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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Kebutuhan Sistem 

Tahap implementasi program merupakan tahap penerapan dari analisis dan 

desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sebelum menginplementasikan dan 

menjalankan sistem informasi pemasaran dan penjualan rumah hunian pada PT. 

Sami Karya, dibutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 Adapun perangkat lunak yang akan dibutuhkan untuk menjalankan dan 

mengimplementasikan sistem ini, yaitu: 

a. Sistem operasi menggunakan Microsoft® Windows® Seven 

b. Microsoft Visio® 2013 untuk membuat rancangan antar muka dan system flow 

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

d. Power Designer® 16.5 untuk membuat ERD (CDM - PDM) 

e. XAMPP untuk membuat database sistem 

f. Sublime Text 2 sebagai text editor untuk membuat sistem 

 Kebutuhan perangkat keras minimal yang dibutuhkan untuk 

mengimplemntasikan dan menjalankan aplikasi ini adalah: 

a. Pentium® 4 Processor 2.60 GHz, 512K Cache, 400 MHz FSB 

b. 1 Gygabytes RAM 

c. Kapasitas bebas pada harddisk 10 Gb 

d. Monitor SVGA dengan resolusi 1366 X 768 

e. Mouse, Keyboard dan Printer yang kombatibel 
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 Hasil Implementasi Sistem 

Sistem penjualan barang ini dijalankan berdasarkan tiga user antaralin 

admin, marketing dan pembeli. Pada tahap ini akan dijelaskan fungsi apasaja yang 

akan digunakan oleh user.  

1. Form Halaman Utama 

Form awal yang akan tampil dalam sistem ketika dijalankan adalah 

Halaman Utama. Tampilan Halaman Utama tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1  Form Halaman Utama 

2. Form Login 

Sebelum semua user dapat melakukan transaksi pada sistem, sistem 

memajibkan untuk melakukan aktivitas login, sebagai form keamanan bagi 

pengguna yang berhak untuk mengaksesnya. Tampilan Login dapat dilihat pada 

gamba 4.2 
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Gambar 4.2 Form Login 

3. Form Katalog Rumah  

Form katalog rumah digunakan pemebeli untuk melihat rumah atau kavling 

yang dimiliki PT. Sami Karya. Pemebeli dapat melihat dan memilih rumah yang 

diinginkan berdasarkan spesifikasi pada setiap rumah yang di tersedia. Form 

katalog rumah dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Form Katalog Rumah 

4. Form Data Pemesanan (Pemebeli) 

Form data pemesanan digunakan pembeli untuk melihat pemesanan rumah 

yang telah dipesan setelah mengklik aksi pesan sekarang. Berikutnya pembeli 

hanya menunggu telpon dari marketing yang menangani rumah yang dipesan 

untuk mengkonfirmasi pemesanan yang telah dilakukan. Form Data Pemesanan 

(Pembeli) dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut 
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Gambar  4.4 Form Pemesanan Rumah (Pembeli) 
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5. Form Detil Pemesanan (Pembeli) 

Form detil pemesanan ini digunakan untuk pembeli agar dapat melihat detil dari 

rumah yang telah dipesan sebelumnya. Dalam form ini terdapat fungsi detil 

rumah untuk melihat kembali detil rumah yang dipesan sebelumnya. pada form 

ini juga terdapat 2 button yaitu button print bukti pemesanan dan detil berkas 

yang akan muncul ketika pemesanan yang dilakukan telah dikonfirmasi oleh 

marketing. Form Detil Pemesan (Pembeli) dapat dilihat pada Gambar 4.5 

berikut. 

 

Gambar  4.5 Form Detil Pemesanan Pembeli 

6. Form Berkas Pemesanan 

Form Berkas Pemesanan ini berfungsi untuk menyimpan seluruh berkas 

persyaratan pembeli termasuk bukti teransfer booking fee dan DP. Pada form  

ini terdapat fungsi yaitu tambah berkas untuk menambah berkas baru dan edit 

untuk mengubah data berkas yang telah diubah. Form berkas Pemesanan dapat 

dilihat pada Gambar 4.6 berikut. 
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Gambar  4.6 Form Berkas Pemesanan 

7. Laporan Bukti Pemesanan Rumah 

Laporan bukti pemesanan rumah ini berfungsi untuk menampilakan tanda bukti 

pemesnan rumah yang dipesan oleh pembeli dimana sudah mendapatkan 
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konfirmasi dari marketing sebelumnya. Laporan bukti pemesanan rumah dapat 

dilihat pada Gambar 4.7 berikut. 

 

Gambar  4.7 Laporan Bukti Pemesanan Rumah 

8. Form Pemesanan Belum Konfirmasi 

Form pemesanan belum konfirmasi ini digunakan oleh marketing untuk 

mengkonfirmasi pemesanan baru sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. 

Pada form ini marketing juga dapat melakukan pembatalan pemesanan jika 

pemesanan rumah yang dilakukan tidak benar, maka dari itu marketing diminta 

untuk menghubungi pemebeli yang memesan rumah guna mengkonfirmasi 

pemesanan yang di lakukan. Form pemesanan belum terkonfirmasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 berikut. 
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Gambar  4.8 Form Belum Terkonfirmasi (Marketing) 

9. Form Pemesanan Sudah Konfirmasi 

Form pemesanan sudah konfirmasi ini digunakan untuk menampilkan lis 

pemesanan rumah yang masih dalam proses melengkapi berkas. Disisni 

marketing juga dapat membantu pembeli untuk mengunggah berkas yang 

dibutuhkan. Form pemesanan sudah konfirmasi dapat dilihat pada Gambar 4.9 

berikut.  

 

Gambar  4.9 Form Pemesana Sudah Terkonfirmasi 
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10. Form Pemesanan Batal 

Form pemesanan batal ini berfungsi untuk menampilkan daftar pemesanan yang 

telah dibatalkan marketing sebelumnya. Marketing dapat mengembalikan 

pemesanan rumah kembali jika pembeli ingin melanjutkan pemesanan rumah 

yang teleah dibatalkan sebelumnya dengan satu syarat yaitu rumah masih dalam 

keadaan belum terjual. Form pemesanan batal dapat dilihat pada Gambar 4.10 

berikut. 

 

Gambar  4.10 Form Pemesana Batal 

11. Form Survei Pemebeli 

Form Survei pembeli ini digunakan marketing untuk mensurvei pembeli yang 

telah menyelesaikan kelengkapan berkas dan pelunasan DP. pada form ini 

marketing akan mengisi jawaban yang sudah ditanyaakn ke pembeli.  Form 

survei pembeli dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut. 
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Gambar  4.11 Form Survei Pembeli 

12. Laporan Hasil Survei 

Laporan hasil survei ini ini berfungsi untuk menampilakan dan mencetak hasil 

survei yang telah dilakukan marketing ke pembeli dimana hasil survei ini akan 

disertakan dengan berkas asli yang diambil pada saat survei kerumah pembeli 

untuk dibawa ke bank. Laporan hasil survei dapat dilihat pada Gambar 4.12 

berikut.  
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Gambar  4.12 Laporan Hasil Survei 

13. Informasi Penjualan Marketing 

Informasi penjualan marketing ini berfungsi untuk menampilkan daftar jumlah 

penjualan rumah yang ditangai marketing yang telah terjual. Marketing dapat 

melihat jumlah penjualan rumah yang sudah realisasi, sebagai bahan evaluasi 

bagi marketing itu. Informasi penjualan marketing dapat dilihat pada Gambar 

4.13 berikut. 

 

Gambar  4.13 Informasi Hasil Penjualan Marketing 
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14. Form Data Master Bank 

Form data master bank ini digunakan admin untuk menginputkan dan mencatat 

data bank. Data bank disini adalah bank yang telah bekerjasamaa dengan 

develover dalam penyedian program kpr. Data  yang  disimpan  atau  diubah 

akan  langsung menyimpan  atau  mengubah  data  pada  database. Data Master 

Bank dapat diliah pada gambar 4.14 berikut. 

 

Gambar  4.14 Master Data Master Bank 

15. Form Data Master KPR 

Form data master KPR ini digunakan admin untuk menginputkan dan mencatat 

data kpr dari tiap bank yang bekerjasama dengan developer.  Data  yang  

disimpan  atau  diubah akan  langsung menyimpan  atau  mengubah  data  pada  

database. Data master kpr dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut. 
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Gambar  4.15 Master Data KPR 

16. Form  Data Master Pegawai 

Form data master pegawai ini digunakan admin untuk mengimputkan dan 

mengubah data pegawai atau marketing. Data yang talah tersimpan atau diubah 

akan langsung menyimpan atau mengubah data pada database. Data master 

pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut. 

 

Gambar  4.16 Master Data Pegawai 
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17. Form Data Master Pembeli  

Form data master pemebeli ini digunakan admin untuk mengimputkan dan 

mengubah data pembeli baru yang ingin memesan rumah. Pembeli juga dapat 

melakukan sendiri daftar sebagai member pada halaman utama web ini. Form 

data master pembeli dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut. 

 

Gambar  4.17 Master Data Pembeli 

18. Form Data Master Perumahan 

Form data master perumahan ini digunakan admin untuk mengimputkan dan 

mengubah data perumahan yang baru dibuat atau dibangun. Data perumhan 

yang telah diimputkan akan muncul pada halaman utama web ini pada list 

perumahan. Form data perumahan dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut. 
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Gambar  4.18 Master Data Perumahan 

19. Form Data Master Rumah 

Form data master rumah ini berfungsi untuk menampilkan data seluruh rumah, 

selain itu admin dapat mengimputkan dan mengubah data rumah. Data rumah 

yang diimputkan atau diubah akan langsung menyimpan atau mengubah pada 

database. Data master rumah dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut. 

 

Gambar  4.19 Master Data Perumahan 
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20. Form Data Master Tipe Survei 

Form data masater tipe survei ini digunakan admin untuk mengimputkan dan 

mengubah data tipe survei. Tipe survei ini berfungsi untuk membedakan 

pertanyaan survei yang diberikan pada pembeli pada saat survei. Data tipe 

survei yang diinputkan atau diubah akan langsung menyimpan dan mengubah 

pada database. Form master tipe survei dapat dilihat pada Gambar 4.20 berikut. 

 

Gambar  4.20 Master Data Survei 

21. Form Data Master Pertanyaan Survei 

Form data master pertanyaan survei digunakan admin untuk mengimputkan dan 

mengubah data pertanyaan yang digunakan untuk mensurvei pembeli yang 

memesan rumah.  Data pertanyaan yang diinputkan atau diubah akan langsung 

menyimpan dan mengubah pada database. Form master data pertanyaan survei 

dapat dilihat pada Gambar 4.21 berikut. 
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Gambar  4.21 Master Data Pertanyaan Survei 

22. Form Pemesanan (Admin) 

Form pemesanan yang digunakan admin untuk melihat daftar pesanan rumah 

yang masih dalam progres pelengkapan berkas. Pada form pemesanan ini dapat 

menentukan tanggal survei pembeli dan mengubah data pemesanan yaitu untuk 

melakukan aprovel bukti boking fee dan Berkas. Form pemesanan dapat dilihat 

pada Gambar 4.22 berikut. 
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Gambar  4.22 Form data Pemesanan Rumah 

23. Form Update Data Pemesanan 

Form update data pemesanan ini digunakan admin untuk melakukan aprovel 

atau persetujuan akan aslinya bukti booking fee dan Berkas yang telah di unggah 

sebelumnya oleh pemesan. Form update pemesanan dapat dilihat pada Gambar 

4.23 berikut. 

 

Gambar  4.23 Form Update Data Pemesanan 
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24. Form Penjadwalan Survei 

Form penjadwalan survei yang digunakan admin untuk menentukan tanggal 

marketing untuk mensurvei pemesan baik datang kerumah maupun ke tempat 

kerja atau usaha pemesan. Data penjadwalan survei yang diinputkan atau diubah 

akan langsung menyimpan dan mengubah pada database. Form penjadwalan 

survei dapat dilihat pada Gambar 4.24 berikut. 

 

Gambar  4.24 Form Jadwal Survei 

25. Form Data Penjualan Rumah 

Form data penjualan rumah digunakan admin untuk melihat daftar penjualan 

rumah yang telah terlealisasi atau dalam tahap pembangunan. Pada form data 

penjualan rumah ini admin hanya dapat mengubah data pemesanan rumah. 

Form penjualan rumah dapat dilihat pada Gambar 4.25 berikut 
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Gambar  4.25 Form Data Penjualan Rumah 

26. Laporan Penjualan 

Pada form laporna penjualan admin harus mengisi form yang telah disediakan. 

Admin dapat mengisi jarak tanggal yaitu, dari tanggal dan hingga tanggal yang 

diinginkan. Setelah mengisi form, admin dapat memilih tombol tampilkan, 

maka laporan penjualan akan tampil. Laporan penjualan dapat dilihat pada 

Gambar 4.26.   
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Gambar  4.26 Form Laporan Penjualan 

 

Gambar  4.27 Laporan Penjualan 

27. Laporan Data Rumah 

Pada form laporan Data Rumah admin harus mengisi form yang telah 

disediakan. Admin harus memilih data perumahan terlebih dahulu dan 

kemudian memilih status rumah yang akan dicetak yaitu, rumah yang telah 

terjual dan rumah yang masih belum terjual. Setelah mengisi form, admin dapat 
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menekan tombol tampilkan, maka laporan data rumah akan tampil. Laporan 

data rumah dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

Gambar  4.28 Form Laporan Data Rumah 

 

Gambar  4.29 Laporan Data Rumah 

 Evaluasi Sistem 

Setlah melakukan perancangan dan implementasi sistem pemasaran dan 

penjualan rumah, naka tahap terakhir yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

tahap evaluasi sistem yang dilakukann adalah hasil uji coba sistem pemasaran dan 
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penjualan rumah. Hasil uji coba sistem dilakukan unuk menguji kembali semua 

tahap yang sudah dilakukan selama pengujian berlangsung. 

 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dilakukan untuk menguji fungsi-fungsi dari sistem 

pemasaran dan penjualan rumah ini dilakukan dengan teknis blax box testing. 

Tahap evaluasi sistem dilakukan untuk menguji setiap fungsi yang ditentukasn 

sebelumnya sehingga sistem yang sudah dibuat dapat sesuai dengan harapan awal 

dari pemecahan masalah yang terjadi pada PT. Sami Karya. 

1. Uji Coba Fungsi Login 

Proses login dilakukan dengan cara memasukan id dan pasword pada form login 

kemudian sistem akan menampilkan menu utama 

Tabel 4.1 Uji Coba Fungsi Login 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Fungsi Login Memasukkan 

username dan 

password yang 

benar 

Berhasil login dan 

menampilkan 

menu utama, 

dengan hak ases 

masing-masing  

Sukses (Lihat 

Gambar 4.30) 

2. Memasukkan 

username dan 

password yang 

salah 

Gagal login dan 

muncul 

pemberitahuan 

“Userid tidak 

terdaftar” 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.31) 

3. Memasukkan 

username dan 

password 

dengan field 

kosong 

Gagal login dan 

muncul 

pemberitahuan 

“Userid Dan 

Password Harus 

disisi” 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.32) 
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Gambar 4.30 Uji coba Fungsi Login Berhasil 

 

Gambar 4.31 Uji Coba Fungsi Login Gagal 

 

Gambar  4.32 Uji Coba Fungsi Login Field Kosong 
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2. Uji Coba Maintenace data Perumahan 

Pengujian fungsi Maintenance data perumahan menggunakan pengujian 

blackbox akan dijelaskan seperti pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Uji Coba Maintenance data Perumahan 

 No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Maintenace 

data 

Perumahan 

Memasukkan 

data 

perumahan 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan data 

perumahan yang 

telah disimpan 

akan muncul pada 

katalog 

perumahan 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.33 

dan Gambar 

4.34) 

2.  Memasukan 

data 

perumahan 

dengan field 

kosong 

Gagal menambah 

data perumahan 

dan muncul 

“Nama Perum 

harus diisi” 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.35) 

3. Mengubah 

Data 

perumahan 

Data Berhasil 

diubah dan data 

perumahan yang 

telah diubah akan 

muncul pada 

katalog 

perumahan 

Data 

Perumahan 

berhasil 

diubah 
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Gambar  4.33 Uji Coba Tambah Data Perumahan  

 

Gambar  4.34 Uji Coba Data Perumahan Berhasil Muncul pada Halaman Utama 

 

Gambar  4.35 Uji Coba Tambah Perumahan Dengan Field Kosong 
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3. Uji Coba Maintenance Data Rumah 

Pengujian fungsi Maintenance data Rumah menggunakan pengujian blackbox 

akan dijelaskan seperti pada tabel 4.3 berikut.  

Tabel 4.3 Uji Coba Maintenance Data Rumah 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Maintenace 

data rumah 

Memasukkan 

data rumah 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan data rumah 

yang telah 

disimpan akan 

muncul pada 

katalog rumah 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.36 

dan Gambar 

4.37) 

2. Mengubah 

Data rumah 

Data Berhasil 

diubah dan data 

rumah yang telah 

diubah akan 

muncul pada 

katalog rumah 

Data Rumah 

Berhasil Di 

Ubah 
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Gambar  4.36 Uji coba Tambah Data Rumah 

 

Gambar  4.37 Uji Coba Data Rumah Berhasil Muncul Pada Katalog Rumah   
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4. Uji Coba Maintenance Data Pegawai 

Pengujian fungsi Maintenance data Pegawai menggunakan pengujian blackbox 

akan dijelaskan seperti pada tabel 4.4 berikut.  

Tabel 4.4 Uji Coba Maintenance Data Pegawai 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Maintenace 

data pegawai 

Memasukkan 

data pegawai 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan menampilkan 

data pegawai 

yang telah 

disimpan pada 

database 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.38) 

2. Mengubah 

Data pegawai 

Data Berhasil 

diubah ke dalam 

database dan 

menampilkan data 

pegawai yang 

telah diubah pada 

database 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.39) 

 

 

Gambar  4.38 Uji Coba Tambah Data Pegawai Berhasil 
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Gambar  4.39 Uji Coba Data Pegawai Berhasil Diubah 

5. Uji Coba  Daftar / Maintenance data Pembeli 

Pengujian fungsi daftar atau maintenance data menggunakan pengujian 

blackbox akan dijelaskan seperti pada tabel 4.5 berikut.  

Tabel 4.5 Uji Coba Daftar atau Maintenance data Pembeli 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Daftar atau 

maintenance 

data pembeli 

Memasukkan 

data pembeli 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan menampilkan 

data pembeli yang 

sudah tersimpan 

dalam database 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.40) 

2. Memasukan 

userid yang 

sama 

Gagal menambah  

data  pembeli dan 

muncul pesan 

“Maaf, Userid 

Sudah Ada” 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.41) 

3. Memasukan 

data pembeli 

dengan field 

kosong 

Gagal menambah 

data pembeli dan 

muncul pesan 

“data harus diisi”  

Sukses (Lihat 

Gambar 4.42) 
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Gambar  4.40 Uji Coba Data Pembeli Berhasil Ditambah 

 

Gambar  4.41 Uji Coba  Tambah Data Pembeli Dengan Userid Sama  

 

 

Gambar  4.42 Uji Coba Tambah Data Pembeli dengan Field Kosong 
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6. Uji Coba Konfirmasi Pemesanan 

Pengujian fungsi konfirmasi pemesanan menggunakan pengujian blackbox 

akan dijelaskan seperti pada tabel 4.6 berikut.  

Tabel 4.6 Uji Coba Konfirmasai Pemesanan 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Konfirmasi 

Pemesan 

Melakukan 

pemesanan 

Rumah 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan menampilkan 

data pemesanan 

rumah 

Data 

Pemesanan 

Berhasil 

Disimpan 

2. Mencentang 

konfirmasi 

pemesanan 

Pesan SMS 

informasi booking 

fee akan terkirim 

ke pembeli 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.43) 

 

 

Gambar  4.43 Uji Coba SMS Informasi Booking Fee   

7. Uji Coba Konfirmasi Booking Fee 

Pengujian fungsi konfirmasi booking fee menggunakan pengujian blackbox 

akan dijelaskan seperti pada tabel 4.7 berikut.  
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Tabel 4.7 Uji Coba Konfirmasai Bookig Fee 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Konfirmasi 

booking fee 

Melakukan 

ungah bukti 

transfer 

Booking Fee 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan menampilkan 

data berkas yang 

di unggah 

Bukti transfer 

booking  

berhasil di 

unggah 

2. Mencentang 

booking fee 

disetujui 

Pesan SMS 

informasi berkas 

dan DP akan 

terkirim ke 

pembeli 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.44) 

 

 

Gambar  4.44 Uji Coba SMS Informasi Berkas Dan DP  

8. Ujia Coba konfirmasi Berkas dan DP  

Pengujian fungsi konfirmasi berkas dan DP menggunakan pengujian blackbox 

akan dijelaskan seperti pada tabel 4.8 berikut.  

Tabel 4.8 Uji Coba Konfirmasai Bookig Fee 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Konfirmasi 

berkas dan DP 

Melakukan 

ungah Berkas 

dan DP 

Data Berhasil 

dimasukan ke 

dalam database 

dan menampilkan 

Berkas dan 

bukti transfer 
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No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

data berkas yang 

di unggah 

DP berhasil 

Diunggah 

2. Mencentang 

Berkas 

disetujui 

Pesan SMS 

informasi survei 

akan terkirim ke 

pembeli 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.45) 

 

 

Gambar  4.45 Uji Coba SMS Informasi Setelah Berkas Dan DP Disetujui 

9. Uji Coba Simulasi KPR  

Pengujian fungsi simulasi KPR menggunakan pengujian blackbox akan 

dijelaskan seperti pada tabel 4.9 berikut.  

Tabel 4.9 Uji Coba Konfirmasai Bookig Fee 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Simulasi KPR Memasukan 

bank dan 

jangka waktu  

Data berhasil 

menampilkan 

hasil angsuran 

yang didapat 

perbulan nya 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.46) 

2. Memasukan 

dengan field 

kosong 

Gagal 

memberikan 

simulasi 

perhitungan dan 

muncul pesan 

“Data harus diisi” 

Sukses (Lihat 

Gambar 4.47) 
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Gambar  4.46 Uji Coba Fungsi Simulasi KPR Berhasil 

 

 

Gambar  4.47 Uji Coba Simulasi KPR dengan Field Kosong 
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10. Uji Coba Laporan Data Rumah 

Pengujian fungsi laporan data rumah menggunakan pengujian blackbox akan 

dijelaskan seperti pada tabel 4.10 berikut.  

Tabel 4.10 Uji Coba Laporan Data Rumah 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Pembuatan 

Laporan Data 

Rumah 

Mengisi 

seemua data 

pada form 

yang di 

sediakan, 

kemudian 

mengklik 

tombol 

tampilkan 

Daftar laporan 

data rumah yang 

diharapkan 

muncul pada 

layar 

Laporan Data 

Rumah 

(Lihat 

Gambar 4.48) 

 

 

Gambar  4.48 Uji Coba Laporan Data Perumahan 
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11. Uji Coba Laporan Penjualan 

Pengujian fungsi laporan penjualan menggunakan pengujian blackbox akan 

dijelaskan seperti pada tabel 4.10 berikut.  

Tabel 4.11 Uji Coba Laporan penjualan 

No Fungsionalitas 

Cara 

Melakukan 

Pengujian 

Hasil yang 

diharapkan 
Hasil 

1. Pembuatan 

Laporan 

penjualan 

Mengisi 

seemua data 

pada form 

yang di 

sediakan, 

kemudian 

mengklik 

tombol 

tampilkan 

Daftar laporan 

data penjualan 

rumah yang 

diharapkan 

muncul pada 

layar 

Laporan 

Penjualan 

(Lihat 

Gambar 4.49 

 

 

Gambar  4.49 Uji Coba Laporan Penjualan Rumah 

 


