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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

 Implementasi program merupakan penyesuaian perangkat lunak dengan 

rancangan desain sistem yang telah dibuat pada bab sebelumnya. Pada bab ini akan 

dijelaskan tahapan Implementation dari metode waterfall. Diharapkan dengan 

adanya implementasi ini dapat membantu bagian akademik pada Surabaya Hotel 

School (SHS) dalam proses administrasinya. Sebelum menjalankan aplikasi ini, hal 

yang harus diperhatikan untuk pertama kali adalah kebutuhan untuk dapat 

menjalankan sistem ini. Kebutuhannya terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (Software). Agar sistem dapat dijalankan maka setiap komputer 

harus terhubung oleh koneksi intranet agar sistem dapat berjalan. 

4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan minimal perangkat keras untuk client adalah sebagai berikut: 

1. Processor dengan Pentium Dual Core 

2. Physical memory (RAM) 1Gb 

3. Hard disk 300 Gb 

4. Monitor, Keyboard, dan Mouse 

Kebutuhan minimal perangkat keras untuk Server adalah sebagai berikut: 

1. Processor dengan Pentium Core i3 

2. Physical memori (RAM) 2 Gb 

3. Hard disk 500 Gb 

4. Monitor, Keyboard, dan Mouse 
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4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Kebutuhan minimal perangkat lunak untuk komputer client dan server 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi  : Micrrosoft Windows 7 Professional 

2. Browser  : Google Chrome atau Mozilla Firefox 

3. Web Service  : XAMPP 3.2.1 

4.2  Implementasi Sistem 

 Setelah semua komponen komputer yang mendukung proses sistem selesai 

diinstal, maka proses selanjutnya adalah implementasi atau penerapan sistem. 

Implementasis sistem ini merupakan aplikasi administrasi akademik. Halaman awal 

yang akan tampil dalam sistem ketika dijalankan adalah halaman utama yang berisi 

tampilan awal informasi penggunaan aplikasi. Untuk dapat menggunakan aplikasi 

lebih rinca maka user harus melakukan Login pada form yang telah disediakan. 

Halaman login diperlukan sebagai keamanan bagi pengguna yang berhak untuk 

mengaksesnya. Untuk mendapatkan akses untuk login, maka harus melalui admin 

sesuai hak akses tertentu. 

4.2.1 Halaman Login 

Halaman login adalah halaman awal dari apllikasi administrasi akademik ini. 

Login bertujuan untuk mengecek apakah pengguna memiliki hak akses pada 

aplikasi ini, serta bertujuan untuk mengetahui hak akses masing masing pengguna. 

Tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.1. , sedangkan jika data login 

salah maka tidak dapat masuk ke sistem, dapat dilihat pada gambar 4.2 
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   Gambar 4. 1 Tampilan Login aplikasi 

 

 

Gambar 4. 2 tampilan gagal login 

 

4.2.2  Tampilan Utama Kabag 

Halaman utama aplikasi administrasi akademik menampilkan cara 

penggunaan serta menu yang dapat diakses oleh pengguna yang di atur melakui 

halaman login. Tampilan halaman utama dapat dilihat pada gambar 4.3. 



87 

 

 

 

Gambar 4. 3 Tampilan Halaman Utama Aplikasi 

 

4.2.3  Tampilan Lihat dan entry Gelombang dan Jurusan 

 Halaman lihat gelombang dan jurusan merupakan halaman yang 

menampilkan data tahun gelombang dan data jurusan yang ada di SHS. Data tahun 

gelombang adalah data yang digunakan untuk menentukan tahun ajaran dan 

gelombang baru pada SHS. Sedangkan data jurusan adalah data yang menyimpan 

informasi jurusan yang ada di SHS.  Pada halaman tersebut, user juga dapat 

langsung mengentrikan data gelombang serta data jurusan Tampilannya dapat 

dilihat pada gambar 4.4 sedangkan untuk entry Jurusan dan gelombang, dapat 

dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6 

 

Gambar 4. 4 Tampilan menu gelombang dan jurusan 



88 

 

 

 

Gambar 4. 5 Tampilan Entry gelombang 

 

 

Gambar 4. 6  Tampilan Entry jurusan 

 

4.2.4  Tampilan Entry dan Lihat Master Kurikulum 

 

 Halaman Entry lihat kurikulum merupakan halaman yang menampilkan 

data kurikulum serta menampilkan form penambahan data kurikulum diantaranya 

data Nama kurikulum, Tahun kurikulum, Jurusan, keaktifan kurikulum serta 

matakuliah apa saja yang terdapat pada kurikulum tersebut. Tampilan kurikulum 

dapat dilihat pada gambar 4.7 , untuk proses entry matakuliah pada kurikulum dapat 
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dilihat pada gambar 4.8, pada gambar tersebut data mata kuliah yang ada pada 

kurikulum tersebut dapat diubah. 

 

Gambar 4. 7 Tampilan dan form entry kurikulum 

 

 

Gambar 4. 8 entry matakuliah pada Kurikulum 

 

4.2.5  Tampilan Setting Kurikulum 

 Halaman setting kurikulum merupakan halaman yang berfungsi untuk 

menampilkan dan mengatur pengguanaan kurikulum untuk gelombang dan jurusan 
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tertentu pada setiap pembukaan gelombang ajaran baru pada surabaya hotel school. 

Tampilan setting kurikulum dapat dilihat pada gambar 4.9 

 

Gambar 4. 9 Tampilan Setting Kurikulum 

 

4.2.6  Tampilan Lihat Matkul 

 Halaman tampilan lihat matkul merupakan tampilan yang menampilkan 

data matakuliah yang telah di entrykan pada form entri master matkul, pada 

tampilan ini pengguna dapat langsung mencari informasi tentang matkul yang 

dibutuhkan. Tampilan lihat matkul dapat dilihat pada gambar 4.10, sedangkanuntuk 

tampilan edit data matkul, dapat dilihat pada gambar 4.10 
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Gambar 4. 10 Lihat data Matkul 

 

4.2.7  Form Entry dan edit Master Matkul 

 Halaman form entri master matkul merupakan form yang berfungsi untuk 

mengentrykan data matkul yang nantinya akan disimpan pada tabel mata kuliah 

dan akan dipilih pada kurikulum pada setiap jurusannya. Tampilan form entri 

master matkul dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 Halaman form edit matkul merupakan form yang berfungsi untuk mengubah 

data matku. Dapat dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4. 11 Form Entry data matkul 
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Gambar 4. 12 Form Edit matkul 

 

4.2.8  Tampilan Lihat Mahasiswa 

 

 Halaman tampilan lihat mahasiswa merupakan halaman yang nantinya akan 

menampilkan  data detail mahasiswa yang terdaftar pada SHS. \Tampilan lihat 

mahasiswa dapat dilihat pada  gambar 4.13 

 

 

Gambar 4. 13 Tampil data mahasiswa 
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4.2.9  Form Entri  Master dan edit  Mahasiswa (proses pendaftaran) 

 Halaman entry master mahasiswa merupakan form yang berfungsi untuk 

mengentrykan data mahasiswa diantaranya mencakup Keterangan siswa, Riwayat 

pendidikan siswa, Keterangan orangtua / Wali, Riwayat pekerjaan, Serta catatan 

lain dan nilai yang nantinya disimpan pada tabel mahasiswa. Tampilan form entri 

master mahasiswa dapat dilihat pada gambar 4.14, pada gambar tersebut 

memerlihatkan beberapa inputan mengenai data diri mahasiswa yang akan diisi 

opleh bagian akademik SHS.  untuk data mahasiswa yang telah tersimpan dapat 

dilihat pada gambar 4.13 dan untuk merubah data mahasiswa dapat dilihat pada 

gambar 4.15. 

 

Gambar 4. 14 Form Tambah data mahasiswa 
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Gambar 4. 15 Form Edit  Mahasiswa 

 

4.2.10 Form Entry Presensi 

 Halaman form entry presensi merupakan entry pada tabel transaksi yang 

berfungsi untuk merekap data presensi perkuliahan teori maupun praktik yang akan 

ditrekap oleh staff akademik shs. Untuk menjalankann form tersebut pengguna di 

haruskan untuk memilih nama matakuliah terlebih dahulu, lalus memilih instruktur 

dan memilih kelas. Nantinya akan muncul daftar mahasiswa yang telah terfilter 

melalui 3 inputan sebelumnya. Tampilan entry presensi dapat dilihat pada gambar 

4.16. 
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Gambar 4. 16 Form entry presensi 

 

4.2.11 Form Entry Nilai Akhir 

 Halaman form entry nilai akhir merupakan form yang berfungsi untuk 

mengisi nilai akhir masing masing mahasiswa pada setiap mata kuliah yang telah 

di tempuh. Tampilan form entry nilai akhir dapat dilihat pada gambar 4.17 

 

Gambar 4. 17 Form entry Nilai akhir 
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4.2.12 Form Entry Siswa OJT 

 Halaman form entry siswa OJT merupakan halaman yang berfungsi untuk 

mengisi status OJT / magang mahasiswa yang nantinya dii entrykan melaui form, 

diantaranya tempat ojt, CP,Telp perusahaan, tanggal mulai, tanggal selesai. 

Tampilan entry data ojt dapat dilihat pada gambar 4.18 

 

Gambar 4. 18 Form entry data OJT 

 

4.2.13 Form Entry Kelulusan 

 Halaman entry kelulusan merupakan form yang berfungsi untuk memproses 

kelulusan mahasiswa SHS setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan semua syarat 

kelulusan yang ditentukan oleh shs, tampilan proses kelulusan dapat dilihat pada 

gambar 4.19 
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Gambar 4. 19 Tampilan form entry Kelulusan 

 

4.2.14  Form Laporan Cetak Transkrip 

 Form laporan  cetak transkrip merupakan form yang berfungsi untuk 

mencetak transkrip dari mahasiswa yang telah lulus. Form tersebut menghasilkan 

sebuah keluaran berupa file berekstensi PDF yang dapat di download ataupun 

langsung di cetak. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan transkrip Mahasiswa 
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4.2.15 Form setting mahasiswa aktif 

 Form setting mahasiswa merupakan form yang berfungsi untuk mengatur 

mahasiswa yang aktif dalam periode semester tertentu. Penjelasannya dapat dilihat 

pada gambar 4.21 

 

Gambar 4. 21 form KRS 

 

4.2.16 Login siswa 

  

 Login siswa adalah form menuyang berfungsi untuk melihat jadwal 

matakuliah untuk masing masing mahasiswa. Fungsi tersebut hanya bisa dijalankan 

oleh mahasiswa. Tampilan login siswa dapat dilihat pada gambar 4.22 

 

Gambar 4. 22 Tampilan Login siswa 
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4.2.17 Lihat jadwal Siswa 

 Lihat jadwal siswa merupakan fungsi yang dapat menampilkan data jadwal 

per mahasiswa. Data tersebut diambil dari tabel jadwal mata kuliah. selengkapnya 

dapat dilihat pada gambar 4.23 

  

Gambar 4. 23 Lihat Jadwal Siswa 

 

4.2.18 Cari data mahasiswa dan alumni 

 Halaman cari data mahasiswa dan alumni adalah halaman yang digunakan 

untuk mencari data diri dari mahasiswa dan alumni yang terdaftar. Tampilannya 

dapat dilihat pada gambar 4.24 

 

Gambar 4. 24 Tampilan cari mahasiswa dan alumni 
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4.2.19 Tampilan cetak form nilai 

 Halaman cetak form nilai adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak 

form nilai dan presensi ujian yang nantinya akan diberikan kepada instruktur untuk 

selanjutnya diisi nilainya. Dan dikembalikan kebagian akademik untuk selanjutnya 

di masukkan ke dalam system. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.25. Untuk 

tampilan form nilai dapat dilihat pada gambar 4.26 

 

Gambar 4. 25 Tampilan cetak form nilai 

 

 

Gambar 4. 26 Tampilan form nilai pdf 

 



101 

 

 

4.2.20 Tampilan Cetak transkrip 

 Tampilan cetak transkrip adalah fungsi yang digunakan untuk mencetak 

transkrip per mahasiswa. Membutuhkan jurusan dan tahun gelombang sebagai 

masukannya, setelah itu sistem akan mencari mahasiswa yang telah lulus untuk 

dicetak transkripnya. Tampilan form transkrip dapat dilihat pada gambar 4.27 dan 

untuk transkripnya dapat dilihat pada gambar 4.20. 

 

Gambar 4. 27 tampilan form cetak transkrip 

 

4.2.21 Tampilan Histori kelas 

 Tampilan histori kelas merupakan tampilan yang akan digunakan oleh user 

untuk melihat detail histori akademik setiap kelas pada semester 

tertentu.tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.28 
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Gambar 4. 28 Tampilan histori kelas 

 

4.2.22 Tampilan Histori akademik mahasiswa 

Tampilan histori akademik mahasiswa merupakan tampilan yang berfungsi 

untuk melihat histori akademik mahasiswa selama di SHS. Tampilan histori 

akademik mahasiswa dapat dilihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4. 29 Tampilan histori mahasiswa 
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4.2.23 Proses buka semester 

 Tampilan buka semester adalah tampilan yang digunakan untuk mengisi 

data semester yang akan diaktifkan untuk melakukan pembelajaran di SHS. 

Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.30 

 

Gambar 4. 30 Tampilan buka semester 

 

4.3 Uji Coba dan Evaluasi Sistem 

 Setelah sistem diimplementasikan, langkah selanjutnya adalah melakukan 

uji coba dan evaluasi sistem. Tujuan dari uji coba dan evaluasi sistem adalah untuk 

mengetahui apakah sistem yang telah dibangun sudah berjalan dengna baik sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan. Uji coba dan eveluasi dilakukan sesuai dengan 

rancangan yang dibuat pada bab 3 dan menggunakan metode black box testing. Uji 

coba dan evaluasi dilakukan terhadap fungsi-fungsi sistem yang telah ditulis pada 

rancangan di bab 3. 

4.3.1 Uji Coba Login 

Proses uji coba login dilakukan terhadap dua test case. Test Case pertama 

adalah melakukan login ke dalam sistem dengan mengisi kode user  dan password. 
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Test case kedua adalah melakukan login ke dalam sistem dengan format inputan 

yang salah sehingga sistem harus menampilkan pesan kesalahan. Hasil uji coba 

login dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4. 1 Uji Coba Login 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

a.1 Deskripsi 

Username, 

Password, login 

data yang valid 

Username : 

Admin 

Password: 

Admin 

Login berhasil 

dan masuk ke 

halaman utama 

sistem 

Sukses 

(Gambar 4.1 dan 

4.3)  

 

1. Aplikasi dapat 

mengarah ke 

halaman utama 

setelah 

melakukan login 

 

a.2 Melakukan login 

dengan format 

salah  

Username 

dan 

password 

Muncul pesan 

“Username atau 

password salah” 

Sukses 

(Gambar 4.2) 

 

1. Aplikasi 

menampuilkan 

informasi salah 

username dan 

password 

 

4.3.2 Uji Coba Maintenance Jurusan 

Proses uji coba maintenance jurusan dilakukan terhadap 2 test case. Test 

case pertama adalah meampilkan data jurusan yang telah disimpan, Test case kedua 

adalah mengisi data jurusan dan Test case terakhir adalah megubah data jurusan. 

Hasil uji coba Maintenance jurusan dapat dilihat pada tabel 4.2 
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Tabel 4. 2 Uji Coba Maintenance Jurusan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

b.1 Menampilkan 

data jurusan 

yang telah 

disimpan 

Klik menu  

Maintenance 

jurusan 

Data jurusan 

tampil 

Sukses. 

(Gambar 4.6) 

 

1. Aplikasi 

dapat 

menampilkan 

data jurusan 

 

b.2 Mengisi data 

jurusan 

Id_jurusan, 

Nama 

Jurusan, inis 

jurusan 

Data jurusan 

berhasil 

ditambahkan 

dan 

ditampilkan di 

aplikasi 

Sukses. 

(Gambar 4.4) 

 

1. Data jurusan 

tersimpan dan 

ditampilkan 

pada aplikasi 

 

4.3.3 Uji Coba Maintenance Tahun dan Gelombang 

Proses uji coba Maintenance tahun dan gelombang dilakukan dengan 3 Test 

Case. Test case yang pertama adalah mengisi data tahun dan gelombang, Test case 

kedua adalah mengubah data tahun dan gelombang, dan Test case ketiga adalah 

menampilkan data tahun dan gelombang. Hasil dari uji coba dapat dilihat pada tabel 

4.3 

Tabel 4. 3 Hasil uji coba Maintenanca tahun dan gelombang 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

c.1 Mengisi data 

tahun dan 

gelombang 

Id_tahun, 

id_gelombang, 

id_kurikulum 

Data tahun dan 

gelombang 

tersimpan dan 

ditampilkan 

dalam tabel 

tahun dan 

gelombang 

Sukses. 

(Gambar 

4.5) 

1. Aplikasi 

dapat 

menyimpan 

data tahun 
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Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

gelombang 

dan 

menampilkan 

pada aplikasi 

c.2 Menampilkan 

data tahun dan 

gelombang 

Menu tahun 

dan gelombang 

Data tahun dan 

gelombang 

berhasil di 

tampilkan 

dalam tabel 

tahun dan 

gelombang 

Sukses. 

(Gambar 

4.4) 

1. Aplikasi 

dapat 

menampilkan 

data tahun 

dan 

gelombang 

 

4.3.4 Uji Coba Pembagian Mata Kuliah 

Proses uji coba pembagian mata kuliah dilakukan dengan 5 test case. Test 

case yang pertama adalah pembuatan dan penyusunan kurikulum, Test case kedua 

adalah Mengubah data susunan kurikulum, Test case Ketiga adalah Melakukan 

proses buka semester, Test case ke empat adalah Melakukan pengaturan 

penggunaan kurikulum (set kurikulum), Test case ke lima adalah Melakukan proses 

keaktifan mahasiswa.  Hasil Test case dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4. 4 Uji Coba Pembagian Mata Kuliah 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

d.1 Melakukan 

pembuatan dan 

penyusunan 

kurikulum 

Id_kurikulum, 

Tahun 

Kurikulum, 

Jurusan, Nama 

kurikulum, 

Status 

kurikulum, 

id_matkul, 

semester 

pelaksanaan 

Data kurikulum 

tersimpan dan 

data 

penyusunan 

kuriukulum 

dapat tersimpan 

dan dapat 

ditampilkan di 

aplikasi. 

Sukses. 

(Gambar 

4.7) 

 

1. Data 

kurikulum 

tersimpan 

dan data 
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Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

matkul, jumlah 

pertemuan 

matkul 

penyusunan 

kuriukulum 

tersimpan 

serta 

ditampilkan 

pada aplikasi 

d.2 Mengubah data 

susunan 

kurikulum 

Id_kurikulum, 

id_matkul, 

Semester 

pelaksanaan, 

jumlah 

pertemuan 

Data susunan 

kurikulum 

berhasil diubah 

dan ditampilkan 

pada tabel 

kurikulum 

Sukses. 

(Gambar 

4.8) 

 

1. data 

susunan 

kurikulum 

berhasil di 

ubah 

d.3 Melakukan 

proses buka 

semester 

Id jrusan, id 

tahun 

gelombang, 

semester 

Data semester 

berhasil 

disimpan. 

Sukses 

(Gambar 

4.30) 

 

1. Data 

semester 

dapat 

disimpan dan 

ditampilkan 

pada aplikasi 

d.4 Melakukan 

pengaturan 

penggunaan 

kurikulum (set 

kurikulum) 

Id semester, id 

kurikulum 

Data 

penggunaan 

kurikulum 

tersimpan pada 

tabel 

‘menggunakan’ 

dan dapat 

ditampilkan 

pada sistem 

Sukses 

(Gambar 

4.9) 

 

1. Data 

penggunaan 

kurikulum 

tersimpan 

dan dapat 

ditampilkan 

pada aplikasi 

d.5 Melakukan 

proses keaktifan 

mahasiswa 

Id_matkul, id 

mahasiswa, id 

semester 

Data keaktifan 

mahasiswa 

tersimpan pada 

tabel 

Sukses. 

 Data 

keaktifan 

dapat 
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Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

mengampu serta 

dapat 

ditampilkan 

pada sistem 

disimpan 

pada tabel 

mengampu 

 

4.3.5 Uji Coba Maintenance Kurikulum 

Proses uji coba maintenance kurikulum dilakukan dengan 3 Test case. Test 

case yang pertama adalah mengisi data kurikulum, Test case yang kedua adalah 

mengubah data kurikulum, Test case yang ketiga adalah menampilkan data 

kurikulum. Hasil dari proses uji coba dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4. 5 Uji Coba Maintenance Kurikulum 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

e.1 Mengisi data 

kurikulum 

Id_kurikulum, 

Id_jurusan, 

Nama kurikulm 

Data kurikulum 

tersimpan 

dalam database 

dan dapat 

ditampilkan 

pada tabel 

kurikulum 

Sukses 

(Gambar 

4.7) 

e.2 Menampilkan 

data kurikulum 

Menu 

Maintenance  

kurikulum 

Data kurikulum 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

kurikulum 

Sukses 

(Gambar 

4.7) 

 

4.3.6 Uji Coba Cari siswa dan lulusan 

Proses uji coba cari siswa dilakukan dengan 1 test case. Test case nya adalah 

menampilkan data siswa atau lulusan yang dicari. Hasil dari proses uji coba dapat 

dilihat pada tabel 4.6. 
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Tabel 4. 6 Uji Coba Cari siswa 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

f.1 Menampilkan 

data siswa yang 

cari 

Nama siswa, / 

Id_mahasiswa 

Menampilkan 

data siswa yang 

dicari 

Sukses 

(Gambar 

4.24) 

 
 

   

4.3.7 Uji Coba Pendaftaran Mahasiswa 

Proses uji coba pendaftaran mahasiswa dilakukan dengan 3 test case. Test 

case yang pertama adalah mengisikan data mahasiswa, Test case yang kedua adalah 

mengubah data mahasiswa, dan Test case yang ketiga adalah menampilkan data 

mahasiswa. Hasil dari uji coba aplikasi dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4. 7 Uji Coba Pendaftaran Mahasiswa 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

e.1 Mengisikan 

data 

mahasiswa 

Id_mahasiswa, Id_tahun, 

id_gelombang, 

No_urut_siswa, 

id_Jurusan, 

Nama_mahasiswa, 

Alamat_mahasiswa, 

tempat_lahir_mahasiswa

, 

tanggal_lahir_mahasisw

a, agama_mahasiswa, 

Pendidikan_terakhir_ma

hasiswa, Nama_ortu, 

Alamat_ortu, 

Pekerjaan_ortu 

Data 

mahasiswa 

tersimpan 

pada tabel 

mahasiswa 

dan data 

mahasiswa 

ditampilkan 

pada tabel 

mahasiswa 

Sukses 

(Gambar 4.14) 

 

Data mahasiswa 

tersimpan dan 

pada tabel 

mahasiswa dan 

dapat 

ditampilkan pada 

aplikasi 

e.2 Mengubah 

data 

mahasiswa 

Id_mahasiswa, Id_tahun, 

id_gelombang, 

No_urut_siswa, 

id_Jurusan, 

Nama_mahasiswa, 

Alamat_mahasiswa, 

tempat_lahir_mahasiswa

, 

tanggal_lahir_mahasisw

a, agama_mahasiswa, 

Data 

mahasiswa 

berhasil 

diubah dan 

disimpan pada 

tabel 

mahasiswa 

Sukses 

(Gambar 4.15) 

 

Data mahasiswa 

dapat diubah dan 

disimpan pada 

tabel mahasiswa 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

Pendidikan_terakhir_ma

hasiswa, Nama_ortu, 

Alamat_ortu, 

Pekerjaan_ortu 

e.3 Menampilkan 

data 

mahasiswa 

Menu Entry data 

mahasiswa 

Data 

mahasiswa 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

mahasiswa. 

Sukses 

(Gambar 4.13) 

Data mahasiswa 

berhasil 

ditampilkan 

 

 

    

4.3.8 Uji Coba Entry Data Presensi 

Proses uji coba entry data presensi mengguanakan 3 test case. Test case 

yang pertama adalah mengisikan data presensi, Test case yang kedua adalah 

mengubah data presensi dan Test case  yang ketiga adalah menampilkan data 

presensi. Hasil dari uji coba entry data presensi dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4. 8 Uji Coba Entry Data Presensi 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

f.1 Mengisikan 

data presensi 

Id_presensi, 

Id_mahasiswa, 
Nama_kelas, 

Presensi_mahasiswa, 

Presensi_matkul, 

Tanggal, 

Status_hadir 

Data presensi 

tersimpan pada 
tabel presensi 

dan 

ditampilkan 

pada tabel 

presensi.  

Sukses 

(Gambar 

4.16) 

Data 

presensi 

berhasil 

disimpan 

pada tabel 

presensi 

f.2 Mengubah data 

presensi 

Id_presensi, 

Id_mahasiswa, 
Nama_kelas, 

Presensi_mahasiswa, 

Presensi_matkul, 

Tanggal, 

Status_hadir 

Data presensi 

berhasil 
diubah, dan 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel 

presensi. 

Sukses 

(Gambar 

4.16) 

Data 

presensi 

berhasil 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Status 

diubah dan  

disimpan 

pada tabel 

presensi 

f.3 Menampilkan 

data presensi 

Menu Entry data 

presensi 

Data presensi 

berhasil 

ditampilkan 

Sukses 

(Gambar 

4.16) 

 

4.3.9 Uji Coba Entry Data Nilai Ahir 

Proses uji coba entry data nilai akhir menggunakan 2 test case. Test case 

yang pertama adalah mengisikan data nilai akhir, Test case yang kedua adalah 

menampilkan data nilai akhir. Hasil dari uji coba entry data presensi dapat dilihat 

pada tabel 4.9. 

Tabel 4. 9 Uji Coba Entry Data Nilai Ahir 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

g.1 Mengisi data 

nilai 

Id_nilai_akhir, 

Id_mahasiswa, 

nilai_akhir. 

Data nilai akhir 

tersimpan dan data 

nilai akhir 

ditampilkan pada 

tabel nilai akhir 

Sukses 

(Gambar 

4.17) 

 

Data nilai 

akhir dapat 

tersimpan 

pada tabel 

nilai akhir 

dan dapat 

ditampilkan 

pada aplikasi 

g.2 Menampilkan 

data nilai 

Menu Entry 

nilai  

Data nilai akhir 

berhasil 

ditampilkan pada 

tabel nilai akhir. 

Sukses 

(Gambar 

4.17) 
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4.3.10 Uji Coba Entry Data OJT 

Proses uji coba entry data OJT menggunakan 2 test case, Test case yang 

pertama adalah mengisi data OJT siswa, test case  yang kedua adalah menampilkan 

data OJT siswa. Hasil dari uji coba entry data ojt dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4. 10 Uji coba entry data OJT 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

h.1 Mengisi data 

OJT siswa 

Id_Ojt, 

Id_mahasiswa, 

Waktu_mulai, 

Waktu_selesai, 
Tempat,cp. 

Data Ojt 

berhasil 

terseimpan dan 

ditampilkan 
pada tabel OJT. 

Sukses 

(Gambar 

4.18) 

 

Data OJT 

dapat simpan 

pada tabel 

OJT 

h.2 Menampilkan 

data OJT siswa 

Menu Entry 

data OJT 

Data Ojt 

berhasil 

ditampilkan 

pada tabel OJT 

Sukses 

(Gambar 

4.18) 

 

Data dapat 

ditampilkan 

pada aplikasi 

 

4.3.11 Uji Coba Proses Kelulusan 

Proses uji coba proses kelulusan menggunakan 1 test case. Test case nya 

adalah mengisi data kelulusan siswa Hasil dari uji coba proses kelulusan dapat 

dilihat pada tabel 4.11 
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Tabel 4. 11 Uji coba proses kelulusan 

Test 

Case ID 
Tujuan Input 

Output yang 

diharapkan 
Status 

i.1 Mengisi data 

kelulusan siswa 

Id_alumni, 

Id_mahasiswa, 

Nama_mahasiswa, 

Tahun_lulus 

Status 

mahasiswa 

berubah 

menjadi lulus 

Sukses 

(Gambar 

4.19) 

 

Proses 

kelulusan 

berhasil, status 

mahasiswa 

berhasil 

diubah 

menjadi lulus 

  

 

   

4.3.12 Uji coba cetak transkrip 

Proses uji cetak transkrip menggunakan 1 test case. Test case nya adalah 

Mampu menampilkan transkrip berkestensi “.pdf” Hasil dari uji coba proses 

kelulusan dapat dilihat pada tabel 4.12 

Tabel 4. 12 Uji coba cetak transkrip 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

j.1 Mampu 

menampilkan 

transkrip 

berkestensi 

“.pdf” 

id_Mahasiswa Aplikasi dapat 

menampilkan 

transkrip yang 

di download dan 

berisi detail data 

akademik 

makahasiswa 

Sukses 

(gambar 

4.27) 

 

4.3.13 Uji coba cetak form nilai 

Proses uji cetak form nilai menggunakan 1 test case. Test case nya adalah 

Mampu menampilkan form nilai berkestensi “.pdf”. Hasil dari uji coba proses 

kelulusan dapat dilihat pada tabel 4.13 
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Tabel 4. 13 Uji coba cetak form nilai 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

k.1 Mampu 

menampilkan 

form nilai 

berkestensi 

“.pdf” 

id_kelas Aplikasi dapat 

menampilkan 

form nilai yang 

di download dan 

berisi daftar 

nilai yang akan 

diisi instruktur 

Sukses 

(gambar 

4.26) 

 

4.3.14 Uji coba lihat data histori akademik mahasiswa 

Proses uji coba lihat data histori akademik siswa dilakukan dengan 

menggunakan 1 test case. Test case nya adalah Mampu menampilkan data histori 

akademik mahasiswa. Hasil dari uji coba proses kelulusan dapat dilihat pada tabel 

4.14 

Tabel 4. 14 Uji coba lihat data histori akademik mahasiswa 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

l.1 Mampu 

menampilkan 

data histori 

akademik 

mahasiswa 

Id_mahasiswa Aplikasi 

dapat 

menampilkan 

data histori 

akademik 

mahasiswa 

Sukses 

(gambar 

4.29) 

 

Data histori 

akademik 

mahasiswa 
berhasil di 

tampilkan 

pada aplikasi 

 

4.3.15 Uji coba data histori kelas 

Proses uji coba lihat data histori kelas dilakukan dengan menggunakan 1 test 

case. Test case nya adalah Mampu menampilkan data histori kelas pada semester 

tertentu. Hasil dari uji coba proses kelulusan dapat dilihat pada tabel 4.15 
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Tabel 4. 15 Uji coba data histori kelas 

Test Case 

ID 
Tujuan Input 

Output 

Diharapkan 
Status 

m.1 Mampu 

menampilkan 

data histori 

kelas pada 

semester 

tertentu. 

Id_semester Aplikasi dapat 

menampilkan 

detail data 

histori perkelas 

pada semester 

tertentu. 

Sukses 

(gambar 

4.28) 

 

Data histori 

kelas 

berhasil 

ditampilkan 

pada 

aplikasi 

 


