uji button tambah 
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Gambar 4.27 Hasil uji button cari 

 

 

Gambar 4.28 Hasil uji button refresh 

 

d. Uji Coba Stok obat 

Uji coba Stok obat bertujuan untuk menguji apakah fungsi penambahan stok 

masuk pada stok obat dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, 

yaitu mengisi tiap – tiap textbox dan combobox yang tedapat pada form. Jika textbox 

dan combobox telah terisi dan di simpan, maka data tersebut akan tampil di 

datagridview. Apabila ingin menghapus data stok obat, klik data stok obat di 
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datagridview selanjutnya pilih button hapus, apabila ingin menambah data stok obat 

pilih button Tambah, apabila ingin di cetak klik button cetak, dan button keluar 

apabila ingin keluar dari form. 

 

Tabel 4.4 Uji Coba Stok obat 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 

Menguji 

datagridview 

Data stok obat 

a) Datagridview 

data obat 

b) Button simpan 

c) Button hapus 

d) Button cetak  

e) Button tambah 

a) Data obat tersimpan 

dalam database 

b) Data obat tampil 

pada Datagridview 

c) Data obat akan 

terhapus pada 

datagridview dan 

dalam database 

d) Menampilkan 

seluruh Data obat 

untuk di cetak 

e) Pada tiap Textbox 

akan otomatis 

kosong.  

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.29, 

gambar 

4.30, 

gambar 

4.31, dan 

gambar 

4.32 ) 

 

 

Gambar 4.29 Hasil Uji button simpan 
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Gambar 4.30 Hasil Uji button hapus 
 

 

Gambar 4.31 Hasil Uji button cetak 
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Gambar 4.32 Hasil uji button tambah 

 

e. Uji Coba Transaksi Penjualan 

Uji coba Transaksi Penjualan bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

Transaksi penjualan dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu 

mengisi tiap – tiap textbox dan combobox yang tedapat pada form. Jika textbox, 

Tanggal beli, combobox telah terisi dan di simpan, maka data tersebut akan tampil 

di datagridview. Apabila ingin menghapus data stok obat, klik data stok obat di 

datagridview selanjutnya pilih button hapus, apabila ingin menambah data stok obat 

pilih button Tambah, apabila ingin di cetak klik button cetak, dan button keluar 

apabila ingin keluar dari form. button pelanggan berfungsi untuk identifikasi pada 

pelanggan dan button check stok berfungsi untuk memeriksa sisa stok pada gudang. 

 

Tabel 4.5 Uji Coba Transaksi Penjualan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 

Menguji 

datagridview List 

nota penjualan 

 

a) Datagridview 

data obat 

b) Button simpan 

c) Button hapus 

d) Button cetak  

e) Button tambah 

a) Data obat tersimpan 

dalam database 

b) Data obat tampil pada 

Datagridview 

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.33, 

gambar 

4.34, 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

f) Button 

pelanggan dan 

tambah 

g) Button check 

stok 

  

c) Data obat akan terhapus 

pada datagridview dan 

dalam database 

d) Menampilkan seluruh 

Data obat untuk di 

cetak 

e) Pada tiap Textbox akan 

otomatis kosong.  

f) Memilih data pelanggan 

yang sedang melakukan 

transaksi dan button 

tambah untuk 

menambah pelanggan 

baru. 

g) memastikan apabila 

stok obat pada gudang 

tersedia atau tidak 

gambar 

4.35, 

gambar 

4.36, 

gambar 

4.37, 

gambar 

4.38 dan 

gambar 

4.39) 

 

 

Gambar 4.33 Hasil Uji button simpan 
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Gambar 4.34 Hasil Uji button hapus 

 

 

Gambar 4.35 Hasil Uji button cetak 

 

 

Gambar 4.36 Hasil Uji button tambah 
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Gambar 4.37 Hasil uji button cari pelanggan 
 

 

Gambar 4.38 Hasil uji button tambah pelanggan 
 

 

Gambar 4.39 Hasil uji button check stok 
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f. Uji Coba Laporan Master Obat 

Uji coba laporan Master obat bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

perincian Data Master obat dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang 

dilakukan, yaitu memilih Report pada menubar pilih Obat. Laporan akan tampil 

dengan keseluruhan Master obat yang terdapat pada databaase, seperti pada gambar 

4.40. 

 

Tabel 4.6 Uji Coba Laporan Master Obat 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Master obat 

Memilih pada 

menubar report 

dan klik Obat 

Laporan keseluruhan 

Master Obat 

Uji berhasil 

(gambar 4.40) 

 

 

Gambar 4.40 Hasil Uji Laporan Master Obat 

 

g. Uji Coba Laporan Pelanggan 

Uji coba laporan Pelanggan bertujuan untuk menguji apakah fungsi data 

Pelanggan berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu memilih pada 
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menubar pilih report dan klik Pelanggan. Laporan akan tampil seperti pada gambar 

4.41. 

 

Tabel 4.7 Uji Coba Laporan Pelanggan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Pelanggan 

Menubar 

report , klik 

pada 

Pelanggan 

Laporan mengenai Data 

Pelanggan di apotek Sinar 

Jaya 

Uji berhasil 

(gambar 4.41) 

 

 

Gambar 4.41 Hasil Uji Laporan Pelanggan 

 

h. Uji Coba Laporan Stok Obat 

Uji coba laporan Stok obat bertujuan untuk menguji apakah fungsi Laporan 

Stok obat dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu memilih 

pada menubar pilih report dan klik Stok. Laporan akan tampil seperti pada gambar 

4.42. 
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Tabel 4.8 Uji Coba Laporan Stok Obat 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Stok Obat 

menubar 

pilih report 

dan klik Stok 

Laporan mengenai Barang 

Masuk 

Uji berhasil 

(gambar 4.42) 

 

 

Gambar 4.42 Hasil Uji Laporan Stok Obat 

 

i. Uji Coba Laporan Penjualan 

Uji coba laporan Penjualan bertujuan untuk menguji apakah fungsi pnjualan 

dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu memilih pada 

menubar pilih report dan klik Penjualan. Laporan akan tampil seperti pada gambar 

4.43. 
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Tabel 4.9 Uji Coba Laporan Penjualan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Penjualan 

menubar pilih 

report dan klik 

Penjualan, klik 

Data yang 

diinginkan 

pada 

datagridvie 

list penjualan 

Datagridview list penjualan dan 

Laporan mengenai rincian Nota 

Penjualan per Pelanggan 

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.43 dan 

gambar 

4.44) 

 

 

Gambar 4.43 Hasil Uji Laporan List penjualan 

 

Gambar 4.44 Hasil Uji Laporan List penjualan 
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j. Uji Coba Laporan Obat Kadaluarsa 

Uji coba laporan harga pokok produksi taksiran bertujuan untuk menguji 

apakah fungsi perincian laporan harga pokok produksi taksiran dapat berjalan 

sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu memilih harga pokok produksi 

pada combobox pilih laporan dan klik button tampil. Laporan akan tampil dengan 

rincian dan total harga pokok produksi sebesar Rp186.454,00 serta harga pokok 

produksi per pasang sebesar Rp186.454,00 seperti pada gambar 4.45. 

 

Tabel 4.10 Uji Coba Laporan Obat Kadaluarsa 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 

Menguji laporan 

harga pokok 

produksi taksiran 

Combobox 

pilih 

laporan 

dan 

Button 

tampil 

laporan 

Laporan mengenai rincian biaya 

harga pokok produksi taksiran 

beserta total harganya 

Uji 

berhasil 

(gambar 

4.45) 

 

 

Gambar 4.45 Hasil Uji Laporan Obat Kadaluarsa 
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k. Uji Coba Laporan Pengguna 

Uji coba laporan Pengguna bertujuan untuk menguji apakah fungsi Laporan 

Pengguna dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu memilih 

menubar pada report dan klik Pengguna, maka laporan akan tampil seperti pada 

gambar 4.46. 

 

Tabel 4.11 Uji Coba Laporan Pengguna 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Pengguna 

Menubar 

pada report 

dan klik 

Pengguna 

Laporan mengenai list 

Pengguna 

Uji berhasil 

(gambar 4.46) 

 

 

Gambar 4.46 Hasil Uji Laporan Pengguna 

 

l. Uji Coba Laporan Filter Penjualan 

Uji coba laporan Filter Penjualan bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

Laporan Pengguna dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu 

memilih menubar pada report dan klik Filter Penjualan, maka akan tampil form 

Filter penjualan. Pada form penjualan terdapat pilihan hari, minggu, dan bulan serta 
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tanggal mulai dan akhir, yang berfungsi untuk mengetahui Penjualan obat pada per 

hari nya, minggu, dan bulan , sesuai dengan tanggal yang d pilih. 

 

Tabel 4.5 Uji Coba Laporan Filter Penjualan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Filter Penjualan 

Menubar 

pada report 

dan klik 

Filter 

Penjualan 

Form Filter Penjualan dan 

Laporan Penjualan barang 

Uji berhasil 

(gambar 4.47 dan 

gambar 4.48) 

 

 

Gambar 4.47 Hasil Uji form filter Penjualan 

 

 

Gambar 4.48 Hasil Uji Laporan Penjualan barang 
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m. Uji Coba Laporan Barang Laku  

Uji coba laporan barang laku bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

Laporan Pengguna dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu 

memilih menubar pada report dan klik Laporan Barang Laku, maka akan tampil 

Crystal Report Barang Laku. 

 

Tabel 4.13 Uji Coba Laporan Barang Laku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 
Menguji laporan 

Barang Laku 

Menubar 

pada report 

dan klik 

Laporan 

Barang Laku 

Crystal Report Laporan 

Barang Laku 

Uji berhasil 

(gambar 4.49) 

 

 

Gambar 4.49 Hasil Uji Laporan Barang Laku 

 

n. Uji Coba Laporan Barang Tidak Laku  

Uji coba laporan barang Tidak laku bertujuan untuk menguji apakah fungsi 

Laporan Pengguna dapat berjalan sesuai fungsinya. Uji coba yang dilakukan, yaitu 
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memilih menubar pada report dan klik Laporan Barang Tidak Laku, maka akan 

tampil Crystal Report Barang Tidak Laku. 

 

Tabel 4.14 Uji Coba Laporan Barang Tidak Laku 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output yang diharapkan Status 

1 

Menguji laporan 

Barang Tidak 

Laku 

Menubar 

pada report 

dan klik 

Laporan 

Barang Tidak 

Laku 

Crystal Report Laporan 

Barang Tidak Laku 

Uji berhasil 

(gambar 4.50) 

 

 

Gambar 4.50 Hasil Uji Laporan Barang Tidak Laku 

 


