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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1 Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi sistem adalah tahap dari hasil analisis dan perancangan 

sistem yang diubah ke dalam bahasa pemrograman sehingga menghasilkan aplikasi. 

Adapun kebutuhan sistem terhadap perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat 

berjalan dengan baik. 

4.1.1 Kebutuhan 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. Intel(R) Pentium(R) CPU B940 @ 1.8GHz, 2.00GHz 

b. 1.00 Gygabytes RAM 

c. Keyboard dan Mouse 

d. Printer 

e. Modem 
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4.1.2 Kebutuhan Software 

Kebutuhan perangkat lunak atau software berikut adalah suatu program 

yang diperlukan untuk membangun aplikasi pengelolaan nilai siswa. Adapun 

software tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® 10 

b. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat rancangan document flow, system flow 

dan desain interface website 

c. Power Designer® 6 untuk membuat Context Diagram, Data Flow Diagram 

d. Power Designer® 15.3 untuk membuat Entity Relatioinship Diagram 

(Conceptual Data Model- Phisycal Data Model) 

e. Mysql v3.1.0 untuk membuat database sistem 

f. XAMPP untuk membuat web server localhost 

g. Sublime Text  untuk membuat website 

h. Google Chrome untuk mengakses localhost website 

i. GAMMU 

4.2 Implementasi Sistem 

Setelah semua perangkat yang mendukung proses pembuatan sistem 

tersedia, maka proses selanjutnya adalah implementasi sistem. Implementasi sistem 

ini merupakan implementasi dari aplikasi administrasi uji kendaraan bermotor pada 

DishubKominfo Kota Kediri. Form awal yang akan ditampilkan aplikasi adalah 

form login. Form login digunakan untuk keamanan agar pengguna dapat 

menggunakan aplikasi sesuai dengan hak aksesnya masing-masing. 
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4.2.1 Form Login 

Form login digunakan untuk membagi hak akses tiap pengguna sesuai 

bagian masing-masing berdasarkan username dan password, adapun pengguna 

yang diberikan hak akses yaitu administrator yang memiliki akses terhadap admin, 

petugas pembayaran memiliki akses terhadap pengelolaan data pembayaran, 

petugas pendaftaran memiliki akses terhadap pengelolaan data pendaftaran, petugas 

penyelia memiliki akses terhadap pengelolaan data pemeriksaan dan pengujian, 

kemudian kepala UPTD memiliki hak akses terhadap laporan pada aplikasi 

administrasi uji kedaraan bermotor. 

Form login terdiri dari username dan password, form login hanya dapat 

terisi dengan username dan password yang telah tersimpan pada database. 

Username dan password pengguna harus sesuai dengan data yang tersimpan dalam 

database, sistem akan menampilkan halaman utama sesuai hak akses masing-

masing pengguna setelah login berhasil dilakukan. Form login dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Form Login 
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Sistem akan menampilkan alert apabila username dan password belum 

terdaftar atau tidak sesuai, sehingga pengguna memasukkan kembali username 

serta password yang sesuai, alert yang tampil berisi tulisan “Maaf, username dan 

password salah. Silahkan Coba lagi”. Alert login tidak sesuai dapat dilihat pada 

Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Alert Login Tidak Sesuai 

Tahap uji coba dilakukan untuk membuktikan sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan atau tidak, pada form login ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.1 dan 

hasil dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.1 Data Test Case Login 

No.  Username Password Hak Akses 

1. Admin 12345 Administrator 

2. Sukarman 12345 Bendahara 

3. Suradi 12345 Pendaftaran 

4. Sutejo 12345 Pengujian 

5. Dwi 12345 Kepala UPTD 

6. Sukarman 12347 “” 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Coba Form Login 

No.  Fungsi Tujuan Hasil Yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

1. Login 

  

Pengguna login 

sebagai 

administrator 

Tampilan halaman 

utama admin 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.3 

Pengguna login 

sebagai pembantu 

bendaharawan 

khusus penerima 

Tampilan halaman 

utama petugas 

pembayaran 

 

Sukses. 

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.4 

Pengguna login 

sebagai petugas 

pendaftaran 

Tampilan halaman 

utama petugas 

pendaftaran 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.5 

Pengguna login 

sebagai petugas 

pengujian 

Tampilan halaman 

utama penyelia 

pengujian 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.6 

 Pengguna login 

sebagai Kepala 

UPTD 

Tampilan halaman 

utama Kepala UPTD 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.7 

Username dan 

password tidak 

sesuai 

Menampilkan 

pemberitahuan bahwa 

username dan 

password tidak sesuai 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.2 

 

4.2.2 Form Halaman Utama 

Form halaman utama merupakan tampilan yang akan muncul pertama kali 

setelah dilakukan login oleh pengguna sesuai hak akses masing-masing, terdapat 

lima halaman utama pada aplikasi administrasi uji kendaraan bermotor yaitu 

halaman utama untuk admin, pembayaran, pendaftaran, pengujian dan kepala 

UPTD. Halaman utama admin adalah tampilan halaman setelah dilakukannya login 

oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator. Dalam halaman 

utama admin terdapat enam menu yaitu dashboard, data pegawai, data bagian, data 

kendaraan, data pembayaran dan data pengujian. Kemudian terdapat empat sub 
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menu yaitu paket pembayaran, jenis pembayaran, jenis kendaraan dan kategori jenis 

kendaraan. Halaman utama admin dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Halaman utama pembayaran adalah tampilan halaman setelah dilakukannya 

login oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai petugas pembayaran. Dalam 

halaman utama pembayaran terdapat tiga menu yaitu dashboard, pembayaran dan 

report. Dashboard pada halaman utama pembayaran berisi informasi data paket 

pembayaran yang dilakukan pemohon dan history pembayaran berdasarkan pada 

jenis kendaraan, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.4 Paket Pembayaran pada Halaman Utama Form Pembayaran 
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Halaman utama pendaftaran adalah tampilan halaman setelah dilakukannya 

login oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai petugas pendaftaran. Dalam 

halaman utama pendaftaran terdapat lima menu yaitu dashboard, pendaftaran, 

report, data pemohon dan data pemeriksaan. Dashboard pada halaman utama 

pendaftaran berisi informasi data pendaftaran berdasarkan jenis kendaraan, data 

pendaftaran berdasarkan kota asal kendaraan dan data pendaftar. Halaman utama 

pendaftaran ditunjukkan pada Gambar 4.6, Gambar 4.7, dan Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.6 Data Pendaftaran Berdasarkan Jenis Kendaraan pada Halaman Utama 

                    Form pendaftaran 

 

Gambar 4.7 Data Pendaftaran Berdasarkan Kota Kendaraan pada Halaman Utama 

                    Form pendaftaran 
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Halaman utama pengujian adalah tampilan halaman setelah dilakukannya 

login oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai penguji. Dalam halaman 

utama pengujian terdapat empat menu yaitu dashboard, pemeriksaan, pengujian 

dan report. Dashboard pada halaman utama pengujian berisi informasi data hasil 

uji berdasarkan kota kendaraan dan data pemeriksaan kendaraan berdasarkan asal 

kota. Halaman utama pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.9. 
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Halaman utama kepala UPTD adalah tampilan halaman setelah 

dilakukannya login oleh pengguna yang memiliki hak akses sebagai kepala UPTD. 

Dalam halaman utama pimpinan hanya terdapat satu menu untuk melihat laporan 

dari beberapa bagian. Dashboard pada halaman utama kepala UPTD berisi 

informasi tentang data pembayaran, pendaftaran, dan pengujian. Halaman utama 

pengujian ditunjukkan pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.10 Data Pemeriksaan Jenis Kendaraan Berdasarkan Kota 

 

Gambar 4.11 Data Hasil Uji Bardasarkan Jenis Kendaraan 
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4.2.3 Form Master Data Bagian 

Form master data bagian hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki 

hak akses sebagai administrator, master ini digunakan untuk mengelola data master 

bagian, dalam master data bagian pengguna dapat menambah dan mengubah data 

bagian. Untuk menambahkan data bagian dilakukan pada form tambah data bagian, 

dalam form terdapat nama bagian yang harus diisi, tampilan dapat dilihat pada 

Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Form Tambah Data Bagian 

Alert akan muncul pada saat data bagian berhasil ditambahkan. Gambar 4.13 

adalah alert yang menunjukkan bahwa data bagian telah berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.13 Alert Tambah Data Bagian Sukses 

Data bagian yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam database 

bagian, data yang tersimpan dalam database berisi id bagian dan nama bagian. 

Gambar 4.14 adalah bukti bahwa data bagian yang telah tersimpan pada database 

bagian. 
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Gambar 4.14 Database Bagian 

Data bagian yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan tersimpan dalam 

database bagian akan ditampilkan oleh sistem ke dalam form data bagian. Simbol 

update pada form tambah bagian digunakan untuk mengubah data bagian. Gambar 

4.15 menunjukkan form master data bagian dan simbol update. 

 

Gambar 4.15 Form Master Data Bagian 

Form tambah data bagian tidak dapat ditambahkan apabila kolom pada form 

belum terisi. Gambar 4.16 adalah form tambah data bagian yang belum terisi. 

 

Gambar 4.16 Form Tambah Data Bagian Tidak Terisi 
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Tahap uji coba pada data bagian dilakukan untuk membuktikan sistem 

berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data bagian ini uji coba 

dilakukan seperti pada Tabel 4.3 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.3 Data Test Case Master Bagian 

No. Nama Bagian 

1. Pembayaran   

2. Pendaftaran  

 

Tabel 4.4 Hasil Test Case Master Bagian 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Master 

Data  

Bagian  

Mencatat data 

bagian ke dalam 

aplikasi.  

Data tersimpan ke 

dalam database. 

Sistem menampilkan 

alert bahwa data telah 

disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.10 

dan Gambar 4.9 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.12 

Melakukan update 

pada data bagian  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menampilkan 

alert bahwa data telah 

diubah.  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.10 

 

4.2.4 Form Master Data Pegawai. 

Form master data pegawai hanya dapat diakses oleh pengguna yang 

memiliki hak akses sebagai administrator, master ini digunakan untuk mengelola 

data master pegawai, dalam master data pegawai pengguna dapat menambah dan 

mengubah data pegawai. Untuk menambahkan data pegawai dilakukan pada form 

tambah data pegawai, dalam form terdapat nama pegawai yang harus diisi, tampilan 

dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
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Gambar 4.17 Form Tambah Data Pegawai 

Alert akan muncul pada saat data pegawai berhasil ditambahkan. Gambar 

4.18 adalah alert yang menunjukkan bahwa data pegawai telah berhasil 

ditambahkan. 

 

Gambar 4.18 Alert Tambah Data Pegawai Sukses 

Data pegawai yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam database 

pegawai, data yang tersimpan dalam database berisi id pegawai dan nama pegawai. 

Gambar 4.19 adalah bukti bahwa data pegawai yang telah tersimpan pada database 

pegawai. 

 

Gambar 4.19 Database Pegawai 
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Data pegawai yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan tersimpan 

dalam database pegawai akan ditampilkan oleh sistem ke dalam form data pegawai. 

Simbol update pada form tambah pegawai digunakan untuk mengubah data 

pegawai. Gambar 4.20 menunjukkan form data pegawai dan simbol update. 

 

Gambar 4.20 Form Master Data Pegawai 

Form tambah data pegawai tidak dapat ditambahkan apabila kolom pada 

form belum terisi. Gambar 4.21 adalah form tambah data pegawai yang belum terisi. 

 

Gambar 4.21 Form Tambah Data Pegawai Tidak Terisi 
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Tahap uji coba pada data pegawai dilakukan untuk membuktikan sistem 

berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data pegawai ini uji coba 

dilakukan seperti pada Tabel 4.5 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.5 Data Test Case Master Pegawai 

No. Nama Bagian Alamat No Telp Username 

1. Indra Nugraha Pembayaran   Kediri 085655312004 Indra 

2. Anto Boga Pendaftaran  Mojokerto 085655312003 Boga 

 

Tabel 4.6 Hasil Test Case Master Pegawai 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Master Data  

Pegawai  

Mencatat data 

pegawai ke dalam 

aplikasi.  

Data tersimpan 

kedalam database. 

Sistem menampilkan 

alert bahwa data telah 

disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.15 

dan 4.14 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.17 

 Melakukan update 

pada data pegawai  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

alert bahwa data telah 

diubah.  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.15 

dan 4.14 

 

4.2.5 Form Master Data Kendaraan 

Form master data kendaraan hanya dapat diakses oleh pengguna yang 

memiliki hak akses sebagai administrator, master ini digunakan untuk mengelola 

data master kendaraan, dalam master data kendaraan ini terdapat dua sub menu 

yaitu menu untuk mengelola data master jenis kendaraan dan data master identitas 

kendaraan, seperti fungsi master yang lain, pengguna dapat menambah dan 

mengubah data jenis kendaraan maupun identitas kendaraan. Untuk menambahkan 
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data jenis kendaraan dilakukan pada form tambah data jenis kendaraan, dalam form 

terdapat kolom jenis kendaraan yang harus diisi. Form tambah data jenis kendaraan 

dapat dilihat pada Gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22 Form Tambah Data Jenis Kendaraan 

Alert akan muncul pada saat data jenis kendaraan berhasil ditambahkan. 

Gambar 4.23 adalah alert yang menunjukkan bahwa data jenis kendaraan telah 

berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.23 Alert Tambah Data Jenis Kendaraan Sukses 

Data jenis kendaraan yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam 

database jenis kendaraan, data yang tersimpan dalam database berisi id jenis 

kendaraan dan nama jenis kendaraan. Gambar 4.24 adalah bukti bahwa data jenis 

kendaraan yang telah tersimpan pada database jenis kendaraan. 

 

Gambar 4.24 Database Jenis Kendaraan 
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Data jenis kendaraan yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database jenis kendaraan akan ditampilkan oleh sistem ke dalam 

form data jenis kendaraan. Simbol update pada form tambah jenis kendaraan 

digunakan untuk mengubah data jenis kendaraan. Gambar 4.25 menunjukkan form 

master data jenis kendaraan dan simbol update. 

 

 

Gambar 4.25 Form Master Data Jenis Kendaraan 

Terdapat form detil jenis kendaraan yang berisi data identitas kendaraaan, 

digunakan untuk mengelompokkan data identitas kendaraan berdasarkan jenis 

kendaraan. Tampilan form detil jenis kendaraan dapat dilihat pada Gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Form Detil Jenis Kendaraan 

Form tambah data jenis kendaraan tidak dapat ditambahkan apabila kolom 

pada form belum terisi. Gambar 4.27 adalah form tambah data jenis kendaraan yang 

belum terisi. 

 

Gambar 4.27 Form Tambah Data Jenis Kendaraan Tidak Terisi 
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Pada form master data kendaraan juga terdapat sub menu berisi form 

identitas kendaraan. Untuk menambahkan data identitas kendaraan dilakukan pada 

form tambah data identitas kendaraan, dalam form terdapat nama identitas, satuan 

dan jenis yang harus diisi, tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Form Tambah Identitas Kendaraan 

Alert akan muncul pada saat data identitas kendaraan berhasil ditambahkan. 

Gambar 4.29 adalah alert yang menunjukkan bahwa data identitas kendaraan telah 

berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.29 Alert Tambah Data Identitas Kendaraan Sukses 

Data identitas kendaraan yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam 

database identitas kendaraan, data yang tersimpan dalam database berisi id 

identitas, nama identitas, satuan dan jenis. Gambar 4.30 adalah bukti bahwa data 

identitas yang telah tersimpan pada database identitas kendaraan. 
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Gambar 4.30 Database Identitas Kendaraan 

Data identitas kendaraan yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database identitas kendaraan akan ditampilkan oleh sistem ke 

dalam form data identitas kendaraan. Simbol update pada form tambah identitas 

kendaraan digunakan untuk mengubah data identitas kendaraan. Gambar 4.31 

menunjukkan form master identitas kendaraan simbol update. 

 

Gambar 4.31 Form Identitas Kendaraan 

Form tambah data identitas kendaraan tidak dapat ditambahkan apabila 

kolom pada form belum terisi. Gambar 4.32 adalah form tambah data identitas 

kendaraan yang belum terisi. 
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Gambar 4.32 Form Identitas Kendaraan Tidak Terisi 

Tahap uji coba pada data jenis kendaraan dilakukan untuk membuktikan 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data jenis kendaraan ini 

uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.7 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada 

Tabel 4.8. 

Tabel 4.7 Data Test Cas Master Jenis Kendaraan 

No. Nama Jenis Kendaraan 

1. Box 

2. Bus Besar 

 

Tabel 4.8 Hasil Test Case Master Jenis Kendaraan 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

1. Master Data  

Jenis 

Kendaraan 

Mencatat data jenis 

kendaraan ke 

dalam aplikasi.  

Data tersimpan ke 

dalam database. 

Sistem menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa data telah 

disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.23 

dan 4.22 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.25 

Melakukan update 

pada data jenis 

kendaraan 

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 
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No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

Diharapkan 

Output Sistem 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Gambar 4.23 

dan 4.22 

 

Tahap uji coba pada data identitas kendaraan dilakukan untuk membuktikan 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data identitas kendaraan 

ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.9 dan hasil dari uji coba ditunjukkan 

pada Tabel 4.10. 

Tabel 4.9 Data Test Cas Master Identitas Kendaraan 

No. Nama Identitas Kendaraan Satuan 

1. Berat Kendaraan Sumbu 

Pertama 

Kg 

Berat Kendaraan Sumbu 

Kedua 

Kg 

 

Tabel 4.10 Hasil Test Case Master Identitas Kendaraan 

Fungsi Tujuan Hasil yang diharapkan Output Sistem 

Master Data  

Identitas 

Kendaraan  

Mencatat data 

identitas kendaraan 

kedalam aplikasi.  

Data tersimpan ke dalam 

database. Sistem 

menampilkan 

pemberitahuan bahwa 

data telah disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat dilihat 

pada Gambar 4.24 

dan 4.22 

Melakukan 

pemeriksaan terhadap 

data kosong 

Button “Simpan” tidak 

dapat ditekan 

Sukses.  

Bukti dapat dilihat 

pada Gambar 4.26 

Melakukan update 

pada data identitas 

kendaraan 

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan alert 

bahwa data telah diubah. 

Sukses.  

Bukti dapat dilihat 

pada Gambar 4.24 

dan 4.22 

 

4.2.6 Form Master Data Pembayaran 

Form master data pembayaran hanya dapat diakses oleh pengguna yang 

memiliki hak akses sebagai administrator, master ini digunakan untuk mengelola 

data master pembayaran, dalam master data pembayaran ini terdapat dua sub menu 
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yaitu menu untuk mengelola data master paket pembayaran dan data master jenis 

pembayaran, seperti fungsi master yang lain, pengguna dapat menambah dan 

mengubah data paket pembayaran maupun jenis pembayaran. Untuk menambahkan 

data paket pembayaran dilakukan pada form tambah data paket pembayaran, dalam 

form terdapat kolom paket pembayaran yang harus diisi. Form tambah data paket 

pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33 Form Tambah Data Paket Pembayaran 

Alert akan muncul pada saat data paket pembayaran berhasil ditambahkan. 

Gambar 4.34 adalah alert yang menunjukkan bahwa data paket pembayaran telah 

berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.34 Alert Tambah Data Paket Pembayaran Sukses 

Data paket pembayaran yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam 

database paket pembayaran, data yang tersimpan dalam database berisi id paket 

dan nama paket pembayaran. Gambar 4.35 adalah bukti bahwa data paket 

pembayaran yang telah tersimpan pada database paket pembayaran. 
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Gambar 4.35 Database Paket Pembayaran 

Data paket pembayaran yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database paket pembayaran akan ditampilkan oleh sistem ke 

dalam form data paket pembayaran. Simbol update pada form tambah paket 

pembayaran digunakan untuk mengubah data paket pembayaran. Gambar 4.36 

menunjukkan form master paket pembayaran dan simbol update. 

 

Gambar 4. 36 Form Master Paket Pembayaran 

Form tambah data paket pembayaran tidak dapat ditambahkan apabila 

kolom pada form belum terisi. Gambar 4.37 adalah form tambah data paket 

pmbayaran yang tidak terisi. 

 

Gambar 4.37 Form Tambah Data Paket Pembayaran Tidak Terisi 
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Pada form master data pembayaran juga terdapat sub menu berisi form jenis 

pembayaran. Untuk menambahkan data jenis pembayaran dilakukan pada form 

tambah data jenis pembayaran, dalam form terdapat nama identitas, satuan dan jenis 

yang harus diisi, tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Form Tambah Data Jenis Pembayaran 

Alert akan muncul pada saat data jenis pembayaran berhasil ditambahkan. 

Gambar 4.39 adalah alert yang menunjukkan bahwa data jenis pembayaran telah 

berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.39 Alert Tambah Data Jenis Pembayaran Sukses 

Data jenis pembayaran yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam 

database jenis pembayaran, data yang tersimpan dalam database berisi id jenis 

pembayaran, jenis pembayaran dan harga. Gambar 4.40 adalah bukti bahwa data 

jenis pembayaran yang telah tersimpan pada database jenis pembayaran. 
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Gambar 4.40 Database Jenis Pembayaran 

Data jenis pembayaran yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database jenis pembayaran akan ditampilkan oleh sistem ke dalam 

form data jenis pembayaran. Simbol update pada form tambah jenis pembayaran 

digunakan untuk mengubah data jensi pembayaran. Gambar 4.41 menunjukkan 

form master jenis pembayaran dan simbol update. 

 

Gambar 4.41 Form Master Jenis Pembayaran 

Form tambah data jenis pembayaran tidak dapat ditambahkan apabila kolom 

pada form belum terisi. Gambar 4.42 adalah form tambah data jenis pembayaran 

yang belum terisi. 
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Gambar 4.42 Form Tambah Data Jenis Pembayaran Tidak Terisi 

Tahap uji coba pada data paket pembayaran dilakukan untuk membuktikan 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data paket pembayaran 

ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.11 dan hasil dari uji coba ditunjukkan 

pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.11 Data Test Case Master Paket Pembayaran 

No. Nama Paket Detil Paket 

1. Paket Uji Pertama Ganti Buku, Pendaftaran Uji 

 

Tabel 4.12 Hasil Test Case Master Paket Pembayaran 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output SIstem 

1. Master Data  

Paket 

Pembayaran  

Mencatat data 

paket pembayaran 

ke dalam aplikasi.  

Data tersimpan ke 

dalam database. 

Sistem menampilkan 

alert bahwa data 

telah disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.32 

dan Gambar 

4.31 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.34 

 Melakukan update 

pada data paket 

pembayaran  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menampilkan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.32 
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No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output SIstem 

alert bahwa data 

telah diubah.  

dan Gambar 

4.31 

 

Tahap uji coba pada data jenis pembayaran dilakukan untuk membuktikan 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data jenis pembayaran 

ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.13 dan hasil dari uji coba ditunjukkan 

pada Tabel 4.14. 

Tabel 3.13 Data Test Case Master Jenis Pembayaran 

No. Nama Jenis Pembayaran Harga Jenis Pembayaran 

1. Ganti Buku 10000 

Pendaftaran Uji 75000 

 

Tabel 3.14 Hasil Test Case Master Jenis Pembayaran 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output sistem 

1. Master Data  

Jenis 

Pembayaran  

Mencatat data jenis 

pembayaran ke 

dalam aplikasi.  

Data tersimpan 

kedalam database. 

Sistem menampilkan 

alert bahwa data 

telah disimpan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.33 dan 

Gambar 4.31 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.35 

Melakukan update 

pada data jenis 

pembayaran  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.33 dan 

Gambar 4.31 
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4.2.7 Form Master Data Pengujian 

Form master data pengujian hanya dapat diakses oleh pengguna yang 

memiliki hak akses sebagai administrator, master ini digunakan untuk mengelola 

data master pengujian, dalam master data pengujian ini terdapat dua sub menu yaitu 

menu untuk mengelola data master jenis pengujian dan data master kategori jenis 

pengujian, seperti fungsi master yang lain, pengguna dapat menambah dan 

mengubah data jenis pengujian maupun kategori jenis pengujian. Untuk 

menambahkan data jenis pengujian dilakukan pada form tambah data jenis 

pengujian, dalam form terdapat kolom jenis pengujian yang harus diisi. Form 

tambah data jenis pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Form Tambah Data Jenis Pengujian 

Alert akan muncul pada saat data jenis pengujian berhasil ditambahkan. 

Gambar 4.44 adalah alert yang menunjukkan bahwa data jenis pengujian telah 

berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.44 Alert Tambah Data Jenis Sukses 
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Data jenis pengujian yang berhasil ditambahkan akan disimpan dalam 

database jenis pengujian, data yang tersimpan dalam database berisi id jenis 

pengujian dan nama jenis pengujian. Gambar 4.45 adalah bukti bahwa data jenis 

pengujian yang telah tersimpan pada database jenis pengujian. 

 

Gambar 4.45 Database Jenis Pengujian 

Data jenis pengujian yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database jenis pengujian akan ditampilkan oleh sistem ke dalam 

form data jenis pengujian. Simbol update pada form tambah jenis pengujian 

digunakan untuk mengubah data jenis pengujian. Gambar 4.46 menunjukkan form 

master jenis pengujian dan simbol update. 

 

Gambar 4.46 Form Master Jenis Pengujian 
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Form tambah data jenis pengujian tidak dapat ditambahkan apabila kolom 

pada form belum terisi. Gambar 4.47 adalah form tambah data jenis pengujian yang 

belum terisi. 

 

Gambar 4.47 Form Tambah Data Jenis Pengujian Tidak Terisi 

Pada form master data pengujian juga terdapat sub menu berisi form kategori 

jenis pengujian Untuk menambahkan data kategori jenis pengujian dilakukan pada 

form tambah data kategori jenis pengujian, dalam form terdapat nama identitas, 

satuan dan jenis yang harus diisi, tampilan dapat dilihat pada Gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 Form Tambah Data Kategori Jenis Pengujian 
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Alert akan muncul pada saat data kategori jenis pengujian berhasil 

ditambahkan. Gambar 4.49 adalah alert yang menunjukkan bahwa data kategori 

jenis pengujian telah berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.49 Alert Tambah Data Kategori Jenis Pengujian Sukses 

Data kategori jenis pengujian yang berhasil ditambahkan akan disimpan 

dalam database kategori jenis pengujian, data yang tersimpan dalam database berisi 

id jenis pengujian, nama kategori jenis pengujian dan nilai kategori jenis pengujian. 

Gambar 4.50 adalah bukti bahwa data kategori jenis pengujian yang telah tersimpan 

pada database kategori jenis pengujian. 

 

Gambar 4.50 Database Kategori Jenis Pengujian 

Data kategori jenis pengujian yang berhasil ditambahkan oleh pengguna dan 

tersimpan dalam database kategori jenis pengujian akan ditampilkan oleh sistem ke 

dalam form data kategori jenis pengujian. Simbol update pada form tambah 

kategori jenis pengujian digunakan untuk mengubah data kategori jenis pengujian. 

Gambar 4.51 menunjukkan form master kategori pengujian dan simbol update. 
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Gambar 4.51 Form Master Kategori Jenis Pengujian 

Form tambah data kategori jenis pengujian tidak dapat ditambahkan apabila 

kolom pada form belum terisi. Gambar 4.52 adalah form tambah data kategori jenis 

pengujian yang belum terisi 

 

Gambar 4.52 Form Tambah Data Kategori Jenis Pengujian Tidak Terisi 
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Tahap uji coba pada data jenis pengujian dilakukan untuk membuktikan 

sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data jenis pengujian ini 

uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.15 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada 

Tabel 4.16. 

Tabel 3.15 Data Test Case Master Jenis Pengujian 

No. Nama Jenis Pengujian 

1. Peralatan 

2. Sistem Kemudi 

  

Tabel 3.16 Hasil Test Case Master Jenis Pengujian 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Master 

Data  

Jenis 

Pengujian  

Mencatat data jenis 

pengujian ke dalam 

aplikasi.  

Data tersimpan ke 

dalam database. 

Sistem menampilkan 

alert bahwa data telah 

disimpan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.46 dan 

Gambar 4.45 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.48 

Melakukan update 

pada data jenis 

pengujian  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menampilkan 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.46 dan 

Gambar 4.45 

 

Tahap uji coba pada data kategori jenis pengujian dilakukan untuk 

membuktikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form data 

kategori jenis pengujian ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.17 dan hasil 

dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 4.18. 

Tabel 3.17 Data Test Case Master Kategori Jenis Pengujian 

No. Nama Kategori Jenis Pengujian Nilai Minimal Nilai 

Maksimal 

1. Roda Kemudi Sistem Kemudi  0 13000 
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2. Batang Kemudi Sistem Kemudi 0 2500 

  

Tabel 3.18 Hasil Test Case Master Kategori Jenis Pengujian 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Master 

Data  

Kategori 

Pengujian 

Mencatat data 

kategori jenis 

pengujian ke dalam 

aplikasi.  

Data tersimpan ke  

dalam database. 

Sistem menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa data telah 

disimpan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.47 dan 

Gambar 4.45 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Button “Simpan” 

tidak dapat ditekan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.49 

 Melakukan update 

pada data kategori 

jenis pengujian  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.47 dan 

Gambar 4.45 

 

4.2.8 Form Pembayaran 

Form pembayaran hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai petugas pembayaran, form ini digunakan untuk mengelola data 

pembayaran, di dalam form ini terdapat paket yang harus dipilih terlebih dahulu dan 

nama pembayar, untuk uji berkala dapat mengisi nomor pembayaran, kemudian 

akan tampil data jenis pembayaran beserta jumlah total bayar. Gambar form 

pembayaran ditunjukkan pada Gambar 4.53. 
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Gambar 4.53 Form Pembayaran 

Dari proses pembayaran yang telah dilakukan, data pembayaran akan 

disimpan ke dalam database pembayaran. Database pembayaran ditunjukkan pada 

Gambar 4.54. 

 

Gambar 4.54 Database Pembayaran 

Sistem menampilkan bukti pembayaran setelah data pembayaran berhasil 

tersimpan dalam database pembayaran, setelah data disimpan akan muncul opsi 

cetak untuk pembayaran yang berhasil dilakukan. Untuk bukti pembayaran dan 

cetak bukti pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.55 dan Gambar 4.56. 
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Gambar 4.55 Bukti Pembayaran 

 

Gambar 4.56 Cetak Bukti Pembayaran 

Tahap uji coba pada form pembayaran dilakukan untuk membuktikan sistem 

berjalan sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form pembayaran ini uji coba 
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dilakukan seperti pada Tabel 4.19 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 

4.20. 

Tabel 4.19 Data Test Case Pembayaran 

No. No 

Pemeriksaan 

Uji 

Nama 

Pembayar 

Paket 

Pembayaran 

Jenis 

Pembayaran 

Total 

Pembayaran 

1. FOM0001 Indra Paket 

Pertama  

Ganti Buku, 

Pendaftaran 

Uji 

225.000 

 

Tabel 4.20 Hasil Test Case Pembayaran 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

Pembayaran 

Memeriksa no uji 

pemeriksaan jika 

ada.  

  

Menampilkan data 

jenis pembayaran 

berdasarkan paket 

pembayaran  

Data jenis 

pembayaran tampil 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.45 

Menyimpan data 

pembayaran  

Data pembayaran 

berhasil disimpan di 

database. Sistem 

menampilkan bukti 

pembayaran.  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.45 

 

4.2.9 Form Pendaftaran 

Form pendaftaran hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai petugas pendaftaran, form ini digunakan untuk mengelola data 

pendaftaran, di dalam form terdapat nomor pembayaran yang harus diisi berdasar 

bukti pembayaran yang telah dilakukan, kemudian terdapat data pendaftaran yang 

terdiri dari data pemohon dan data kendaraan yang diisi berdasar dokumen identitas 

diri pemohon. Form data pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.53. 
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Gambar 4.57 Form Pendaftaran 

Sistem akan menampilkan alert bahwa data barhasil ditambahkan setelah 

proses pendaftaran berhasil dilakukan. Gambar 4.58 menunjukkan alert data 

pendaftaran berhasil ditambahkan. 

 

Gambar 4.58 Alert Data Pendaftaran Berhasil Ditambahkan 

Data pendaftaran yang berhasil ditambahkan, oleh sistem akan disimpan 

pada database pendaftaran. Gambar 4.59 menunjukkan data pendaftaran yang 

berhasil tersimpan dalam database. 
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Gambar 4.59 Database Pendaftaran 

Form tambah data pemohon yang terdapat pada form pendaftaran ini 

digunakan untuk menambah data pemohon baru, data pemohon baru dimasukkan 

berdasarkan dokumen indentitas diri yang dibawa oleh pemohon, kemudian untuk 

tambah data kendaraan, terdapat form tambah data kendaraan yang berisi data 

kendaraan, form diisi berdasarkan dokumen kelengkapan kendaraan yang telah 

dibawa pemohon. Tampilan form tambah data pemohon dapat dilihat pada Gambar 

4.60 dan form tambah data kendaraan dapat dilihat pada Gambar 4.61, kemudian 

data pemohon dan data kendaraan akan tersimpan pada database pemohon dan 

database kendaraan yang ditunjukkan pada Gambar 4.62 dan Gambar 4.63. 

 

Gambar 4.60 Tambah Data Pemohon 
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Gambar 4.61 Tambah Data Kendaraan 

 

Gambar 4.62 Database Pemohon 

 

Gambar 4.63 Database Kendaraan 

Terdapat form pemohon dalam bagian pendaftaran ini, data yang telah 

ditambahkan pada form tambah data pemohon disimpan ke dalam database 

pemohon. Data pemohon yang berhasil disimpan ke dalam database, oleh sistem 

ditampilkan ke dalam form data pemohon, form data pemohon ini ditunjukkan pada 

Gambar 4.60. 
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Gambar 4.64 Form Data Pemohon 

Di dalam bagian pendaftaran ini terdapat form data pemeriksaan, form ini 

digunakan untuk melihat history seluruh data dari kendaraan sesuai nomor 

pemeriksaan yang dimasukkan ke dalam form. Dalam form ini dapat dilihat history 

kendaraan pada waktu tertentu, data yang ditampilkan berisi data pemohon, data 

kendaraan dan identitas kendaraan. Form pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 

4.65. 
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Gambar 4.65 Form Data Pemeriksaan 

Dalam sistem diperlukan sebuah uji coba, dilakukan sebagai bukti bahwa 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form pendaftaran ini uji 

coba dilakukan seperti pada Tabel 4.21 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada 

Tabel 4.22. 

Tabel 3.21 Data Test Case Pendaftaran 

No. No Pembayaran Nama Pemohon Nomor Kendaraan 

1. FOM000001 Indra  KD 0001 K 

 

Tabel 3.22 Hasil Test Case Pendaftaran 

No Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

Pendaftaran 

Memeriksa nomor 

pembayaran  

Nomor pembayaran 

tampil 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 
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No Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

Menampilkan data 

pemohon  

Data data pemohon 

tampil 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 

Menampilkan data 

kendaraan  

Data kendaraan 

tampil  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 

  Menyimpan data 

pendaftaran 

Data pendaftaran 

tersimpan di 

database dan sistem 

menampilkan alert 

bahwa data telah 

disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.51 

dan Gambar 

4.50 

 

Untuk melakukan uji coba pada data pendaftar baru, pada form data 

pemohon baru ini uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.23, lalu untuk data 

kendaraan baru uji coba dilakukan seperti pada Tabel 4.24 tabel, sedangkan hasil 

dari uji coba ditunjukkan pada Tabel 4.25 dan Tabel 4.26. 

Tabel 4.23 Data Test Case Pemohon 

No. Nama Pemohon Alamat Kota No Telp 

1. Indra Nugraha Sidoarjo  Malang 085655312998 

 

Tabel 3.24 Data Test Case Kendaraan 

No. Jenis Kendaraan Merek No Mesin No Chasis Plat 

1. Box Avanza 4567890 034567890 L 4002 WK 

 

Tabel 3.25 Hasil Test Case Pemohon 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

Pemohon 

Mencatat data 

pemohon ke dalam 

aplikasi.  

Data tersimpan ke 

dalam database. 

Sistem menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa data telah 

disimpan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.49 
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No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Data tidak dapat 

disimpan  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.49 

 Melakukan update 

pada data pemohon  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.49 

 

Tabel 3.26 Hasil Test Case Kendaraan 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

Kendaraan 

Mencatat data 

kendaraan 

kedalam aplikasi.  

Data tersimpan 

kedalam database. 

Sistem menampilkan 

pemberitahuan 

bahwa data telah 

disimpan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 

Melakukan 

pemeriksaan 

terhadap data 

kosong  

Data tidak dapat 

disimpan  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 

 Melakukan update 

pada data 

kendaraan  

Data pada database 

berhasil diubah dan 

sistem menapilkan 

alert bahwa data 

telah diubah.  

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.49 

 

4.2.10 Form Pemeriksaan 

Form pemeriksaan hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai penguji penyelia, form ini digunakan untuk mengelola data 

pemeriksaan, pada form ini terdapat nomor pembayaran yang harus dimasukkan 

berdasarkan bukti pembayaran yang dibawa oleh pemohon. Form pemeriksaan ini 
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berisi data identitas kendaraan. Form data pemeriksaan dapat dilihat pada Gambar 

4.66. 

 

Gambar 4.66 Form Data Pemeriksaan 

Sistem akan menampilkan alert bahwa data barhasil ditambahkan setelah 

proses pemeriksaan berhasil dilakukan. Gambar 4.67 menunjukkan alert data 

pemeriksaan berhasil disimpan. 

 

Gambar 4.67 Alert Data Pemeriksaan Berhasil Disimpan 
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Setelah muncul alert data pemeriksaan, oleh sistem data pmeriksaan 

dimasukkan ke dalam database pemeriksaan. Gambar 4.64 menunjukkan data 

pemeriksaan yang telah tersimpan dalam database pemeriksaan. 

 

Gambar 4.64 Database Pemeriksaan 

Dalam sistem diperlukan sebuah uji coba, dilakukan sebagai bukti bahwa 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form pemeriksaan ini uji 

coba dilakukan seperti pada Tabel 4.27 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada 

Tabel 4.28. 

Tabel 3.27 Data Test Case Pemeriksaan 

No. No Pembayaran Detil Pemeriksaan Nilai 

1. FOM000002 Berat Kendaraan 

Sumbu pertama, 

Berat Kendaraan 

Sumbu Kedua, 

Berat Kendaraan 

Sumbu Ketiga 

2500, 2400, 2300  

 

Tabel 4.28 Hasil Test Case Pemeriksaan 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

pemeriksaan 

Memeriksa 

pembayaran.  

Nomor Pemeriksaan 

ditampilkan 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 

Gambar 4.54 

   

Menyimpan data 

pemeriksaan  

Data pemeriksaan 

berhasil disimpan di 

database. Sistem 

Sukses.  

Bukti dapat 

dilihat pada 
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No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

menampilkan alert 

data berhasil 

disimpan.  

Gambar 4.56 

dan Gambar 

4.55 

 

4.2.11 Form Pengujian 

Form pengujian hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai penguji penyelia, form ini digunakan untuk mengelola data 

pengujian, pada form ini terdapat nomor pembayaran yang harus dimasukkan 

berdasarkan bukti pembayaran yang dibawa oleh pemohon. Form pengujian ini 

berisi data jenis pengujian dan kategori jenis pengujian untuk diberikan nilai. Form 

data pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.69. 

 

Gambar 4.69 Form Data Pengujian 
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Setelah pengguna menekan proses pengujian, sistem akan menampilkan 

alert bahwa data pengujian telah tersimpan. Gambar 4.70 menunjukkan alert data 

pengujian berhasil disimpan. 

 

Gambar 4.70 Alert Data Pengujian Berhasil Dilaksanakan 

Setelah muncul alert data pengujian telah dilaksanakan oleh sistem, data 

pengujian disimpan oleh sistem ke dalam database pemeriksaan. Gambar 4.71 

menunjukkan data pengujian yang telah tersimpan dalam database pengujian. 

 

Gambar 4.71 Database Pengujian 

Di dalam form pengujian ini terdapat fitur untuk buku uji bagi kendaraan 

yang memiliki hasil lulus uji, tampilan buku uji berisi data ujian kendaraan yang 

berisi angka dan terdapat juga terdapat fitur cetak buku uji. Buku uji ditunjukkan 

pada Gambar 4.68 dan tampilan cetak buku uji ditunjukkan Gambar 4.72. 
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Gambar 4.72 Buku Uji 

 

Gambar 4.74 Cetak Buku Uji 
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Dalam sistem diperlukan sebuah uji coba, dilakukan sebagai bukti bahwa 

sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan atau tidak, pada form pemeriksaan ini uji 

coba dilakukan seperti pada tabel 4.29 dan hasil dari uji coba ditunjukkan pada tabel 

4.30. 

Tabel 3.29 Data Test Case Pengujian 

No No Pembayaran Detil 

Pengujian 

Status Nilai Status 

Pengujian 

1. FOM000002 Peralatan, 

Sistem 

Kemudi, 

Rangka Body 

Lulus, lulus, 

lulus  

Lulus 

 

Tabel 3.45 Hasil Test Case Pengujian 

No. Fungsi Tujuan Hasil yang 

diharapkan 

Output Sistem 

1. Mengelola 

Data 

pengujian 

Memeriksa no 

pembayaran.  

Nomer Pemeriksaan 

ditampilkan 

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.57 

   

 Menyimpan data 

pengujian  

Data pengujian 

berhasil disimpan di 

database. Sistem 

menampilkan alert 

data berhasil 

disimpan  

Sukses. Bukti 

dapat dilihat 

pada Gambar 

4.59 dan 

Gambar 4.58 

 

4.2.12 Laporan Pembayaran 

Laporan pembayaran hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai Kepala UPTD, laporan ini digunakan untuk melihat total pembayaran 

berdasarkan periode waktu tertentu, pada laporan pembayaran ini terdapat periode 

waktu yang dipilih untuk melihat total pembayaran. Isi dari laporan pembayaran ini 
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berasal dari database pembayaran, tampilan laporan ditampilkan per tanggal dan 

terdapat detil untuk melihat jumlah pembaran per tanggal, dalam laporan 

pembayaran ini juga memiliki fitur untuk mencetak laporan. Tampilan laporan 

pembayaran ditunjukkan pada Gambar 4.74, tampilan untuk detil pembayaran per 

tanggal ditunjukkan Gambar 4.75, dan tampilan cetak laporan ditunjukkan Gambar 

4.76. 

 

Gambar 4.74 Laporan Pembayaran 

 

Gambar 4.75 Detil Pembayaran Per Tanggal 
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Gambar 4.76 Cetak Laporan Pembayaran 

4.2.13 Laporan Pendaftaran 

Laporan pendaftaran hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai Kepala UPTD, laporan ini digunakan untuk melihat data pendaftar 

berdasarkan periode waktu tertentu, pada laporan pendaftaran ini terdapat periode 

waktu yang dipilih untuk melihat data pendaftar. Isi dari laporan pembayaran ini 

berasal dari database pendaftaran, dalam laporan pendaftaran ini juga memiliki 

fitur untuk mencetak laporan. Tampilan laporan pendaftaran ditunjukkan pada 

Gambar 4.77 dan tampilan cetak laporan ditunjukkan Gambar 4.78. 
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Gambar 4.77 Laporan Pendaftaran 

 

Gambar 4.78 Cetak Laporan Pendaftaran 

4.2.14 Laporan Hasil Uji 

Laporan hasil uji hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai Kepala UPTD, laporan ini digunakan untuk melihat data kendaraan 

lulus uji berdasarkan periode waktu tertentu, pada laporan hasil uji ini terdapat 
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periode waktu yang dipilih untuk melihat hasil uji kendaraan. Isi dari laporan 

pengujian ini berasal dari database pengujian, dalam laporan pengujian ini juga 

memiliki fitur untuk mencetak laporan. Tampilan laporan pengujian ditunjukkan 

pada Gambar 4.79 dan tampilan cetak laporan ditunjukkan Gambar 4.80. 

 

 

Gambar 4.79 Laporan Hasil Uji 

 

Gambar 4.80 Cetak Laporan Hasil Pengujian 
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4.2.15 Laporan Batas Waktu Uji 

Laporan batas waktu uji hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki 

hak akses sebagai Kepala UPTD, laporan ini digunakan untuk melihat data batas 

waktu uji berdasarkan periode waktu tertentu, pada laporan batas waktu uji ini 

terdapat periode waktu yang dipilih untuk melihat batas uji kendaraan. Isi dari 

laporan batas waktu uji ini berasal dari database pengujian, dalam laporan batas 

waktu uji ini juga memiliki fitur untuk mencetak laporan. Tampilan laporan batas 

waktu uji ditunjukkan pada Gambar 4.81 dan tampilan cetak laporan ditunjukkan 

Gambar 4.82. 

 

Gambar 4.81 Laporan Batas Waktu Uji 
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Gambar 4.82 Cetak Batas Waktu Uji 

4.3 Evaluasi 

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba pada sistem, Rancang Bangun 

Aplikasi Administrasi Uji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika Kota Kediri ini dapat membantu permasalahan yang 

ada.  

Dari proses implementasi dan uji coba sistem pada form pembayaran, 

aplikasi dapat membantu pembantu bendaharawan khusus penerima mengurangi 

terjadinya kesalahan perhitungan pada pembuatan laporan, kemudian aplikasi dapat 

menyediakan laporan yang dapat dibutuhkan sewaktu-waktu. Bukti untuk melihat 

form pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.49, untuk laporan pembayaran dapat 

dilihat pada Gambar 4.70 dan cetak laporan pembayaran dapat dilihat pada Gambar 

4.72. 

Aplikasi juga membantu permasalahan staf pendaftaran dalam mencari data 

pemeriksaan pemohon, menghindari terjadinya kerusakan lembar form. Dengan 

adanya aplikasi staf pendaftaran cukup mencari data pemohon dengan memasukkan 
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nomor pemeriksaan pada form pendaftaran, maka data pemohon dan kendaraan 

akan tampil pada form pendaftaran. Dengan menggunakan aplikasi, penyimpanan 

data pendaftar akan tersimpan pada database sehingga dapat mengurangi kerusakan 

pada lembar form. Bukti form pendaftaran dapat dilihat pada Gambar 4.53 dan 

database pendaftaran pada Gambar 4.55 

Aplikasi juga membantu petugas penyelia penguji dalam membuat laporan 

pengujian yang berasal dari kota Kediri dan di luar kota Kediri. Kemudian aplikasi 

dapat membantu memberikan pesan singkat elektronik melalui SMS Gateway 

kepada pemohon berisi informasi waktu batas ujian kendaraan, sehingga menjadi 

pengingat setaiap pemohon dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor. 

Laporan hasil pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.75. 


