
BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

 

4.1 Implementasi 

Tahap ini merupakan implementasi dari analisis dan desain sistem yang 

telah dibuat. Implementasi yang dibuat berdasarkan kebutuhan PT. Artha Wahana 

Agrotama dan digunakan agar dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan 

aplikasi tracking order pada PT. Artha Wahana Agrotama. Ada beberapa 

kebutuhan-kebutuhan yang harus diperhatikan dan dipersiapkan dari sistem yaitu, 

kebutuhan sistem baik dari segi perangkat keras maupun perangkat lunak. 

 

4.1.1 Kebutuhan Sistem 

Sistem yang dibangun merupakan sistem yang berbasis web. Untuk dapat 

menjalankan sistem tersebut dengan baik dibutuhkan beberapa persyaratan 

mengenai perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang harus 

dipenuhi. Kebutuhan akan perangkat lunak dan perangkat keras tersebut dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut ini 

adalah spesifikasi kebutuhan minimum untuk menjalankan sistem: 

a. Kebutuhan Perangkat Keras 

1. Processor : Intel Core 2 duo 

2. RAM 2 Gigabytes DDR2 

3. 120 GB HDD 

4. Display VGA 128 MB 

5. Monitor, mouse, keyboard dan printer 
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b. Kebutuhan Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi : Windows XP 

2. Apache 

3. My SQL 

 

4.1.2 Penjelasan Implementasi Sistem 

Penjelasan tentang implementasi sistem yaitu aplikasi pengelolaan 

pujasera dengan sistem kasir terpusat berfungsi untuk menjelaskan cara kerja 

aplikasi ketika diimplementasikan. Fungsi lain dari penjelasan implementasi 

sistem adalah mengenalkan pengguna mengenai cara kerja atau alur dari aplikasi. 

a. Halaman Login 

Halaman login berfungsi untuk mengecek akun pengguna yang akan 

menggunakan aplikasi. Tampilan dan penjelasan halaman login dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 dan Tabel 4.1 

 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

 

Tabel 4.1 Penjelasan Halaman Login 

Halaman Login 

Pengguna Admin, Owner 

Deskripsi Sebelum masuk dalam aplikasi, pengguna harus memasukkan 

Username dan Password. 

Fungsi Tombol Login Masuk ke dalam  aplikasi 

Tombol Exit Keluar dari aplikasi 
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b. Halaman Dashboard 

Halaman menu utama merupakan halaman awal aplikasi. setelah berhasil 

login pengguna akan diarahkan ke menu dashboard sebagai akses menuju fungsi-

fungsi lainnya. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan 

penjelasannya pada Tabel 4.2 

 

 

Gambar 4.2 Halaman Dashboard 

 

Tabel 4.2 Penjelasan Halaman Dashboard 

Halaman Menu Utama 

Pengguna Admin, Owner 

Deskripsi 
Merupakan halaman awal sebelum masuk ke aplikasi Tracking 

order 

Fungsi Menu Bar 

- Dashboard 

- Data User 

- Data Customer 

- Data Mesin 

- Pemesanan 

- Laporan 

- Log out 

 

c. Halaman Data User 

Halaman data user merupakan halaman yang digunakan untuk mendata 

atau mengisi data user yang akan memakai aplikasi tracking order. Tampilan 



49 

 

halaman data user dapat dilihat pada Gambar 4.3 dan penjelasannya pada Tabel 

4.3. 

 

 

Gambar 4.3 Halaman Data User 

 

Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Data User 

Halaman Data User 

Pengguna Owner 

Deskripsi 

Merupakan halaman yang digunakan untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus data user. Data yang diperlukan untuk 

mengisi data user antara lain username, password dan hak akses 

(admin atau owner) 

Fungsi 

Text Box 

- Username : Merupakan primary key dalam 

halaman data user Berfungsi untuk 

memasukkan username sebagai akses login ke 

aplikasi. 

- Password : Berfungsi untuk memasukkan 

password sebagai akses login ke aplikasi 

Radio Button 
- Status : Berfungsi untuk memberikan hak 

akses admin dan owner 

Data Gridview 
- User : Merupakan tampilan data user yang 

telah di inputkan 

Button 

- Simpan : Merupakan tombol untuk menambah 

data user. Untuk menambah user harus 

menekan button simpan data terlebih dahulu 

klik button kembali untuk membatalkan 

- Ubah : Merupakan tombol untuk mengubah 

data yang ada. Sebelum mengubah data user 
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Halaman Data User 

Pengguna Owner 

diharap memilih terlebih dahulu data yang 

akan dirubah yang tersedia pada kolom  data 

gridview user. Klik button simpan untuk 

menyimpan perubahan data atau klik button 

kembali untuk membatalkan pengubahan data 

- Hapus : Merupakan tombol untuk menghapus  

data yang ada. Sebelum menghapus data, user 

diharap memilih terlebih dahulu data yang 

akan dihapus yang tersedia pada kolom  data 

gridview user. Kemudian klik button hapus 

untuk menghapus data. Data tidak dapat 

terhapus apabila data telah menjadi foreign key 

pada data lain. 

- kembali : Merupakan tombol untuk 

membatalkan aksi yang akan dilakukan. 

 

d. Halaman Data Customer 

Halaman Data Customer merupakan halaman yang digunakan untuk 

mengatur Data Customer aplikasi. Tampilan halaman Data Customer dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 dan penjelasannya pada Tabel 4.4. 

 

Gambar 4.4 Halaman customer 
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Tabel 4.4 Penjelasan Halaman Data Customer 

Halaman Data Customer 

Pengguna Admin 

Deskripsi 

Merupakan halaman yang digunakan untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus data customer. Data yang diperlukan 

untuk mengisi data user antara lain nama customer, alamat, telp 

Fungsi 

Text Box 

- ID Customer : Merupakan primary key dalam 

halaman data Customer dan ID Customer 

bersifat read only sehingga ID Customer akan 

diproses langsung dari aplikasi. 

- Nama Customer : Berfungsi untuk 

memasukkan nama customer. 

- Alamat : Berfungsi untuk memasukkan alamat 

tempat tinggal customer. 

- Nomer Telepon : Berfungsi untuk 

memasukkan nomer telepon customer 

Button 

- Simpan : Merupakan tombol untuk menambah 

data user. Untuk menambah customer harus 

menekan button simpan data terlebih dahulu 

klik button kembali untuk membatalkan 

- Ubah : Merupakan tombol untuk mengubah 

data yang ada. Sebelum mengubah data 

customer diharap memilih terlebih dahulu data 

yang akan dirubah yang tersedia pada kolom  

data gridview customer. Klik button simpan 

untuk menyimpan perubahan data atau klik 

button kembali untuk membatalkan 

pengubahan data 

- Hapus : Merupakan tombol untuk menghapus  

data yang ada. Sebelum menghapus data, 

customer diharap memilih terlebih dahulu data 

yang akan dihapus yang tersedia pada kolom  

data gridview data customer. Kemudian klik 

button hapus untuk menghapus data. Data 

tidak dapat terhapus apabila data telah menjadi 

foreign key pada data lain. 

- kembali : Merupakan tombol untuk 

membatalkan aksi yang akan dilakukan. 
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e. Halaman Data Mesin 

Halaman data mesin merupakan halaman yang digunakan untuk mendata 

atau mengisi data mesin. Tampilan halaman data mesin dapat dilihat pada Gambar 

4.5 dan penjelasannya pada Tabel 4.5. 

 

Gambar 4.5 Halaman Data Mesin 

 

Tabel 4.5 Penjelasan Halaman Data Mesin 

Halaman Data Mesin 

Pengguna Admin 

Deskripsi 

Merupakan halaman yang digunakan untuk menambahkan, 

mengubah dan menghapus data mesin. Data yang diperlukan untuk 

mengisi data user antara lain nama mesin, type mesin 

Fungsi 

Text Box 

- ID mesin : Merupakan primary key dalam 

halaman data Customer dan ID Mesin bersifat 

read only sehingga ID mesin akan diproses 

langsung dari aplikasi. 

- Nama Mesin : Berfungsi untuk memasukkan 

nama mesin. 

- Type Mesin : Berfungsi untuk memasukkan 

type mesin. 

Button 

- Simpan : Merupakan tombol untuk menambah 

data mesin. Untuk menambah mesin harus 

menekan button simpan data terlebih dahulu 

klik button kembali untuk membatalkan 

- Ubah : Merupakan tombol untuk mengubah 

data yang ada. Sebelum mengubah data mesin 

diharap memilih terlebih dahulu data yang 

akan dirubah yang tersedia pada kolom  data 
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Halaman Data Mesin 

Pengguna Admin 

gridview mesin. Klik button simpan untuk 

menyimpan perubahan data atau klik button 

kembali untuk membatalkan pengubahan data 

- Hapus : Merupakan tombol untuk menghapus  

data yang ada. Sebelum menghapus data, 

mesin diharap memilih terlebih dahulu data 

yang akan dihapus yang tersedia pada kolom  

data gridview data mesin. Kemudian klik 

button hapus untuk menghapus data. Data 

tidak dapat terhapus apabila data telah menjadi 

foreign key pada data lain. 

- kembali : Merupakan tombol untuk 

membatalkan aksi yang akan dilakukan. 

 

f. Halaman Pemesanan 

Halaman penjualan merupakan halaman yang digunakan admin untuk 

memasukkan data pemesanan mesin. Tampilan halaman pemesanan dapat dilihat 

pada Gambar 4.6 dan penjelasannya pada Tabel 4.6 pada halaman 54. 

 

 

Gambar 4.6  Halaman Pemesanan 
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Tabel 4.6 Penjelasan Halaman Pemesanan 

Halaman Pemesanan 

Pengguna Admin 

Deskripsi 

Halaman pemesanan merupakan halaman yang digunakan untuk 

mamasukkan data pemesanan mesin. Data yang diperlukan antara 

lain tanggal, customer, mesin, jumlah 

Fungsi 

Button 

- Simpan : Merupakan tombol untuk menambah 

data mesin. Untuk menambah mesin harus 

menekan button simpan data terlebih dahulu 

klik button kembali untuk membatalkan 

- Tambah detail pesanan: menambahkan 

beberapa transaksi menjadi satu 

- Batal : Merupakan tombol untuk menghapus  

data yang ada. Sebelum menghapus data, 

mesin diharap memilih terlebih dahulu data 

yang akan dihapus yang tersedia pada kolom  

data gridview data mesin. Kemudian klik 

button hapus untuk menghapus data. Data 

tidak dapat terhapus apabila data telah menjadi 

foreign key pada data lain. 

- kembali : Merupakan tombol untuk 

membatalkan aksi yang akan dilakukan. 

- Pembayaran : merupakan tombol untuk 

menambah pembayaran 

- Simpan Pembayaran : untuk menyimpan 

pembayaran 

Drop Down 

- Customer : memilih customer yang akan 

transaksi 

- Mesin : memilih mesin yang akan di pesan 

Text box 

- No Invoice : Merupakan primary key dalam 

halaman pemesanan dan No Invoice bersifat 

read only sehingga Nomer Invoice akan 

diproses langsung dari aplikasi. 

- Jumlah Pesan : berfungsi memasukan jumlah 

pesanan 

Date 
- Tanggal Pemesanan : memilih lewat date 

picker 

 

g. Halaman Laporan Pemesanan 

Halaman laporan pemesanan yaitu halaman yang menunjukkan hasil 

akhir dari transaksi pemesanan berdasarkan bulam. Proses laporan pemesanan, 

yang kemudian pilih periode pemesanan yang ingin di cetak. Halaman laporan 
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pemesanan dapat dilihat pada Gambar 4.7. serta penjelasannya dapat dilihat pada 

Tabel  4.7 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Laporan Pemesanan 

Tabel 4.7 Penjelasan Halaman Laporan Pemesanan 

Halaman Laporan pemesanan 

Pengguna Owner 

Deskripsi 

Pada halaman ini dapat dilihat hasil pemesanan. untuk 

menampilkan laporan pemesanan memilih periode bulan laporan 

yang ingin di cetak. 

Fungsi 

Button 

- Lihat Laporan : Untuk memproses laporan 

yang ingin di lihat 

- Cetak : untuk memproses cetak laporan 

Text Box - Isi Tahun : mengisi tahun laporan 

Combo Box 
- Bulan :  Merupakan tombol yang berisi pilihan 

periode bulan 

 

h. Halaman  Laporan Pembayaran  

Halaman laporan pembayaran yaitu halaman laporan yang berisi tentang 

invoice yang sudah lunas maupun yang belum lunas. Proses pada laporan 

pembayaran adalah dengan cara pilih status Pembayaran yang ingin di cetak. 
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Halaman laporan pembayaran dapat dilihat Pada Gambar 4.8. penjelasannya dapat 

dilihat pada Tabel  4.8  

 

 

Gambar 4.8 Halaman Laporan Pembayaran  

Tabel 4.8 Penjelasan Halaman Laporan Pembayaran  

Halaman Laporan Pembayaran  

Pengguna Owner 

Deskripsi 
Halaman laporan pembayaran merupakan halaman laporan yang 

berisi tentang status pembayaran dari pemesanan 

Fungsi 

Drop Down - Pilih : pilih salah satu isi combo box 

Button 
- Lihat Laporan : untuk menampilkan laporan 

- Cetak : untuk mencetak laporan 
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4.2 Evaluasi 

4.2.1 Uji Coba Fungsi Aplikasi 

a. Uji Coba Halaman Login 

Pada uji coba halaman login terdapat proses mengecek username dan 

password dari pengguna yang menggunakan aplikasi tracking order . Jika nama 

pengguna dan kata sandi salah maka pengguna akan gagal login, dan 

menampilkan pesan error. Namun jika nama pengguna dan password benar maka 

akan masuk ke menu utama. 

 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji Coba Halaman Login 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

01 Mengetahui respon 

aplikasi setelah proses 

login berhasil. 

Username 

dan 

password 

Menampilkan 

pesan login sukses 

dan aplikasi 

menampilkan 

menu utama. 

Sukses 

(Gambar 4.9 

dan 

Gambar 4.10) 

02 Mengetahui respon 

aplikasi terhadap data 

yang tidak valid. 

Username 

dan 

password 

Pengguna tidak 

dapat masuk ke 

dalam aplikasi dan 

menampilkan 

pesan “username 

atau password 

Salah”. 

Login Gagal 

(Gambar 

4.11) 

 

 

Gambar 4.7 Hasil Uji Coba 01 Halaman Login 
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Gambar 4.10 Hasil Uji Coba 02 Login Sukses 

 

 

Gambar 4.8 Hasil Uji Coba 03 Login Gagal 

 

b. Data User 

Pada form user (Gambar 4.12 halaman 59) digunakan untuk mengelola 

data-data user pada PT. ArthaWahanaAgrotama. Pada form ini dapat melihat, 

menambah, mengubah, dan menghapus data user. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Coba Halaman Data User 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

03 Mengetahui respon 

aplikasi menambah 

data user. 

Mengisi data 

user dan 

menekan 

tombol 

simpan 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.13 halaman 

59) 

04 Mengetahui respon 

aplikasi saat mengubah 

data user. 

Memilih 

salah satu 

data user di 

dalam 

datagridview, 

lalu ubah 

datanya dan 

tekan tombol 

simpan. 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.14 halaman 

59) 

05 Mengetahui respon 

aplikasi saat 

menghapus data user. 

Memilih 

salah satu 

data user dan 

Menampilkan 

pesan user telah 

dihapus dan 

Sukses 

(Gambar 

4.15 halaman 
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tekan tombol 

hapus. 

datanya terhapus 

dari dalam 

database. 

59) 

 

 

Gambar 4.12 Form User 

 

Gambar 4.9 Hasil Uji Coba 03 Tambah Data User 

 

Gambar 4.10 Hasil Uji Coba 04 Ubah Data User 

 

Gambar 4.11 Hasil Uji Coba 05 Hapus Data User 
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c. Data Customer 

Pada form data customer (Gambar 4.16 halaman 61) digunakan untuk 

mengelola data-data customer pada PT. ArthaWahanaAgrotama. Pada form ini 

dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data customer. 

 

Tabel 4.11 Hasil Uji Coba Halaman Data Customer 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

06 Mengetahui respon 

aplikasi menambah 

data customer. 

Mengisi data 

customer dan 

menekan 

tombol 

simpan 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.17 halaman 

61) 

 

07 Mengetahui respon 

aplikasi saat mengubah 

data customer. 

Memilih 

salah satu 

data 

customer 

dalam 

datagridview, 

lalu ubah 

datanya dan 

tekan tombol 

simpan. 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.18 halaman 

61)  

08 Mengetahui respon 

aplikasi saat 

menghapus data 

customer. 

Memilih 

salah satu 

data 

customer dan 

tekan tombol 

hapus. 

Menampilkan 

pesan customer 

telah dihapus dan 

datanya terhapus 

dari dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.19 halaman 

62) 
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Gambar 4.16 Form Customer 

 

Gambar 4.17 Hasil Uji Coba 06 Data Customer Berhasil Ditambah 

 

Gambar 4.18 Hasil Uji Coba 07 Data Customer Berhasil Diubah 

 

Gambar 4.19 Hasil Uji Coba 08 Data Customer Berhasil Dihapus 
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d. Data Mesin 

Pada form data mesin (Gambar 4.20 halaman 63) digunakan untuk 

mengelola data-data mesin yang ada pada PT. ArthaWahanaAgrotama. Pada form 

ini dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data mesin. 

 

Tabel 4.12 Hasil Uji Coba Halaman Data Mesin 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

09 Mengetahui respon 

aplikasi menambah 

data Mesin 

Mengisi data 

Mesin dan 

menekan 

tombol 

simpan 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.21 halaman 

63) 

10 Mengetahui respon 

aplikasi saat mengubah 

data Mesin 

Memilih 

salah satu 

data Mesin di 

dalam 

datagridview, 

lalu ubah 

datanya dan 

tekan tombol 

simpan. 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.22 halaman 

63) 

11 Mengetahui respon 

aplikasi saat 

menghapus data Mesin 

Memilih 

salah satu 

data Mesin 

dan tekan 

tombol 

hapus. 

Menampilkan 

pesan Mesin telah 

dihapus dan 

datanya terhapus 

dari dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.23 halaman 

63) 

 

 

12 Mengetahui respon 

aplikasi saat 

menghapus data Mesin 

Memilih 

salah satu 

data Mesin 

dan tekan 

tombol 

hapus. 

Menampilkan 

pesan Mesin telah 

memiliki menu 

dan datanya tidak 

dapat terhapus 

dari dalam 

database. 

Gagal 

(Gambar 

4.24 halaman 

64) 
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Gambar 4.20 Form Mesin 

 

Gambar 4.21 Hasil Uji Coba 09 Tambah Data Mesin 

 

Gambar 4.22 Hasil Uji Coba 10 Ubah Data Mesin 
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Gambar 4.23 Hasil Uji Coba 11 Hapus Data Mesin 

 

Gambar 4.24 Hasil Uji Coba12 Hapus Data Gagal 

e. Form Pemesanan 

Pada form pemesanan (Gambar 4.25 halaman 65) digunakan untuk 

mengelola data-data pemesanan yang tersedia pada PT. ArthaWahanaAgrotama. 

Pada form ini dapat melihat, menambah, mengubah, dan menghapus data . 

 

Tabel 4.13 Hasil Uji Coba Halaman Data Pemesanan 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

13 Mengetahui respon 

aplikasi menambah 

data  pemesanan 

Mengisi data  

pemesanan 

dan menekan 

tombol 

simpan 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.26 halaman 

65) 

 

14 Mengetahui respon 

aplikasi saat mengubah 

data  pemesanan 

Memilih 

salah satu 

data  didalam 

datagridview, 

lalu ubah 

datanya dan 

tekan tombol 

simpan. 

Menampilkan 

pesan data 

tersimpan dan data 

masuk ke dalam 

database. 

Sukses 

(Gambar 

4.27 halaman 

65) 

 

 

15 Mengetahui respon 

aplikasi saat 

menghapus data  

pemesanan 

Memilih 

salah satu 

data  

pemesanan 

Menampilkan 

pesan  pemesanan 

telah dihapus dan 

datanya terhapus 

Sukses 

(Gambar 

4.28 halaman 

66) 
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No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

dan tekan 

tombol 

hapus. 

dari dalam 

database. 

 

 

 

Gambar 4.25 Form Pemesanan 

 

Gambar 4.26 Hasil Uji Coba 13 Tambah Data Pemesanan 

 

Gambar 4.27 Hasil Uji Coba 14 Ubah Data Pemesanan 
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Gambar 4.28 Hasil Uji Coba 15 Hapus Data Pemesanan 

 

f. Laporan Pemesanan 

Form laporan pemesanan digunakan untuk menampilkan laporan 

penjualan pada PT. ArthaWahanaAgrotama. 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Coba Laporan Pemesanan 

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

16 Mengetahui respon 

saat memproses 

laporan semua 

pemesanan 

,memilih periode 

yang diinginkan, 

dan tekan tombol 

cari. 

Menampilkan 

laporan 

pemesanan 

Sukses 

(Gambar 

4.29) 

 

 

Gambar 4.29 Hasil Uji Coba 16 Laporan Pemesanan 
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Laporan Pembayaran  

Form ini digunakan untuk menampilkan laporan pembayaran pada PT. 

ArthaWahanaAgrotama. Fungsi dari laporan ini yaitu sebagai tanda bukti bahwa 

admin menginputkan pembayaran customer. 

 

Tabel 4.15 Hasil Uji Coba Laporan Pembayaran  

No. Tujuan Masukan 
Keluaran 

Diharapkan 
Hasil 

17 Mengetahui 

respon saat 

mengenerate 

laporan 

Memilih status 

pembayaran dan 

klik tombol cari. 

Menampilkan 

laporan 

pembayaran  

Sukses 

(Gambar 

4.30) 

 

 

Gambar 4.30 Hasil Uji Coba 17 Laporan Pembayaran  

 

4.2.2 Evaluasi Fungsi Aplikasi 

Pada uji coba halaman login pada Tabel 4.09 terdapat dua uji coba yang 

dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon masukan dan 

keluaran yang dihasilkan pada halaman login. Hasil uji coba yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan keluaran yang telah diharapkan 
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yaitu dapat menampilkan halaman sesuai dengan status pengguna dan gagal jika 

uesername dan pasword yang dimasukan salah.  

Pada uji coba halaman data user pada Tabel 4.10 terdapat tiga uji coba 

yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon masukan 

dan keluaran yang dihasilkan pada halaman data user. Hasil uji coba yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan keluaran sesuai yang 

diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman data user, menambah, mengubah 

dan menghapus data user. 

Pada uji coba halaman data customer pada Tabel 4.11 terdapat tiga uji 

coba yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon 

masukan dan keluaran yang dihasilkan pada halaman data customer. Hasil uji 

coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan 

keluaran sesuai yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman data 

customer, menambah, mengubah dan menghapus data customer. 

Pada uji coba halaman data mesin pada Tabel 4.12 terdapat empat uji 

coba yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon 

masukan dan keluaran yang dihasilkan pada halaman data mesin. Hasil uji coba 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan keluaran 

sesuai yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman data mesin, menambah 

mesin, mengubah dan menghapus data mesin. 

Pada uji coba halaman pemesanan pada Tabel 4.13 terdapat empat uji 

coba yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon 

masukan dan keluaran yang dihasilkan pada halaman pemesanan. Hasil uji coba 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan keluaran 
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sesuai yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman pemesanan, menambah 

pemesanan, serta mengubah dan menghapus pemesanan. 

Pada uji coba halaman laporan pemesanan pada Tabel 4.14 terdapat dua 

uji coba yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon 

masukan dan keluaran yang dihasilkan pada halaman laporan pemesanan. Hasil 

uji coba yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan 

keluaran sesuai yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman laporan 

pemesanan.  

Pada uji coba halaman laporan pembayaran pada Tabel 4.15 terdapat satu 

uji coba yang dilakukan. Uji coba tersebut digunakan untuk mengetahui respon 

masukan dan keluaran yang dihasilkan pada halaman pembayaran. Hasil uji coba 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aplikasi telah menghasilkan keluaran 

sesuai yang diharapkan yaitu dapat menampilkan halaman laporan pembayaran. 

Dari evaluasi yang dilkukan dapat disimpulkan bahwa rancang bangun 

aplikasi tracking order telah memenuhi kebutuhan yang diinginkan antara lain 

dapat mengelola membantu admin untuk mencari histori pemesanan lewat invoice 

. Serta dapat menyajikan data lengkap pemesanan yang sudah lunas maupun yang 

belum lunas yang diinginkan oleh owner. Sehingga rancang bangun aplikasi 

tracking order layak untuk dipakai pada pihak PT. AWA pada saat ini. Akan 

tetapi, apabila akan dilakukan pengembangan aplikasi di kemudian hari maka, 

sistem dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks lagi. 
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4.2.3 Evaluasi Uji Coba Kemudahan Penggunaan Aplikasi 

Untuk dapat mengetahui bahwa aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna maka aplikasi akan diuji cobakan kepada dua user yaitu Admin dan 

Owner (Lampiran 3. Kuesioner). Dari angket yang telah diisi oleh beberapa jenis 

pengguna dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jenis pengguna pertama yaitu admin dengan sampel sebanyak 1 orang 

memberikan penilaian untuk kemudahan penggunaan aplikasi dengan nilai 

rata-rata 4.5. Hasil ini didapatkan dengan cara membagi total nilai untuk 

semua pernyataan yaitu 19 dengan jumlah pernyataan yaitu 4. Dari skala 1 

sampai 5 pada angket, nilai 4.5 telah menunjukkan bahwa semua menu pada 

aplikasi ini sudah sesuai dengan job description dan mudah dipahami oleh 

admin. 

2. Jenis pengguna kedua yaitu owner dengan sampel sebanyak 1 orang 

memberikan penilaian untuk kemudahan penggunaan aplikasi dengan nilai 

4. Hasil ini didapatkan dengan cara membagi total nilai untuk semua 

pertanyaan yaitu 16 dengan jumlah pertanyaan yaitu 4. Dari skala 1 sampai 

5 pada angket, nilai 4 telah menunjukkan bahwa semua menu pada aplikasi 

ini sudah sesuai dengan job description dan sudah dipahami oleh owner. 

Dari penilaian semua jenis pengguna aplikasi dapat ditarik kesimpulan 

secara umum bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan job description masing-

masing dan termasuk dalam kategori mudah untuk digunakan. Adapun saran yang 

diberikan pengguna yaitu agar ke depannya sistem ini dapat diintegrasikan dengan 

sistem pembayaran bank dan aplikasi yang dibuat tidak hanya untuk tracking 
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order dan pembayaran saja tetapi adanya aplikasi untuk proses lainnya yang lebih 

komplek. 


