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BAB IV 

IMPLEMENTASI  DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan 

dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi 

yang dibangun akan diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sistem yang telah 

dikembangkan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat 

memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi tracer study berbasis web 

pada SMK Kesehatan Surabaya. 

Sebelum menjalankan aplikasi ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan 

yaitu kebutuhan sistem. Sesuai dengan kebutuhan untuk merancang sistem 

diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun kebutuhan sistem 

terhadap perangkat keras dan perangkat lunak supaya bisa berjalan dengan baik 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 

Kebutuhan perangkat keras adalah komponen peralatan fisik yang 

membentuk suatu sistem komputer terstruktur, serta peralatan-peralatan lain yang 

mendukung komputer dalam menjalankan fungsinya. Hardware yang digunakan 

harus memiliki spesifikasi dan kinerja yang baik, sehingga sistem yang akan 

dijalankan oleh komputer bisa berjalan tanpa ada suatu masalah. Kebutuhan 

Hardware adalah sebagai berikut: 

a. Dual Core Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB 

b. 2 Gygabytes RAM 
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c. Kapasitas bebas (free space) pada harddisk 15 Gb 

d. Keyboard dan Mouse 

4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi tracer study. Adapun software tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® Seven. 

b. Microsoft Visio® 2010 untuk membuat rancangan document dan system flow 

dan desain interface website. 

c. Power Designer® 6 untuk membuat Context Diagram dan DFD. 

d. Power Designer® 15 untuk membuat ERD (CDM,PDM). 

e. Mysql 5.0 untuk membuat database sistem. 

f. HeidiSQl Project untuk membuat web server localhost. 

g. Notepad ++ untuk membuat website. 

h. Google Chrome untuk mengakses localhost website. 

i. PHP (Hypertext Prepocessor) untuk bahasa pemrograman dalam membuat 

website. 

4.2 Implementasi Sistem 

Setelah semua komponen komputer yang mendukung proses sistem selesai 

diinstal, maka proses selanjutnya adalah implementasi atau penerapan sistem. 

Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan dengan 

rancangan atau desain sistem yang telah dibangun sebelumnya. Aplikasi yang 

dibangun akan diterapkan berdasarkan kebutuhan atau sistem yang telah 
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dikembangkan. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai penggunaan masing-

masing form yang ada pada aplikasi tracer study pada SMK Kesehatan Surabaya. 

 

4.2.1 Form Login 

Form login ini digunakan oleh setiap user yang akan masuk ke dalam 

sistem dengan mengetik halaman website aplikasi tracer study. Terdapat dua 

textbox yang harus diisi dengan username dan password. Untuk BK dan Kepala 

Sekolah login menggunakan NIP, alumni login menggunakan NIS, dan pengguna 

lulusan login menggunakan username dan password yang didapat dari BK. Setelah 

pengguna memasukkan username dan password, pada saat pengguna menekan 

tombol login, sistem akan melakukan cek validasi terhadap data username dan 

password yang dimasukkan. Apabila username dan password tidak sesuai, maka 

sistem akan menampilkan alert login gagal pastikan username dan password sesuai. 

Sedangkan apabila username dan password benar, maka akan masuk ke dalam 

sistem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 Form Login 
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4.2.2 Dashboard 

Dashboard digunakan untuk melihat laporan penilaian kinerja alumni, 

laporan pengguna lulusan yang berisi nama perusahaan atau perguruan tinggi dan 

jumlah alumni yang bekerja maupun melanjutkan pendidikan, dari dashboard juga 

dapat diketahui jumlah alumni yang bekerja, kuliah, dan tidak bekerja, serta dapat 

diketahui jumlah alumni yang sudah mengisi kuesioner dan jumlah pengguna 

lulusan yang sudah terdata. Dashboard hanya dapat diakses oleh BK dan Kepala 

Sekolah. Laporan-laporan ini akan memudahkan BK dan Kepala Sekolah dalam 

menganalisa hasil tracer study yang dilakukan. Tampilan dashboard dapat dilihat 

pada gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.2 Dashboard 

 

4.2.3 Form Master Provinsi 

Form master provinsi digunakan untuk melihat dan mengolah data 

provinsi. Form master provinsi hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat 

memasukkan data provinsi dengan menulis nama provinsi dan disimpan dalam 

tabel provinsi. Untuk id provinsi tidak ditampilkan pada tombol Tambah dan Ubah 

karena BK tidak perlu mengisi id provinsi, karena id provinsi bersifat auto 
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increment. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data provinsi baru, 

sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah data provinsi. Form master 

provinsi dapat dilihat pada gambar 4.3. Jika BK menekan tombol Tambah maka 

akan muncul form kosong provinsi dan jika menekan tombol Ubah maka akan 

menampilkan form provinsi sesuai dengan data provinsi yang dipilih seperti pada 

gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.3 Form Master Provinsi 

 

Gambar 4.4 Form Ubah Provinsi 

 

4.2.4 Form Master Kota 

Form master kota digunakan untuk melihat dan mengolah data kota. Form 

master kota hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat memasukkan data kota dengan 

memilih data provinsi yang didapat dari tabel provinsi, kemudian menulis nama 

kota dan disimpan dalam tabel kota. Untuk id kota tidak ditampilkan pada tombol 
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Tambah dan Ubah karena BK tidak perlu mengisi id kota, karena id kota bersifat 

auto increment. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data kota baru, 

sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah data kota. Form master kota 

dapat dilihat pada gambar 4.5. Jika BK menekan tombol Tambah maka akan 

muncul form kosong kota dan jika menekan tombol Ubah maka akan menampilkan 

form kota sesuai dengan data kota yang dipilih seperti pada gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.5 Form Master Kota 

 

Gambar 4.6 Form Ubah Kota 

 

4.2.5 Form Master Jurusan 

Form master jurusan digunakan untuk melihat dan mengolah data jurusan. 

Form master jurusan hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat memasukkan data 
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jurusan dengan menulis kode jurusan dan nama jurusan dan disimpan dalam tabel 

jurusan. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data jurusan baru, sedangkan 

tombol Ubah digunakan untuk mengubah data jurusan. Form master jurusan dapat 

dilihat pada gambar 4.7. Jika BK menekan tombol Tambah maka akan muncul form 

kosong jurusan dan jika menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form 

jurusan sesuai dengan data jurusan yang dipilih seperti pada gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.7 Form Master Jurusan 

 

 

Gambar 4.8 Form Ubah Jurusan 

 

4.2.6 Form Master Alumni 

Form master alumni digunakan untuk melihat dan mengolah data alumni. 

Form master alumni hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat memasukkan data 

alumni dan memilih status alumni, sudah bekerja, belum bekerja, atau kuliah, status 

ini bisa berubah jika alumni tersebut sudah mengisi identitas pekerjaan atau 
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identitas perguruan tinggi, kemudian data disimpan dalam tabel alumni. Tombol 

Tambah digunakan untuk menambah data alumni baru, sedangkan tombol Ubah 

digunakan untuk mengubah data alumni. Form master alumni dapat dilihat pada 

gambar 4.9. Jika BK menekan tombol Tambah maka akan muncul form kosong 

alumni dan jika menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form alumni sesuai 

dengan data alumni yang dipilih seperti pada gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4.9 Form Master Alumni 

 

Gambar 4.10 Form Ubah Alumni 
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4.2.7 Form Master Pegawai 

Form master pegawai digunakan untuk melihat dan mengolah data 

pegawai. Form master pegawai hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat 

memasukkan data pegawai dan memilih jabatan, antara BK dan Kepala Sekolah, 

kemudian data disimpan dalam tabel alumni. Tombol Tambah digunakan untuk 

menambah data pegawai baru, sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah 

data pegawai. Form master pegawai dapat dilihat pada gambar 4.11. Jika BK 

menekan tombol Tambah maka akan muncul form kosong pegawai dan jika 

menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form pegawai sesuai dengan data 

pegawai yang dipilih seperti pada gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4.11 Form Master Pegawai 

 

Gambar 4.12 Form Ubah Pegawai 
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4.2.8 Form Master Pengguna Lulusan 

Form master pengguna lulusan digunakan untuk melihat dan mengolah 

data pengguna lulusan. Form master pengguna lulusan hanya dapat diakses oleh 

BK. BK dapat memasukkan data pengguna lulusan dan mengisi kata kunci, setelah 

disimpan maka aplikasi akan mengirimkan email username dan password kepada 

pengguna lulusan. Data pengguna lulusan juga dapat bertambah jika alumni 

mengisi data perusahaan. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data 

pengguna lulusan baru, sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah data 

pengguna lulusan. Form master pengguna lulusan dapat dilihat pada gambar 4.13. 

Jika BK menekan tombol Tambah maka akan muncul form kosong pengguna 

lulusan dan jika menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form pengguna 

lulusan sesuai dengan data pengguna lulusan yang dipilih seperti pada gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4.13 Form Master Pengguna Lulusan 
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Gambar 4.14 Form Ubah Pengguna Lulusan 

 

4.2.9 Form Master Perguruan Tinggi 

Form master perguruan tinggi digunakan untuk melihat dan mengolah data 

perguruan tinggi. Form master perguruan tinggi hanya dapat diakses oleh BK. BK 

dapat memasukkan data perguruan tinggi dan disimpan dalam tabel perguruan 

tinggi. Data perguruan tinggi juga dapat bertambah jika alumni mengisi data 

perguruan tinggi. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data perguruan 
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tinggi baru, sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah data perguruan 

tinggi. Form master perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 4.15. Jika BK 

menekan tombol Tambah maka akan muncul form kosong perguruan tinggi dan jika 

menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form perguruan tinggi sesuai 

dengan data perguruan tinggi yang dipilih seperti pada gambar 4.16. 

 

 

Gambar 4.15 Form Master Perguruan Tinggi 

 

Gambar 4.16 Form Ubah Perguruan Tinggi 
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4.2.10 Form Master Jenis Kuesioner 

Form master jenis kuesioner digunakan untuk melihat dan mengolah data 

jenis kuesioner. Form master jenis kuesioner hanya dapat diakses oleh BK. BK 

dapat memasukkan data jenis kuesioner dan memilih jenis kuesioner untuk alumni 

atau pengguna lulusan, kemudian disimpan dalam tabel jenis kuesioner. Tombol 

Tambah digunakan untuk menambah data jenis kuesioner baru, sedangkan tombol 

Ubah digunakan untuk mengubah data jenis kuesioner. Form master jenis kuesioner 

dapat dilihat pada gambar 4.17. Jika BK menekan tombol Tambah maka akan 

muncul form kosong jenis kuesioner dan jika menekan tombol Ubah maka akan 

menampilkan form jenis kuesioner sesuai dengan data jenis kuesioner yang dipilih 

seperti pada gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.17 Form Master Jenis Kuesioner 
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Gambar 4.18 Form Ubah Jenis Kuesioner 

4.2.11 Form Master Kuesioner Alumni 

Form master kuesioner alumni digunakan untuk melihat dan mengolah 

data kuesioner alumni. Form master kuesioner alumni hanya dapat diakses oleh 

BK. BK dapat memasukkan data kuesioner dan memilih jenis kuesioner. Jenis 

kuesioner yang muncul adalah jenis kuesioner untuk alumni, dan disimpan dalam 

tabel kuesioner. Tombol Tambah digunakan untuk menambah data kuesioner baru, 

sedangkan tombol Ubah digunakan untuk mengubah data kuesioner. Form master 

kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.19. Jika BK menekan tombol Tambah maka 

akan muncul form kosong kuesioner dan jika menekan tombol Ubah maka akan 

menampilkan form kuesioner sesuai dengan data kuesioner yang dipilih seperti 

pada gambar 4.20. 
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Gambar 4.19 Form Master Kuesioner Alumni 

 

Gambar 4.20 Form Ubah Kuesioner Alumni 
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4.2.12 Form Master Kuesioner Pengguna Lulusan 

Form master kuesioner pengguna lulusan digunakan untuk melihat dan 

mengolah data kuesioner pengguna lulusan. Form master kuesioner pengguna 

lulusan hanya dapat diakses oleh BK. BK dapat memasukkan data kuesioner dan 

memilih jenis kuesioner. Jenis kuesioner yang muncul adalah jenis kuesioner untuk 

pengguna lulusan, dan disimpan dalam tabel kuesioner. Tombol Tambah digunakan 

untuk menambah data kuesioner baru, sedangkan tombol Ubah digunakan untuk 

mengubah data kuesioner. Form master kuesioner dapat dilihat pada gambar 4.21. 

Jika BK menekan tombol Tambah maka akan muncul form kosong kuesioner dan 

jika menekan tombol Ubah maka akan menampilkan form kuesioner sesuai dengan 

data kuesioner yang dipilih seperti pada gambar 4.22. 

 

 

Gambar 4.21 Form Master Kuesioner Pengguna Lulusan 
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Gambar 4.22 Form Ubah Kuesioner Pengguna Lulusan 

4.2.13 Form Biodata Alumni 

Form biodata alumni digunakan untuk mengisi data pekerjaan atau 

pendidikan lanjutan dari alumni. Sebelum mengisi data perusahaan atau perguruan 

tinggi, terlebih dahulu alumni mengisi email dan memilih data data perusahaan atau 

perguruan tinggi yang sesuai. Kemudian akan disimpan dan muncul data histori 

perusahaan atau perguruan tinggi dan tanggal pengisian kuesioner. Form biodata 

alumni hanya dapat diakses oleh alumni. Form biodata alumni dapat dilihat pada 

gambar 4.23. 



132 

 

 

Gambar 4.23 Form Biodata Alumni 

 

4.2.14 Form Pengisian Identitas Pengguna Lulusan 

Form pengisian identitas pengguna lulusan digunakan untuk mengolah 

data pengguna lulusan. Form pengisian identitas pengguna lulusan hanya dapat 

diakses oleh alumni. Alumni dapat memasukkan data pengguna lulusan jika dalam 

menu biodata alumni pada saat memilih instansi tidak terdapat data perusahaan 

yang dimaksud. Alumni kemudian memilih tambah perusahaan untuk memasukkan 

data perusahaan yang dimaksud. Data kemudian disimpan dalam tabel pengguna 

lulusan, selanjutnya alumni tetap memilih data perusahaan yang baru saja 

dimasukkan pada menu biodata alumni. Form master pengguna lulusan dapat 

dilihat pada gambar 4.24.  
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Gambar 4.24 Form Pengisian Identitas Pengguna Lulusan 

 

4.2.15 Form Pengisian Identitas Perguruan Tinggi 

Form pengisian identitas perguruan tinggi digunakan untuk mengolah data 

perguruan tinggi. Form pengisian identitas perguruan tinggi hanya dapat diakses 

oleh alumni. Alumni dapat memasukkan data perguruan tinggi jika dalam menu 

biodata alumni pada saat memilih instansi tidak terdapat data perguruan tinggi yang 

dimaksud. Alumni kemudian memilih tambah universitas untuk memasukkan data 

perguruan tinggi yang dimaksud. Data kemudian disimpan dalam tabel p perguruan 

tinggi, selanjutnya alumni tetap memilih data perguruan tinggi yang baru saja 

dimasukkan pada menu biodata alumni. Form perguruan tinggi dapat dilihat pada 

gambar 4.25.  
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Gambar 4.25 Form Pengisian Identitas Perguruan Tinggi 

 

4.2.16 Form Pengisian Kuesioner Alumni 

Form pengisian kuesioner alumni dilakukan setelah alumni mengisi data 

pekerjaan atau perguruan tinggi. Form pengisian kuesioner alumni hanya dapat 

diakses oleh alumni. Alumni mengisi semua kuesioner yang terdiri dari kuesioner 

kegiatan saat ini dan kuesioner umpan balik proses pembelajaran, setelah semua 

selesai diisi, jawaban akan disimpan dalam tabel jawaban kuesioner. Alumni tidak 

bisa logout sebelum mengisi kuesioner. Form pengisian kuesioner alumni dapat 

dilihat pada gambar 4.26 di bawah ini. 
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Gambar 4.26 Form Pengisian Kuesioner Alumni 

 

4.2.17 Form Halaman Pengguna Lulusan 

Form halaman pengguna lulusan berisi daftar alumni. Jika pengguna 

lulusan ingin mengisi kuesioner penilaian kinerja alumni maka pengguna lulusan 

dapat memilih tombol Penilaian dari data alumni yang bekerja di perusahaan 

tersebut. Form halaman pengguna lulusan dapat dilihat pada gambar 4.27 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 4.27 Form Halaman Pengguna Lulusan 
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4.2.18 Form Pengisian Kuesioner Pengguna Lulusan 

Form pengisian kuesioner penilaian kinerja alumni dilakukan setelah 

pengguna lulusan memilih tombol penilaian pada alumni yang bekerja pada 

perusahaan tersebut. Form pengisian kuesioner penilaian kinerja alumni hanya 

dapat diakses oleh pengguna lulusan. pengguna lulusan mengisi semua kuesioner, 

setelah semua selesai diisi, jawaban akan disimpan dalam tabel penilaian pengguna. 

Pengguna lulusan tidak bisa logout sebelum mengisi kuesioner. Form pengisian 

kuesioner penilaian kinerja alumni dapat dilihat pada gambar 4.28 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.28 Form Pengisian Kuesioner Penilaian Kinerja Alumni 

 

4.2.19 Form Jawaban Kuesioner Alumni 

Form jawaban kuesioner alumni berfungsi untuk memberikan informasi 

tentang jawaban kuesioner. Dari form ini dapat diketahui jawaban alumni dan 

jumlah alumni yang menjawab berdasarkan pilihan jawaban kuesioner. Form 

jawaban kuesioner alumni dapat dilihat pada gambar 4.29 di bawah ini. 
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Gambar 4.29 Form Jawaban Kuesioner Alumni 

 

4.2.20 Form Jawaban Kuesioner Pengguna Lulusan 

Form jawaban kuesioner pengguna lulusan berfungsi untuk memberikan 

informasi tentang jawaban kuesioner dari pengguna lulusan. Dari form ini dapat 

diketahui jawaban pengguna lulusan dan kinerja alumni seperti apa dari penilaian 

yang diketahui menurut banyaknya jumlah pada pilihan jawaban kuesioner. Form 

jawaban kuesioner pengguna lulusan dapat dilihat pada gambar 4.30 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.30 Form Jawaban Kuesioner Pengguna Lulusan 
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4.2.21 Form Laporan Identitas Alumni 

Form laporan identitas alumni berfungsi untuk menampilkan identitas 

alumni apakah alumni melanjutkan pendidikan atau bekerja berdasarkan parameter 

tahun angkatan, selain itu laporan ini juga berfungsi untuk menampilkan histori 

perusahaan maupun perguruan tinggi dari alumni. Dalam laporan ini berisi data 

alumni dan data instansi tempat alumni melanjutkan pendidikan atau bekerja, serta 

tanggal masuk dan tanggal selesai. Form laporan identitas alumni dapat dilihat pada 

gambar 4.31. Untuk laporan dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar 

laporan berupa PDF yang dapat dilihat pada gambar 4.32 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.31 Form Laporan Identitas Alumni 

 

Gambar 4.32 Laporan PDF Identitas Alumni 
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4.2.22 Form Laporan Identitas Perguruan Tinggi 

Form laporan identitas perguruan tinggi berfungsi untuk menampilkan 

identitas perguruan tinggi tempat alumni melanjutkan pendidikan berdasarkan dua 

parameter, yaitu jurusan dan status perguruan tinggi. Dalam laporan ini berisi data 

perguruan tinggi dan data alumni yang melanjutkan kuliah di perguruan tinggi 

tersebut. Form laporan identitas perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 4.33. 

Untuk laporan dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar laporan berupa 

PDF yang dapat dilihat pada gambar 4.34 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.33 Form Laporan Identitas Perguruan Tinggi 

 

Gambar 4.34 Laporan PDF Identitas Perguruan Tinggi 

 

4.2.23 Form Laporan Identitas Pengguna Lulusan 

Form laporan identitas pengguna lulusan berfungsi untuk menampilkan 

identitas perusahaan tempat alumni melanjutkan pendidikan berdasarkan dua 



140 

 

parameter, yaitu jurusan dan status pengguna lulusan. Dalam laporan ini berisi data 

pengguna lulusan dan data alumni yang bekerja di perusahaan tersebut. Form 

laporan identitas perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar 4.35. Untuk laporan 

dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar laporan berupa PDF yang dapat 

dilihat pada gambar 4.36 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.35 Form Laporan Identitas Pengguna Lulusan 

 

Gambar 4.36 Laporan PDF Identitas Pengguna Lulusan 

 

4.2.24 Form Laporan Kegiatan Saat Ini 

Form laporan kegiatan saat ini berfungsi untuk menampilkan kegiatan 

alumni saat ini berdasarkan parameter tahun angkatan. Dalam laporan ini berisi data 
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alumni dan data perguruan tinggi maupun perusahaan tempat alumni melanjutkan 

pendidikan dan bekerja, serta terdapat informasi jumlah alumni yang bekerja 

maupun melanjutkan pendidikan di perusahaan dan perguruan tinggi. Selain itu 

dalam laporan ini terdapat grafik yang menunjukkan jumlah alumni yang bekerja, 

kuliah, dan tidak bekerja. Form laporan kegiatan saat ini dapat dilihat pada gambar 

4.37. Untuk laporan dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar laporan 

berupa PDF yang dapat dilihat pada gambar 4.38 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.37 Form Laporan Kegiatan Saat Ini 

 

 

Gambar 4.38 Laporan PDF Kegiatan Saat Ini 
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4.2.25 Form Laporan Umpan Balik Proses Pembelajaran 

Form laporan umpan balik proses pembelajaran berfungsi untuk 

menampilkan umpan balik proses pembelajaran dari kuesioner umpan balik yang 

sudah diisi oleh alumni berdasarkan parameter tahun angkatan. Dalam laporan ini 

berisi informasi tentang berapa jumlah alumni yang memberikan umpan balik 

proses pembelajaran berdasarkan jawaban yang diberikan. Laporan ini digunakan 

untuk mengetahui penilaian alumni terhadap kurikulum, tenaga pengajar, maupun 

fasilitas di SMK Kesehatan Surabaya. Form laporan umpan balik proses 

pembelajaran dapat dilihat pada gambar 4.39. Untuk laporan dalam bentuk PDF 

maka pilih cetak dan akan keluar laporan berupa PDF yang dapat dilihat pada 

gambar 4.40 di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 4.39 Form Laporan Umpan Balik Proses Pembelajaran 
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Gambar 4.40 Laporan PDF Umpan Balik Proses Pembelajaran 

 

4.2.26 Form Laporan Penilaian Kinerja Alumni 

 

Gambar 4.41 Form Laporan Penilaian Kinerja Alumni 

 

 

Gambar 4.42 Laporan PDF Penilaian Kinerja Alumni 
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Form laporan penilaian kinerja alumni berfungsi untuk menampilkan 

penilaian kinerja masing-masing alumni dari kuesioner yang telah diisi oleh 

pengguna lulusan berdasarkan parameter nama alumni. Dalam laporan ini berisi 

informasi tentang penilaian kinerja dari masing-masing alumni. Laporan ini 

digunakan untuk mengetahui kemampuan alumni dalam bekerja menurut beberapa 

aspek penilaian. Dari laporan ini pihak SMK dapat mengetahui kualitas alumni, 

sehingga bisa digunakan acuan untuk peningkatan kualitas alumni ke depannya. 

Form laporan penilaian kinerja alumni dapat dilihat pada gambar 4.41. Untuk 

laporan dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar laporan berupa PDF 

yang dapat dilihat pada gambar 4.42. 

 

4.2.27 Form Laporan Perbandingan Tracer Study Alumni 

 

Gambar 4.43 Form Laporan Perbandingan Tracer Study Alumni 
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Gambar 4.44 Laporan PDF Perbandingan Tracer Study Alumni 

 

Form laporan perbandingan tracer study alumni berfungsi untuk 

menampilkan perbandingan jumlah alumni yang bekerja dan melanjutkan 

perguruan tinggi sesuai dengan tahun angkatan yang dipilih. Dari laporan ini pihak 

SMK dapat mengetahui peningkatan atau penurunan kualitas alumni tiap tahunnya, 

sehingga bisa digunakan sebagai acuan untuk peningkatan kualitas alumni ke 

depannya. Form laporan perbandingan tracer study alumni dapat dilihat pada 

gambar 4.43. Untuk laporan dalam bentuk PDF maka pilih cetak dan akan keluar 

laporan berupa PDF yang dapat dilihat pada gambar 4.44. 

 

4.3 Uji Coba Sistem 

Tahap uji coba sistem ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa 

aplikasi sudah berfungsi sesuai dengan fungsinya. Proses dari uji coba ini adalah 

dengan menguji masukan pengguna ke sistem dengan hasil yang diharapkan. 

Berikut ini adalah hasil uji coba aplikasi yang dilakukan dalam bentuk tabel dan 

screenshot dari aplikasi. Uji coba sistem akan dijelaskan dibawah ini. 
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4.3.1 Uji Coba Login 

Uji coba login bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi login sudah 

berjalan dengan baik. Uji coba login berfokus pada pengujian sistem terhadap 

handling error pada setiap masukan  user. Proses uji coba login dilakukan dengan 

memasukkan username dan password. Setiap user memiliki peran yang berbeda 

sesuai dengan username yang dimasukkan masing-masing user. Uji coba login akan  

dijelaskan pada tabel 4.1 di bawah ini. 

 

Tabel 4.1 Uji Coba Login 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

1. Pengujian 

validitas 

username dan 

password 

untuk BK. 

Login sebagai 

BK dengan 

memasukkan 

NIP dan 

password. 

Kemudian klik 

tombol login. 

Tampil halaman 

awal dengan 

menu-menu yang 

disediakan untuk 

BK jika username 

dan password 

sesuai.  

Menampilkan 

halaman awal 

berupa 

dashboard 

untuk BK yang 

dapat dilihat 

pada gambar 

4.45. 

Sukses 

2. Pengujian 

validitas 

username dan 

password 

untuk alumni. 

Login sebagai 

alumni dengan 

memasukkan 

NIS dan 

password. 

Kemudian klik 

tombol login. 

Tampil menu 

biodata alumni 

dan pengisian 

kuesioner alumni 

jika username dan 

password sesuai.  

Menampilkan 

menu biodata 

alumni dan 

pengisian 

kuesioner 

alumni yang 

dapat dilihat 

pada gambar 

4.46. 

Sukses 

3. Pengujian 

validitas 

username dan 

password 

untuk 

pengguna 

lulusan. 

Login sebagai 

pengguna 

lulusan dengan 

memasukkan 

username dan 

password. 

Kemudian klik 

tombol login. 

Tampil data 

alumni sebelum 

mengisi kuesioner 

pengguna lulusan 

jika username dan 

password sesuai.  

Menampilkan 

daftar data 

alumni yang 

bekerja di 

perusahaan 

tersebut, dapat 

dilihat pada 

gambar 4.47. 

Sukses 

 Pengujian 

terhadap 

input 

username dan 

Login dengan 

memasukkan 

username dan 

password yang 

Tampil pesan 

bahwa login 

gagal, username 

Tampil pesan 

login gagal, 

username dan 

password tidak 

Sukses 
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Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

password 

yang salah. 

salah, kemudian 

klik tombol 

login. 

dan password 

tidak sesuai. 

sesuai, yang 

dapat dilihat 

pada gambar 

4.48 

 

 

 

 

Gambar 4.45 Uji Coba Halaman Dashboard BK 

 

 

Gambar 4.46 Uji Coba Menu Biodata Alumni dan Pengisian Kuesioner Alumni 

 

 

Gambar 4.47 Uji Coba Daftar Data Alumni 
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Gambar 4.48 Uji Coba Login Gagal 

 

4.3.2 Uji Coba Master Provinsi 

Uji coba master provinsi bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi yang ada pada form master provinsi seperti tambah dan ubah sudah berjalan 

dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani 

masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. 

Uji coba master provinsi akan dijelaskan pada tabel 4.2 di bawah ini: 

 

Tabel 4.2 Uji Coba Master Provinsi 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

5. Tambah 

data 

provinsi. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah provinsi, 

kemudian 

memasukkan data 

provinsi pada 

form provinsi dan 

menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar 

data provinsi 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

provinsi. 

Tampil data provinsi 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data provinsi. 

Tambah data 

provinsi dapat dilihat 

pada gambar 4.49 

dan data provinsi 

berhasil 

ditambahkan dapat 

Sukses 
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Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

dilihat pada gambar 

4.50. 

6. Ubah data 

provinsi. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

provinsi yang 

akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master 

provinsi, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data provinsi, 

menekan tombol 

simpan. 

Data provinsi 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

provinsi. 

Tampil data provinsi 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

provinsi. Ubah data 

provinsi dapat dilihat 

pada gambar 4.51 

dan data provinsi 

berhasil diubah 

dapat dilihat pada 

gambar 4.52. 

Sukses 

7. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

provinsi. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

provinsi, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.53. 

Sukses 

 

 

 

 

Gambar 4.49 Uji Coba Tambah Data Provinsi 
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Gambar 4.50 Uji Coba Data Provinsi Berhasil Ditambahkan 

 

 

Gambar 4.51 Uji Coba Ubah Data Provinsi 

 

 

Gambar 4.52 Uji Coba Data Provinsi Berhasil Diubah 

 



151 

 

 

Gambar 4.53 Uji Coba Simpan Data Provinsi Gagal 

 

4.3.3 Uji Coba Master Kota 

Uji coba master kota bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi 

yang ada pada form master kota seperti tambah dan ubah sudah berjalan dengan 

baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani masukan 

data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. Uji coba 

master kota akan dijelaskan pada tabel 4.3 di bawah ini:  

 

Tabel 4.3 Uji Coba Master Kota 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

8. Tambah 

data kota. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah kota, 

kemudian 

memasukkan data 

kota pada form 

kota dan menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

data kota 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

kota. 

Tampil data kota 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data kota. 

Tambah data kota 

dapat dilihat pada 

gambar 4.54 dan 

data kota berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.55. 

Sukses 

9. Ubah data 

kota. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

kota yang akan 

diubah, kemudian 

muncul data yang 

akan diubah pada 

Data kota 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

kota. 

Tampil data kota 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

kota. Ubah data kota 

dapat dilihat pada 

gambar 4.56 dan 

Sukses 
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Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

form ubah master 

kota, selanjutnya 

setelah mengubah 

data kota, 

menekan tombol 

simpan. 

data kota berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.57. 

10. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah kota. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

kota, kemudian 

pilih tombol 

simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.58. 

Sukses 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Uji Coba Tambah Data Kota 

 

 

Gambar 4.55 Uji Coba Data Kota Berhasil Ditambahkan 
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Gambar 4.56 Uji Coba Ubah Data Kota 

 

 

Gambar 4.57 Uji Coba Data Kota Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.58 Uji Coba Simpan Data Kota Gagal 
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4.3.4 Uji Coba Master Jurusan 

Uji coba master jurusan bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi 

yang ada pada form master jurusan seperti tambah dan ubah sudah berjalan dengan 

baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani masukan 

data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. Uji coba 

master kota akan dijelaskan pada tabel 4.4 di bawah ini:  

 

Tabel 4.4 Uji Coba Master Jurusan 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

11. Tambah data 

jurusan. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah jurusan, 

kemudian 

memasukkan data 

jurusan pada form 

jurusan dan 

menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar 

data jurusan 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

jurusan. 

Tampil data 

jurusan yang telah 

ditambahkan 

dalam daftar data 

jurusan. 

Tambah data 

jurusan dapat 

dilihat pada 

gambar 4.59 dan 

data jurusan 

berhasil 

ditambahkan 

dapat dilihat pada 

gambar 4.60. 

Sukses 

12. Ubah data 

jurusan. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

jurusan yang akan 

diubah, kemudian 

muncul data yang 

akan diubah pada 

form ubah master 

jurusan, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data jurusan, 

menekan tombol 

simpan. 

Data jurusan 

berhasil diubah 

dan disimpan 

dalam tabel 

jurusan. 

Tampil data 

jurusan yang telah 

diubah dalam 

daftar data 

jurusan. Ubah 

data jurusan dapat 

dilihat pada 

gambar 4.61 dan 

data jurusan 

berhasil diubah 

dapat dilihat pada 

gambar 4.62. 

Sukses 

13. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

jurusan, 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan 

error pada kolom 

yang tidak diisi, 

Sukses 
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Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

melewatkan 

satu pun isian 

data pada 

form tambah 

dan ubah 

jurusan. 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

dapat dilihat pada 

gambar 4.63. 

 

 

 

 

Gambar 4.59 Uji Coba Tambah Data Jurusan 

 

 

Gambar 4.60 Uji Coba Data Jurusan Berhasil Ditambahkan 

 

 

Gambar 4.61 Uji Coba Ubah Data Jurusan 
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Gambar 4.62 Uji Coba Data Jurusan Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.63 Uji Coba Simpan Data Jurusan Gagal 

 

4.3.5 Uji Coba Master Alumni 

Uji coba master alumni bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi 

yang ada pada master alumni seperti tambah dan ubah sudah berjalan dengan baik, 

serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani masukan data 

yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. Uji coba 

master alumni akan dijelaskan pada tabel 4.5 di bawah ini: 

 

  



157 

 

Tabel 4.5 Uji Coba Master Alumni 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

14. Tambah 

data alumni. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah alumni, 

kemudian 

memasukkan data 

alumni pada form 

alumni dan 

menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar 

data alumni 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

alumni. 

Tampil data alumni 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data alumni. 

Tambah data alumni 

dapat dilihat pada 

gambar 4.64 dan 

data alumni berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.65. 

Sukses 

15. Ubah data 

alumni. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

alumni yang akan 

diubah, kemudian 

muncul data yang 

akan diubah pada 

form ubah master 

alumni, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data alumni, 

menekan tombol 

simpan. 

Data alumni 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

alumni. 

Tampil data alumni 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

alumni. Ubah data 

alumni dapat dilihat 

pada gambar 4.66 

dan data alumni 

berhasil diubah 

dapat dilihat pada 

gambar 4.67. 

Sukses 

16. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

alumni. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

alumni, kemudian 

pilih tombol 

simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.68. 

Sukses 
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Gambar 4.64 Uji Coba Tambah Data Alumni 

 

 

Gambar 4.65 Uji Coba Data Alumni Berhasil Ditambahkan 

 

 

Gambar 4.66 Uji Coba Ubah Data Alumni 
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Gambar 4.67 Uji Coba Data Alumni Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.68 Uji Coba Simpan Data Alumni Gagal 

 

4.3.6 Uji Coba Master Pegawai 

Uji coba master pegawai bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi yang ada pada master pegawai seperti tambah dan ubah sudah berjalan 

dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani 

masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. 

Uji coba master pegawai akan dijelaskan pada tabel 4.6 di bawah ini: 
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Tabel 4.6 Uji Coba Master Pegawai 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

17. Tambah 

data 

pegawai. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah pegawai, 

kemudian 

memasukkan data 

pegawai pada 

form pegawai dan 

menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar 

data pegawai 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

pegawai. 

Tampil data pegawai 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data pegawai. 

Tambah data 

pegawai dapat 

dilihat pada gambar 

4.69 dan data 

pegawai berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.70. 

Sukses 

18. Ubah data 

pegawai. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

pegawai yang 

akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master 

pegawai, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data pegawai, 

menekan tombol 

simpan. 

Data pegawai 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

pegawai. 

Tampil data pegawai 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

pegawai. Ubah data 

pegawai dapat 

dilihat pada gambar 

4.71 dan data 

pegawai berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.72. 

Sukses 

19. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

pegawai. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

pegawai, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.73. 

Sukses 
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Gambar 4.69 Uji Coba Tambah Data Pegawai 

 

 

Gambar 4.70 Uji Coba Data Pegawai Berhasil Ditambahkan 

 

 

Gambar 4.71 Uji Coba Ubah Data Pegawai 



162 

 

 

Gambar 4.72 Uji Coba Data Pegawai Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.73 Uji Coba Simpan Data Pegawai Gagal 

 

4.3.7 Uji Coba Master Pengguna Lulusan 

Uji coba master pengguna lulusan bertujuan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi yang ada pada master pengguna lulusan seperti tambah dan ubah 

sudah berjalan dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk 

menangani masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya 

field kosong. Uji coba master pengguna lulusan akan dijelaskan pada tabel 4.7 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.7 Uji Coba Master Pengguna Lulusan 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

20. Tambah 

data 

pengguna 

lulusan. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah pengguna 

lulusan, kemudian 

memasukkan data 

pengguna lulusan 

pada form 

pengguna lulusan 

dan menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

data 

pengguna 

lulusan yang 

telah berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

pengguna 

lulusan. 

Tampil data 

pengguna lulusan 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data pengguna 

lulusan. 

Tambah data 

pengguna lulusan 

dapat dilihat pada 

gambar 4.74 dan 

data pengguna 

lulusan berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.75. 

Sukses 

21. Ubah data 

pengguna 

lulusan. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

pengguna lulusan 

yang akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master 

pengguna lulusan, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data pengguna 

lulusan, menekan 

tombol simpan. 

Data 

pengguna 

lulusan 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

pengguna 

lulusan. 

Tampil data 

pengguna lulusan 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

pengguna lulusan. 

Ubah data pengguna 

lulusan dapat dilihat 

pada gambar 4.76 

dan data pengguna 

lulusan berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.77. 

Sukses 

22. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

pengguna 

lulusan. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

pengguna lulusan, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.78. 

Sukses 
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Gambar 4.74 Uji Coba Tambah Data Pengguna Lulusan 

 

 

Gambar 4.75 Uji Coba Data Pengguna Lulusan Berhasil Ditambahkan 
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Gambar 4.76 Uji Coba Ubah Data Pengguna Lulusan 

 

 

Gambar 4.77 Uji Coba Data Pengguna Lulusan Berhasil Diubah 
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Gambar 4.78 Uji Coba Simpan Data Pengguna Lulusan Gagal 

 

4.3.8 Uji Coba Master Perguruan Tinggi 

Uji coba master perguruan tinggi bertujuan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi yang ada pada master perguruan tinggi seperti tambah dan ubah sudah 

berjalan dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk 

menangani masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya 

field kosong. Uji coba master perguruan tinggi akan dijelaskan pada tabel 4.8 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.8 Uji Coba Master Perguruan Tinggi 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

23. Tambah 

data 

perguruan 

tinggi. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah perguruan 

tinggi, kemudian 

memasukkan data 

perguruan tinggi 

pada form 

perguruan tinggi 

dan menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

data 

perguruan 

tinggi yang 

telah berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

perguruan 

tinggi. 

Tampil data 

perguruan tinggi 

yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data 

perguruan tinggi. 

Tambah data 

perguruan tinggi 

dapat dilihat pada 

gambar 4.79 dan 

data perguruan 

tinggi berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.80. 

Sukses 

24. Ubah data 

perguruan 

tinggi. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

perguruan tinggi 

yang akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master 

perguruan tinggi, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data perguruan 

tinggi, menekan 

tombol simpan. 

Data 

perguruan 

tinggi 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

perguruan 

tinggi. 

Tampil data 

perguruan tinggi 

yang telah diubah 

dalam daftar data 

perguruan tinggi. 

Ubah data perguruan 

tinggi dapat dilihat 

pada gambar 4.81 

dan data perguruan 

tinggi berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.82. 

Sukses 

25. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

perguruan 

tinggi. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

perguruan tinggi, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.83. 

Sukses 
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Gambar 4.79 Uji Coba Tambah Data Perguruan Tinggi 

 

 

Gambar 4. 80 Uji Coba Data Perguruan Tinggi Berhasil Ditambahkan 
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Gambar 4.81 Uji Coba Ubah Data Perguruan Tinggi 

 

 

Gambar 4.82 Uji Coba Data Perguruan Tinggi Berhasil Diubah 
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Gambar 4.83 Uji Coba Simpan Data Perguruan Tinggi Gagal 

 

4.3.9 Uji Coba Master Jenis Kuesioner 

Uji coba master jenis kuesioner bertujuan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi yang ada pada master jenis kuesioner seperti tambah dan ubah sudah 

berjalan dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk 

menangani masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya 

field kosong. Uji coba master jenis kuesioner akan dijelaskan pada tabel 4.9 di 

bawah ini: 
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Tabel 4.9 Uji Coba Master Jenis Kuesioner 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

26. Tambah 

data jenis 

kuesioner. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah jenis 

kuesioner, 

kemudian 

memasukkan data 

jenis kuesioner 

pada form jenis 

kuesioner dan 

menekan tombol 

simpan. 

Tampil daftar 

data jenis 

kuesioner 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

jenis 

kuesioner. 

Tampil data jenis 

kuesioner yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data jenis 

kuesioner. 

Tambah data jenis 

kuesioner dapat 

dilihat pada gambar 

4.84 dan data jenis 

kuesioner berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.85. 

Sukses 

27. Ubah data 

jenis 

kuesioner. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

jenis kuesioner 

yang akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master jenis 

kuesioner, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data jenis 

kuesioner, 

menekan tombol 

simpan. 

Data jenis 

kuesioner 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

jenis 

kuesioner. 

Tampil data jenis 

kuesioner yang telah 

diubah dalam daftar 

data jenis kuesioner. 

Ubah data jenis 

kuesioner dapat 

dilihat pada gambar 

4.86 dan data jenis 

kuesioner berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.87. 

Sukses 

28. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah jenis 

kuesioner. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

jenis kuesioner, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.88. 

Sukses 
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Gambar 4.84 Uji Coba Tambah Data Jenis Kuesioner 

 

 

Gambar 4.85 Uji Coba Data Jenis Kuesioner Berhasil Ditambahkan 

 

 

Gambar 4.86 Uji Coba Ubah Data Jenis Kuesioner 
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Gambar 4.87 Uji Coba Data Jenis Kuesioner Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.88 Uji Coba Simpan Data Jenis Kuesioner Gagal 

 

4.3.10 Uji Coba Master Kuesioner 

Uji coba master kuesioner bertujuan untuk mengetahui apakah fungsi-

fungsi yang ada pada master kuesioner seperti tambah dan ubah sudah berjalan 

dengan baik, serta untuk memastikan adanya handling error untuk menangani 

masukan data yang tidak benar dari user atau untuk mencegah adanya field kosong. 

Uji coba master kuesioner akan dijelaskan pada tabel 4.10 di bawah ini: 
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Tabel 4.10 Uji Coba Master Kuesioner 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

29. Tambah 

data 

kuesioner. 

Menekan tombol 

Tambah dan 

muncul form 

tambah kuesioner, 

kemudian 

memasukkan data 

kuesioner pada 

form kuesioner 

dan menekan 

tombol simpan. 

Tampil daftar 

data 

kuesioner 

yang telah 

berhasil 

ditambahkan 

pada tabel 

kuesioner. 

Tampil data 

kuesioner yang telah 

ditambahkan dalam 

daftar data 

kuesioner. 

Tambah data 

kuesioner dapat 

dilihat pada gambar 

4.89 dan data 

kuesioner berhasil 

ditambahkan dapat 

dilihat pada gambar 

4.90. 

Sukses 

30. Ubah data 

kuesioner. 

Menekan tombol 

Ubah pada data 

kuesioner yang 

akan diubah, 

kemudian muncul 

data yang akan 

diubah pada form 

ubah master 

kuesioner, 

selanjutnya 

setelah mengubah 

data kuesioner, 

menekan tombol 

simpan. 

Data 

kuesioner 

berhasil 

diubah dan 

disimpan 

dalam tabel 

kuesioner. 

Tampil data 

kuesioner yang telah 

diubah dalam daftar 

data kuesioner. Ubah 

data kuesioner dapat 

dilihat pada gambar 

4.91 dan data 

kuesioner berhasil 

diubah dapat dilihat 

pada gambar 4.92. 

Sukses 

31. Memastikan 

semua isian 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

isian data 

pada form 

tambah dan 

ubah 

kuesioner. 

Kosongkan satu 

isian pada form 

tambah dan ubah 

kuesioner, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan error 

pada kolom yang 

tidak diisi, dapat 

dilihat pada gambar 

4.93. 

Sukses 
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Gambar 4.89 Uji Coba Tambah Data Kuesioner 

 

 

Gambar 4.90 Uji Coba Data Kuesioner Berhasil Ditambahkan 
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Gambar 4.91 Uji Coba Ubah Data Kuesioner 

 

 

Gambar 4.92 Uji Coba Data Kuesioner Berhasil Diubah 

 

 

Gambar 4.93 Uji Coba Simpan Data Kuesioner Gagal
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4.3.11 Uji Coba Pengisian Kuesioner Alumni 

Uji coba pengisian kuesioner alumni bertujuan untuk mengetahui apakah 

fungsi-fungsi yang ada pada form kuesioner pengguna seperti simpan sudah 

berjalan dengan baik. Uji coba pengisian kuesioner alumni akan dijelaskan pada 

tabel 4.11 di bawah ini: 

 

Tabel 4.11 Uji Coba Pengisian Kuesioner Alumni 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

32. Memastikan 

bahwa proses 

penyimpanan 

jawaban 

kuesioner 

alumni 

berjalan 

dengan baik. 

Mengisi seluruh 

pertanyaan yang 

ada pada 

kuesioner 

dengan data-

data yang 

diperlukan, 

kemudian tekan 

tombol simpan. 

Kuesioner 

berhasil 

disimpan dan 

menu jawaban 

kuesioner 

alumni akan 

secara 

otomastis 

berubah. 

Kuesioner berhasil 

disimpan, dapat 

dilihat pada gambar 

4.95 dan jawaban 

kuesioner alumni 

berubah secara 

otomatis yang 

dapat dilihat pada 

gambar 4.95. 

Sukses 

33. Memastikan 

semua 

pertanyaan 

kuesioner 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

pertanyaan 

kuesioner. 

Kosongkan satu 

jawaban pada 

kuesioner, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan 

error. 

 

 

Sukses 
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Gambar 4.94 Uji Coba Pengisian Kuesioner Alumni 

 

 

Gambar 4.95 Uji Coba Simpan Pengisian Kuesioner Alumni 

 

4.3.12 Uji Coba Pengisian Kuesioner Pengguna Lulusan 

Uji coba pengisian kuesioner pengguna lulusan bertujuan untuk 

mengetahui apakah fungsi-fungsi yang ada pada form kuesioner pengguna lulusan 

seperti simpan sudah berjalan dengan baik. Uji coba pengisian kuesioner pengguna 

lulusan akan dijelaskan pada tabel 4.12 di bawah ini: 
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Tabel 4.12 Uji Coba Pengisian Kuesioner Pengguna Lulusan 

Test 

Case 

Tujuan Input Output yang 

Diharapkan 

Output Sistem Status 

34. Memastikan 

bahwa proses 

penyimpanan 

jawaban 

kuesioner 

penilaian 

kinerja 

alumni 

berjalan 

dengan baik. 

Mengisi seluruh 

pertanyaan yang 

ada pada 

kuesioner 

dengan data-

data yang 

diperlukan, 

kemudian tekan 

tombol simpan. 

Kuesioner 

berhasil 

disimpan dan 

menu jawaban 

kuesioner 

perusahaan 

akan secara 

otomastis 

berubah. 

Kuesioner berhasil 

disimpan, dapat 

dilihat pada gambar 

4.96 dan jawaban 

kuesioner 

perusahaan 

berubah secara 

otomatis yang 

dapat dilihat pada 

gambar 4.95. 

Sukses 

35. Memastikan 

semua 

pertanyaan 

kuesioner 

terisi dan 

tidak 

melewatkan 

satu pun 

pertanyaan 

kuesioner. 

Kosongkan satu 

jawaban pada 

kuesioner, 

kemudian pilih 

tombol simpan. 

Tampil pesan 

error. 

Tampil pesan 

error. 

 

 

Sukses 

 

 

 

 

Gambar 4.96 Uji Coba Pengisian Kuesioner Penilaian Kinerja Alumni 
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Gambar 4.97 Uji Coba Simpan Pengisian Kuesioner Penilaian Kinerja Alumni 


