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ABSTRAK 

 

PT. Garasilabs Manivesta merupakan perusahaan software house dan 

startup yang bergerak dibidang teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu 

hasil dari PT. Garasilabs Manivesta yaitu aplikasi Splendid. Splendid adalah 

aplikasi human resource untuk mengatur jadwal, role, jabatan, presensi, cuti, 

bulletin perusahaan, dan tracking karyawan. Dalam proses pembuatan aplikasi 

Splendid dibutuhkan Quality Assurance (QA) testing untuk melakukan pengecekan 

terhadap kualitas aplikasi. Pengecekan ini dilakukan agar aplikasi Splendid 

memenuhi syarat sesuai kebutuhan aplikasi, dan meminimalisir adanya bug pada 

aplikasi. Proses QA testing menggunakan metode black box testing, user 

acceptance testing, dan load testing. Tools yang digunakan untuk mendukung 

proses QA testing yaitu Apache Benchmark. QA testing aplikasi Splendid ini 

menghasilkan desain test case, dan laporan implementasi testing. 

Kata kunci: Human resource management, QA testing, user acceptance testing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Garasilabs Manivesta merupakan perusahaan software house dan 

startup yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Resmi berdiri 

pada tahun 2013, dan memulai sebagai perusahaan software house.  PT. Garasilabs 

Manivesta terus mengembangkan usahanya dibidang software house dan salah satu 

karya di bidang startup adalah aplikasi Splendid. 

Splendid adalah aplikasi human resource untuk mengatur jadwal, role 

jabatan, presensi, cuti, buletin perusahaan, dan tracking karyawan. Aplikasi 

Splendid tersedia dalam versi mobile dan website. Versi mobile digunakan oleh 

seluruh karyawan untuk presensi, pengajuan cuti, melihat buletin, dan melihat 

jadwal. Sedangkan versi website digunakan untuk administrasi human resource 

seperti mengelola karyawan, mengelola user, membuat role cuti, penjadwalan, 

tracking karyawan, pengelolaan buletin, dan masih banyak fitur lain yang tersedia.  

Dalam proses pembuatan aplikasi Splendid dibutuhkan Quality Assurance 

(QA) testing untuk melakukan pengecekan terhadap kualitas aplikasi. Pengecekan 

ini dilakukan agar aplikasi Splendid memenuhi syarat sesuai kebutuhan aplikasi, 

dan meminimalisir adanya bug pada aplikasi. Dengan kebutuhan  pengujian aplikasi 

maka dibutuhkan sebuah matriks pengujian aplikasi Splendid, sebelum aplikasi 

diluncurkan dan digunakan oleh end-user. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang yang dijabarkan diatas, masalah yang ada pada  PT. 

Garasilabs Manivesta adalah bagaimana melakukan QA testing pada aplikasi 

Splendid? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka dibuatlah batasan 

masalah agar pembahasan masalah tidak melebar. Batasan masalah sebagai berikut: 

a. Matriks User Acceptance Testing 

b. Matriks Load Testing 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari kerja 

praktik ini adalah melakukan quality assurance testing aplikasi Splendid pada PT. 

Garasilabs Manivesta 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dengan testing aplikasi ini sebagai berikut: 

a. Menyediakan informasi untuk mendeteksi kesalahan sistem 

b. Menyediakan informasi untuk mencegah keselahan sistem terulang 

kembali 

c. Mengetahui batas kemampuan sistem 

d. Menyediakan informasi untuk kualitas produk 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari  hal-hal yang 

berhubungan dengan perusahaan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dengan 

adanya testing yang telah dilakukan, serta sistematika penulisan dari 

proposal. 

BAB II  GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Bab ini menjelaskan tentang PT. Garasilabs Manivesta, mulai dari 

visi & misi perusahaan, dan stuktur organisasi. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang dianggap 

berhubungan dengan kerja praktik yang dilakukan, dimana teori-

teori tersebut akan menjadi acuan untuk penyelesaian masalah. 

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah yang digunakan 

untuk melakukan testing yang digunakan untuk penyelesaian 

masalah yang membahas keseluruhan dari rangkaian proses testing 

sistem aplikasi.  

BAB V PENUTUP 
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Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari testing aplikasi 

Splendid berbasis website pad PT. Garasilabs Manivesta terkait 

dengan tujuan dan permasalahan, beserta dengan saran yang 

bermanfaat untuk melakukan testing ini.
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

 

Gambar 2.1 PT. Garasilabs Manivesta 

 

PT. Garasilabs Manivesta merupakan perusahaan software house dan 

startup yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Resmi berdiri 

pada tahun 2013, dan memulai sebagai perusahaan software house.
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2.2 Identitas Instansi 

Nama Instansi  : PT. Garasilabs Manivesta 

Alamat   : Jl. Basuki Rahmat No.106-128, Surabaya 

No. Telepon  : (031) 5349707 

Website  : garasilabs.com  

Email   : meet@garasilabs.com 

2.3 Sejarah Perusahaan 

 

 

Gambar 2.2 Peta PT. Garasilabs Manivesta 

 

Pada tahun 2013 PT. Garasilabs Manivesta didirikan oleh Andrew 

Hadinyoto dan Caroline Gondokusumo. Andrew memiliki latar belakang 

pendidikan dan teknologi TI dengan rentang pengalaman dari Singapura dan 

Amerika Serikat. Andrew adalah seorang dosen untuk Temasek Polytechnic dan 
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Republic Polytechnic. Dalam kurun waktu 10 tahun Andrew juga bekerja sebagai 

DevOps di perusahaan Second Life yang menangani ribuan server Linux.  

Caroline adalah pendiri Penyedia Layanan Internet D ~ NET serta beberapa 

perusahaan teknologi lain yang berfokus pada teknologi nirkabel.  

Garasilab mengandung dua kata - "Garasi" berarti garasi. Garasi secara 

historis telah menjadi tempat kelahiran inovasi. Dan "Labs" memiliki konotasi 

sebagai eksperimental, tidak takut mencoba hal-hal baru. Tujuan Garasilab adalah 

untuk menjadi perusahaan Indonesia yang inovatif dengan tujuan untuk 

menyelesaikan masalah bisnis sehari-hari. 

2.4 Visi dan Misi Instansi 

Visi 

An innovative company that solves business problems with new thinking. 

Misi 

• Keep ourselves updated to use the latest useful technology to solve problems, 

specific business problems 

• Keep asking - is there a better and simpler way to do it? 

 

2.5 Struktur Organisasi 

Demi kelancaran dan keberhasilan bisnis pada PT. Garasilabs Manivesta, 

maka diperlukan struktur organisasi yang jelas agar tugas masing-masing bagian 

dapat berjalan dengan lancar dan baik. Struktur organisasi pada PT. Garasilabs 

Manivesta sebagai berikut : 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi 

 

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang software house dan startup, 

PT. Garasilabs Manivesta dipimpin oleh seorang commissioner. Seorang 

commissioner membawahi 4 bagian yaitu bagian software developer yang mengani 

proses pembuatan kode program, bagian graphic designer yang menangani proses 

pembuatan desain aplikasi, dan bagian system administrator yang mengani proses 

layanan server.  
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Black Box Testing 

Black box testing merupakan metode yang digunakan untuk pengujian 

perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode 

program untuk mengetahui fungsi sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

Metode black box ini mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan 

batas atas dari data yang diharapkan (Cholifah, Yulianingsih, & Sagita, 2018). 

Dalam pengujian black box ini yang diuji adalah fungsinalitas maupun non-

fungsionalitasnya tanpa melihat desain dan kode program. Metode ini digunakan 

untuk mencari kategori error berikut : 

1. Fungsionalitas tidak bekerja atau hilang 

2. Error pada desain antar muka aplikasi 

3. Eror pada peforma aplikas 

4. Eror pada inisiasi dan terminasi 

3.2 User Acceptance Testing 

User Acceptence Testing (UAT) merupakan proses memverifikasi apakah 

fitur pada aplikasi berfungsi ketika digunakan pengguna. UAT tidak berfungsi 

untuk memastikan aplikasi tidak mengalami crash dan  memenuhi persyaratan 

namun juga memastikan bahwa fungsi pada aplikasi bekerja dengan baik ketika 

digunakan pengguna. (Sualim, Yassin, & Mohamad, 2016) 
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Pada proses UAT pengujian aplikasi langsung dilakukan oleh pengguna. 

UAT menghasilkan dokumen testing yang dapat dijadikan bukti bahwa aplikasi 

dapat diterima atau tidak oleh pengguna, sehingga dapat dilakukan verifikasi 

apakah fitur pada aplikasi berfungsi dengan baik pada pengguna. 

3.3 Load Testing 

Load testing merupakan teknik performance testing untuk mengukur 

berbagai load condition sehingga membantu mengetahui kondisi aplikasi ketika 

beberapa user mengakses aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Load testing 

diperlukan untuk membuat simulasi akses aplikasi secara simultan. Cara ini lebih 

baik dibandingkan dengan harus mengundang sekian belas, atau puluh orang 

sekaligus untuk mengakses sebuah website (Permatasari, et al., 2020). 

Load testing dapat dilakukan menggunakan tools Apache Benchmark (AB). 

Untuk menjalankan AB dibutuhkan beberapa parameter yaitu jumlah request dalam 

waktu yang bersamaan (c), jumlah koneksi yang dibuat ke server tujuan (n), dan 

URL halaman yang akan diproses. 

3.4 Apache Benchmark 

Apache Benchmark (AB) merupakan tools untuk melakukan load testing 

dan pengujian benchmark untuk server Hypertext Transfer Protocol (HTTP). AB 

dijalankan melalui command line dan menghasilkan output dengan cepat. AB 

secara otomatis terinstall pada web server Apache atau dapat di insatall secara 

terpisah (Tutorialspoint, 2020).  
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3.5 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM)  adalah suatu ilmu atau cara 

bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang 

dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan 

masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap 

karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya 

bisnis (Baharuddin & Makin, 2010). 

Menurut Sedarmayanti (2018) terdapat 2 tujuan perusahaan memerlukan 

peranan MSDM, diantaranya : 

a. Produtivitas 

Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan maka 

akan menciptakan produktivitas yang baik bagi perusahaan. 

b. Laba 

Semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan akan 

meningkatkan produktivtas dan mempengaruhi laba perusahaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam proses kerja praktik ini penulis membantu perusahaan untuk 

melakukan pengujian perangkat lunak Splendid website. Adapun tahapan-tahapan 

yang dilakukan dalam proses pengujian perangkat lunak, yaitu : 

a. Analisis kebutuhan pengujian perangkat lunak 

b. Perancangan test case 

c. Melakukan pengujian perangkat lunak 

d. Kesimpulan dan hasil pengujian 

4.1 Analisis Kebutuhan Pengujian Perangkat Lunak 

Melakukan analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dari pengujian. 

Analisis yang dilakukan yaitu menentukan metode pengujian perangkat lunak, 

menganalisis spesifikasi aplikasi dan kebutuhan aplikasi. Dengan melakukan 

analisis kebutuhan pengujian perangkat lunak diharapkan dapat mempermudah 

dalam perancangan test case pada aplikasi.  

Metode yang digunakan dalam proses pengujian perangkat lunak yaitu 

black box. Spesifikasi dan kebutuhan aplikasi akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang akan dijelaskan pada sub 

bab dibawah ini. 

4.1.1 Pengenalan Aplikasi Splendid 

 Aplikasi Splendid berbasis website adalah aplikasi human resource yang 

memiliki fitur admin untuk mengatur jadwal karyawan, role jabatan, presensi, cuti, 

buletin perusahaan, dan tracking karyawan. Splendid berbasis website ini 
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digunakan oleh admin atau bagian human resource sehingga dalam fungsionalitas 

dan user interface disesuaikan dengan kebutuhan admin. Dalam aplikasi Splendid 

berbasis website ini terdapat beberapa modul diantaranya :  

a. Modul Authentication 

b. Modul User 

c. Modul Jabatan User 

d. Modul Grup 

e. Modul Kehadiran / Presensi 

f. Modul Cuti 

g. Modul Jadwal 

h. Modul Buletin dan Berita 

i. Modul Lokasi 

4.1.2 Kebutuhan Fungsional 

Pada kebutuhan fungsional ini berisi proses-proses atau layanan yang harus 

tersedia di dalam sistem aplikasi. Kebutuhan fungsional ini peneliti bagi menjadi 

beberapa modul dan di detailkan fungsi-fungsi yang harus ada di dalam modul 

tersebut. 

Tabel 4.1 Kebutuhan Fungsionalitas 

No. Modul Fungsionalitas 

1.  

Authentication 

Sistem dapat melakukan login menggunakan 

email dan password 

2.  
Sistem dapat melakukan logout session user 

yang aktif 

3.  User 
Sistem dapat membuat user baru dengan inputan 

nama, email, jabatan, tipe staf f, nomor 
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handphone / telepon, tanggal masuk, foto, dan 

deskripsi 

4.  
Sistem dapat mengaktifkan dan menonaktifkan 

user yang telah dibuat 

5.  Sistem dapat melakukan pengubahan data user 

6.  

Sistem dapat menampilkan data user yang aktif, 

tidak aktif, keseluruhan user, pencarian user, dan 

detail user. 

7.  

Jabatan User 

Sistem dapat melakukan tambah jabatan dengan 

field nama jabatan, dan nama jabatan atasan 

8.  
Sistem dapat menampilkan diagram struktur 

jabatan 

9.  Sistem dapat melakukan ubah data jabatan 

10.  Sistem dapat menampilkan seluruh data jabatan 

11.  

Grup 

Sistem dapat menambah grup 

12.  Sistem dapat menambah member pada grup 

13.  Sistem dapat menghapus member pada grup 

14.  
Sistem dapat mengaktifkan dan menonaktifkan 

grup 

15.  
Sistem dapat menampilkan grup aktif, grup 

nonaktif, dan seluruh grup 

16.  

Kehadiran 

Sistem dapat melakukan input kehadiran pada 

user tertentu 

17.  
Sistem dapat menampilkan data kehadiran 

berdasarkan periode 

18.  
Sistem dapat menampilkan data kehadiran 

berdasarkan aktivitas 

19.  
Sistem dapat melakukan export excel 

berdasarkan filter 

20.  Cuti 
Sistem dapat menambah tipe cuti dengan inputan 

nama tipe, budget cuti, kategori cuti, cara 
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menggunakan cuti, dan role yang dapat 

menggunakan cuti 

21.  Sistem dapat mengaktifkan dan nonaktif tipe cuti 

22.  
Sistem dapat menampilkan tipe cuti aktif, tipe 

cuti nonaktif, dan seluruh tipe cuti 

23.  Sistem dapat mengubah tipe cuti 

24.  
Sistem dapat menampilkan daftar pengajuan cuti 

oleh user 

25.  
Sistem dapat menerima atau menolak pengajuan 

cuti 

26.  

Jadwal 

Sistem dapat membuat jadwal untuk user satu 

persatu, grup, maupun bulk schedule 

27.  Sistem dapat menduplikasi jadwal 

28.  Sistem dapat membuat jadwal untuk grup 

29.  Sistem dapat membuat unit jadwal baru 

30.  Sistem dapat menghapus jadwal user 

31.  

Sistem dapat menambahkan lokasi check-in, 

lokasi check-out, minimal jam kerja, dan jadwal 

kunjungan pada saat membuat jadwal untuk user 

32.  

Buletin dan Berita 

Sistem dapat membuat berita yang hanya dapat 

dibaca oleh beberapa user saja 

33.  
Sistem dapat membuat buletin yang dapat dibaca 

oleh seluruh staf f di perusahaan itu 

34.  
Sistem dapat membuat buletin dapat di share, di 

like, dan di bookmark 

35.  

Lokasi 

Sistem dapat menambahkan lokasi dengan 

inputan alamat, region, country, tolerance dan 

nama lokasi 

36.  
Sistem dapat mengaktifkan dan menonaktifkan 

lokasi 
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37.  
Sistem dapat menghubungkan lokasi dengan 

maps 

38.  
Sistem dapat menampilkan lokasi aktif, lokasi 

nonaktif, dan semua lokasi 

 

4.1.3 Kebutuhan Non Fungsional 

Pada kebutuhan non fungsional ini berisi batasan layanan yang ditawarkan 

oleh aplikasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan fungsional aplikasi. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Non Fungsional 

No. Jenis Kebutuhan 

1.  Usability 

Sistem memiliki user experience dan user 

interface yang dapat memberikan kemudahan 

penggunaan sistem oleh user 

2.  Load 
Sistem minimal dapat digunakan oleh 1000 user 

dalam waktu bersamaan 
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4.2 Perancangan Test Case 

Pengujian yang dilakukan ini berada pada tahap User Acceptance Testing 

(UAT). Kebutuhan fungsional sistem dan kebutuhan non fungsional usability akan 

diuji menggunakan metode black box. Kebutuhan non fungsional load akan diuji 

menggunakan metode load testing dengan tools AB. 

4.2.1 Desain Test Case 

 Desain test case dilakukan untuk memastikan kebutuhan fungsionalitas dan 

non fungsionalitas aplikasi Splendid sesuai dengan hasil yang diharapkan. Desain 

test case black box dapat dilihat di Tabel 4.3 sampai Tabel 4.11, desain test case 

load testing dapat dilihat di Tabel 4.12. 

 Pada modul authentication ini berfungsi untuk melakukan pengecekan user 

yang akan mengakses aplikasi. Modul authentication tediri dari 2 fungsi yaitu login, 

dan logout. 

Tabel 4.3 Desain Test Case Modul Authentication 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Auth 

1 

Login dengan 

data email dan 

password valid 

1. Input email benar 

2. Input password benar 

3. Klik login 

Masuk ke halaman 

admin 

Login dengan 

data password 

invalid 

1. Input email benar 

2. Input password salah 

3. Klik login 

Gagal login, dan 

tampil pesan error 

Login dengan 

data email 

invalid 

1. Input email salah 

2. Input password benar 

3. Klik login 

Gagal login, dan 

tampil pesan error 

Login dengan 

data valid 

1. Input email salah 

2. Input password salah 

Gagal login, dan 

tampil pesan error 



18 

 

3. Klik login 

Auth 

2 

Logout di 

halaman admin 
1. Klik tombol logout 

Berhasil logout, dan 

menuju halaman 

login 

Logout di 

halaman admin 

dan melakukan 

action back 

1. Klik tombol logout 

2. Klik back pada browser 

Berhasil logout, dan 

menuju halaman 

login 

 

Pada modul user ini berfungsi untuk pengelolaan data user. Modul user 

tediri dari 4 fungsi yaitu menambah user, mengubah user, mengaktifkan user dan 

menonaktifkan user. 

Tabel 4.4 Desain Test Case Modul User 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

User 

1 

Menambah 

user dengan 

semua input 

valid 

1. Klik menu user 

2. Klik tambah 

3. Input nama dengan string 

4. Input email dengan regex 

email 

5. Input telepon dengan 

number 

6. Input tanggal masuk 

7. Input deskripsi dengan 

string 

8. Klik tombol buat 

User berhasil 

ditambahkan 

Menambah 

user dengan 

input nama 

invalid 

1. Klik menu user 

2. Klik tambah 

3. Input nama dengan string 

dan number 

Muncul warning 

error 
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4. Input email dengan regex 

email 

5. Input telepon dengan 

number 

6. Input tanggal masuk 

7. Input deskripsi dengan 

string 

8. Klik tombol buat 

Menambah 

user dengan 

input email 

invalid 

1. Klik menu user 

2. Klik tambah 

3. Input nama dengan string 

dan number 

4. Input email tidak dengan 

regex email 

5. Input telepon dengan 

number 

6. Input tanggal masuk 

7. Input deskripsi dengan 

string 

8. Klik tombol buat 

Muncul warning 

error 

Menambah 

user dengan 

input telepon 

invalid 

1. Klik menu user 

2. Klik tambah 

3. Input nama dengan string 

dan number 

4. Input email tidak dengan 

regex email 

5. Input telepon dengan 

string dan emoji 

6. Input tanggal masuk 

7. Input deskripsi dengan 

string 

8. Klik tombol buat 

Muncul warning 

error 
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User 

2 

Ubah user 

dengan semua 

input valid 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik tombol ubah 

4. Input nama dengan string 

5. Input email dengan regex 

email 

6. Input telepon dengan 

number 

7. Input tanggal masuk 

8. Input deskripsi dengan 

string 

9. Klik tombol simpan 

User berhasil di 

ubah 

Ubah user 

dengan input 

nama invalid 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik tombol ubah  

4. Input nama dengan string 

dan number 

5. Input email dengan regex 

email 

6. Input telepon dengan 

number 

7. Input tanggal masuk 

8. Input deskripsi dengan 

string 

9. Klik tombol simpan 

Muncul warning 

error 

Ubah user 

dengan input 

email invalid 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik tombol ubah  

4. Input nama dengan 

5. Input email tidak dengan 

regex email 

Muncul warning 

error 
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6. Input telepon dengan 

number 

7. Input tanggal masuk 

8. Input deskripsi dengan 

string 

9. Klik tombol simpan 

Ubah user 

dengan input 

telepon invalid 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik tombol ubah  

4. Input nama dengan 

5. Input email dengan regex 

email 

6. Input telepon dengan 

string dan emoji 

7. Input tanggal masuk 

8. Input deskripsi dengan 

string 

9. Klik tombol simpan 

Muncul warning 

error 

User 

3 

Mengaktifkan 

user 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik toggle aktif 

User menjadi aktif 

Menonkatifkan 

user 

1. Klik menu user 

2. Pilih item user 

3. Klik toggle nonaktif 

User menjadi 

nonaktif 

User 

4 

Menampilkan 

user aktif 

1. Klik menu user 

2. Klik tab menu aktif 

Menampilkan user 

aktif 

Menampilkan 

user nonaktif 

1. Klik menu user 

2. Klik tab menu nonaktif 

Menampilkan user 

nonaktif 

Menampilkan 

semua user 

1. Klik menu user 

2. Klik tab menu semua 

Menampilkan 

semua user 
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Pada modul jabatan ini berfungsi untuk pengelolaan data jabatan. Modul 

jabatan tediri dari 3 fungsi yaitu menambah jabatan, mengubah jabatan, dan melihat 

struktur jabatan. 

Tabel 4.5 Desain Test Case Modul Jabatan 

Id Deskripsi Test Step Expected 

Outcome 

Jabatan 

1 

Menambah 

jabatan baru 

1. Klik menu jabatan 

2. Klik tambah jabatan 

3. Input nama jabatan 

4. Input role jabatan 

5. Klik buat 

Jabatan berhasil 

dibuat 

Menambah 

jabatan baru 

dengan nama 

dan role yang 

sama dengan 

jabatan lain 

1. Klik menu jabatan 

2. Klik tambah jabatan 

3. Input nama jabatan 

4. Input role jabatan 

5. Klik buat 

Muncul warning, 

dan jabatan gagal 

dibuat 

Jabatan 

2 

Mengubah 

data jabatan 

1. Item jabatan yang diubah 

2. Klik ubah jabatan 

3. Input nama jabatan 

4. Input role jabatan 

5. Klik buat 

Jabatan berhasil di 

ubah 

Jabatan 

3 

Melihat 

diagram 

struktur 

organisasi 

1. Klik menu organization 

chart 

Struktur organisasi 

dapat dilihat 

dengan jelas dan 

tepat 
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Pada modul grup ini berfungsi untuk pengelolaan data grup. Modul grup 

tediri dari 3 fungsi yaitu membuat grup, menambah member grup, dan menghapus 

member grup. 

Tabel 4.6 Desain Test Case Modul Grup 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Grup 

1 

Membuat grup 

dengan inputan 

valid 

1. Klik menu grup 

2. Klik buat grup 

3. Input nama dengan string 

4. Input description dengan 

string 

5. Tambah grup member 

6. Klik simpan 

Grup berhasil dibuat 

Membuat grup 

dengan inputan 

nama invalid 

1. Klik menu grup 

2. Klik buat grup 

3. Input nama dengan number 

4. Input description dengan 

string 

5. Tambah grup member 

6. Klik simpan 

Muncul warning 

error 

Grup 

2 

Menambah 

member pada 

grup yang 

telah dibuat 

1. Klik item grup 

2. Klik ubah grup 

3. Klik tambah member 

4. Pilih member 

5. Simpan data 

Member baru 

berhasil 

ditambahkan 

Grup 

3 

Menghapus 

member pada 

grup yang 

telah dibuat 

1. Klik item grup 

2. Klik ubah grup 

3. Klik icon close pada 

member yang ingin dihapus 

4. Pilih member 

5. Simpan data 

Member berhasil 

dihapus 
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Pada modul kehadiran ini berfungsi untuk pengelolaan data kehadiran. 

Modul kehadiran tediri dari 3 fungsi yaitu menginputkan kehadiran, menampilkan 

kehadiran, dan export data kehadiran. 

Tabel 4.7 Desain Test Case Modul Kehadiran 

Id Deskripsi Test Step Expected 

Outcome 

Kehadiran 

1 

Menginputkan 

kehadiran 

user 

1. Klik menu kehadiran 

2. Klik buat kehadiran 

3. Pilih user 

4. Input tanggal check-in 

5. Input lokasi check-in 

6. Klik buat kehadiran 

Data kehadiran 

user berhasil 

disimpan 

Menginputkan 

kehadiran 

user dengan 

input user 

yang tidak 

memiliki 

jadwal 

1. Klik menu kehadiran 

2. Klik buat kehadiran 

3. Pilih user 

4. Input tanggal check-in 

5. Input lokasi check-in 

6. Klik buat kehadiran 

Muncul warning 

error 

Kehadiran 

2 

Menampilkan 

seluruh 

kehadiran 

berdasarkan 

periode 

1. Klik menu kehadiran 

2. Klik daftar kehadiran 

3. Ubah filter menjadi 

periode 

4. Pilih periode kehadiran 

Menampilkan 

daftar kehadiran 

berdasarkan 

periode 

Menampilkan 

seluruh 

kehadiran 

berdasarkan 

aktivitas 

1. Klik menu kehadiran 

2. Klik daftar kehadiran 

3. Ubah filter menjadi 

aktivitas 

4. Pilih aktivitas kehadiran 

Menampilkan 

daftar kehadiran 

berdasarkan 

aktivitas 
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Kehadiran 

3 

Export 

laporan 

kehadiran 

dalam bentuk 

excel 

1. Pilih menu kehadiran 

2. Klik export excel 

File excel akan 

terunduh 

 

Pada modul cuti ini berfungsi untuk pengelolaan data cuti. Modul cuti tediri 

dari 7 fungsi yaitu membuat tipe cuti, mengaktifkan tipe cuti, menonaktifkan tipe 

cuti, menampilkan tipe cuti, mengubah tipe cuti, menampilkan daftar pengajuan 

cuti, menerima pengajuan cuti, dan menolak pengajual cuti. 

Tabel 4.8 Desain Test Case Modul Cuti 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Cuti 

1 

Membuat tipe 

cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Klik tambah tipe cuti 

3. Input nama tipe 

4. Input budget cuti 

5. Input kategori cuti 

6. Input cara menggunakan 

cuti 

7. Input role karyawan yang 

dapat menggunakan 

8. Klik buat 

Tipe cuti tersimpan 

Cuti 

2 

Mengaktifkan 

tipe cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih salah satu item tipe 

cuti nonaktif 

3. Pilih ubah 

4. Ubah status tipe cuti 

menjadi aktif 

5. Klik simpan 

Tipe cuti menjadi 

aktif 
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Menonaktifkan 

tipe cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih salah satu item tipe 

cuti aktif 

3. Pilih ubah 

4. Ubah status tipe cuti 

menjadi nonaktif 

5. Klik simpan 

Tipe cuti menjadi 

nonaktif 

Cuti 

3 

Menampilkan 

tipe cuti aktif 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih tab menu aktif 

Menampilkan daftar 

tipe cuti aktif 

Menampilkan 

tipe cuti 

nonaktif 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih tab menu nonaktif 

Menampilkan daftar 

tipe cuti nonaktif 

Menampilkan 

semua tipe cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih tab menu nonaktif 

Menampilkan 

semua daftar tipe 

cuti 

Cuti 

4 

Ubah data tipe 

cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih salah satu item tipe 

3. Pilih ubah 

4. Ubah input nama tipe 

5. Ubah input budget cuti 

6. Ubah input kategori cuti 

7. Ubah input cara 

menggunakan cuti 

8. Ubah input role karyawan 

yang dapat menggunakan 

9. Klik simpan 

Tipe cuti tersimpan 

Cuti 

5 

Menampilkan 

daftar 

pengajuan cuti 

oleh user 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih daftar pengajuan 

Menampilkan daftar 

pengajuan cuti 

Cuti 

6 

Menerima 

pengajuan cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih daftar pengajuan 

Pengajuan cuti di 

terima 
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3. Pilih salah satu item 

pengajuan 

4. Klik accept cuti 

Cuti 

7 

Menolak 

pengajuan cuti 

1. Klik menu cuti 

2. Pilih daftar pengajuan 

3. Pilih salah satu item 

pengajuan 

4. Klik tolak cuti 

Pengajuan cuti di 

tolak 

 

Pada modul jadwal ini berfungsi untuk pengelolaan data jadwal. Modul 

jadwal tediri dari 4 fungsi yaitu membuat jadwal, menduplikasi jadwal, membuat 

unit jadwal, dan menghapus jadwal. 

Tabel 4.9 Desain Test Case Modul Jadwal 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Jdwl 

1 

Membuat 

jadwal untuk 

satu user 

1. Pilih menu jadwal 

2. Klik tambah jadwal 

3. Pilih satu user 

4. Input tanggal 

5. Input waktu check-in 

6. Input waktu check-out 

7. Input lokasi check-in 

8. Input lokasi check-out 

9. Input minimal jam kerja 

10. Klik buat 

Jadwal untuk user 

berhasil dibuat 

Membuat 

jadwal untuk  

grup 

1. Pilih menu jadwal 

2. Klik tambah jadwal 

3. Pilih grup 

4. Input tanggal 

5. Input waktu check-in 

6. Input waktu check-out 

Jadwal untuk grup 

berhasil dibuat 
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7. Input lokasi check-in 

8. Input lokasi check-out 

9. Input minimal jam kerja 

10. Klik buat 

Membuat 

jadwal bulk 

1. Pilih menu jadwal 

2. Klik tambah jadwal 

3. Pilih beberapa user 

4. Input tanggal 

5. Input waktu check-in 

6. Input waktu check-out 

7. Input lokasi check-in 

8. Input lokasi check-out 

9. Input minimal jam kerja 

10. Klik buat 

Jadwal bulk berhasil 

dibuat 

Jdwl 

2 

Menduplikasi 

jadwal 

1. Pilih menu jadwal 

2. Pilih item jadwal 

3. Klik duplikasi 

Jadwal berhasil 

terduplikasi 

Jdwl 

3 

Membuat unit 

jadwal baru 

1. Pilih menu jadwal 

2. Klik tambah unit jadwal 

3. Input hari 

4. Input jam check-in 

5. Input jam check-out 

6. Input lokasi check-in 

7. Input lokasi check-out 

8. Klik buat 

Unit jadwal berhasil 

dibuat 

Jdwl 

4 

Mengapus 

jadwal 

1. Pilih menu jadwal 

2. Pilih item jadwal 

3. Klik hapus 

Jadwal berhasil 

terhapus 

 

Pada modul berita dan buletin ini berfungsi untuk pengelolaan data berita 

dan buletin. Modul berita dan buletin tediri dari 4 fungsi yaitu membuat berita, 
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membuat buletin,  membuat buletin dengan rentang waktu, membuat buletin 

dengan hak akses, dan menampilan jumat visit, like, dan share. 

Tabel 4.10 Desain Test Case Modul Berita dan Buletin 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Brt 

1 

Membuat 

berita hanya 

untuk user dan 

grup tertentu 

1. Pilh menu konten 

2. Klik tambah 

3. Pilih jenis berita 

4. Input cover gambar berita 

5. Input judul berita 

6. Input ringkasan 

7. Input konten berita 

8. Input user dan grup 

9. Input waktu tampil berita 

rentang tanggal 31-01-

2020 sampai 01-02-2020 

Berita tersimpan, 

dan tidak dapat 

dibagikan atau 

diakses dengan 

tanpa permission 

Membuat 

berita hanya 

untuk user dan 

grup tertentu 

dengan waktu 

tampil 31-01-

2020 sampai 

01-01-2020 

1. Pilh menu konten 

2. Klik tambah 

3. Pilih jenis berita 

4. Input cover gambar berita 

5. Input judul berita 

6. Input ringkasan 

7. Input konten berita 

8. Input user dan grup 

9. Input waktu tampil berita 

rentang tanggal 31-01-

2020 sampai 01-01-2020 

Muncul warning 

error pada inputan 

waktu tampil 

Brt 

2 

Membuat 

buletin yang 

dapat dibaca 

oleh seluruh 

staf f dengan 

1. Pilh menu konten 

2. Klik tambah 

3. Pilih jenis buletin 

4. Input cover gambar buletin 

5. Input judul buletin 

Buletin tersimpan, 

dan dapat dibagikan 

ke orang lain 
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share 

permission 

dapat 

dibagikan 

6. Input ringkasan 

7. Input konten buletin 

8. Input user dan grup 

9. Set share permission dapat 

dibagikan 

10. Input waktu tampil berita 

rentang tanggal 31-01-

2020 sampai 01-02-2020 

Membuat 

buletin yang 

dapat dibaca 

oleh seluruh 

staf dengan 

share 

permission 

tidak dapat 

dibagikan 

1. Pilh menu konten 

2. Klik tambah 

3. Pilih jenis buletin 

4. Input cover gambar buletin 

5. Input judul buletin 

6. Input ringkasan 

7. Input konten buletin 

8. Input user dan grup 

9. Set share permission dapat 

tidak dibagikan 

10. Input waktu tampil berita 

rentang tanggal 31-01-

2020 sampai 01-02-2020 

Buletin tersimpan, 

dan tidak dapat 

dibagikan ke orang 

lain 

Brt 

3 

Membuat 

buletin yang 

dapat dibaca 

oleh seluruh 

staf dengan 

waktu tampil 

31-01-2020 

sampai 01-01-

2020 

1. Pilh menu konten 

2. Klik tambah 

3. Pilih jenis buletin 

4. Input cover gambar buletin 

5. Input judul buletin 

6. Input ringkasan 

7. Input konten buletin 

8. Input user dan grup 

9. Set share permission dapat 

dibagikan 

Muncul warning 

error pada inputan 

waktu tampil 
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10. Input waktu tampil berita 

rentang tanggal 31-01-

2020 sampai 01-01-2020 

Brt 

4 

Menampilkan 

jumlah visit, 

like, dan share 

1. Pilih menu konten 

2. Klik daftar berita 

Menampilkan 

jumlah visit, like, 

dan share pada 

seluruh berita 

 

Pada modul lokasi ini berfungsi untuk pengelolaan data lokasi. Modul lokasi 

tediri dari 3 fungsi yaitu membuat lokasi, mengaktifkan lokasi, dan menonaktifkan 

lokasi. 

Tabel 4.11 Desain Test Case Modul Lokasi 

Id Deskripsi Test Step Expected Outcome 

Lokasi 

1 

Membuat 

lokasi baru 

1. Pilih menu lokasi 

2. Klik tambah 

3. Input nama lokasi 

4. Input alamat 

5. Input region 

6. Input negara 

7. Input tolerance radius 

8. Input koordinat lokasi 

9. Klik buat 

Lokasi berhasil 

dibuat 

Lokasi 

2 

Mengaktifkan 

lokasi 

1. Pilih menu lokasi 

2. Klik item lokasi nonaktif 

3. Klik ubah 

4. Set lokasi aktif 

5. Klik simpan 

Lokasi menjadi 

nonaktif 

Menonaktifkan 

lokasi 

1. Pilih menu lokasi 

2. Klik item lokasi aktif 

3. Klik ubah 

Lokasi menjadi 

aktif 
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4. Set lokasi nonaktif 

5. Klik simpan 

Lokasi 

3 

Menampilkan 

lokasi aktif 

1. Pilih menu lokasi 

2. Pilih tab daftar lokasi aktif 

 

Menampilkan 

daftar lokasi aktif 

Menampilkan 

lokasi nonaktif 

1. Pilih menu lokasi 

2. Pilih tab daftar lokasi 

nonaktif 

Menampilkan 

daftar lokasi 

nonaktif 

Menampilkan 

semua lokasi 

1. Pilih menu lokasi 

2. Pilih tab daftar semua 

lokasi 

Menampilkan 

daftar semua lokasi 

 

Desain load testing dibutuhkan sebagai pedoman untuk melakukan load 

testing menggunakan AB. Load testing ini sebagai simulasi ketika aplikasi 

dijalankan di keadaan yang sebenarnya, maka dibutuhkan variable input sebagai 

parameter. 

Tabel 4.12 Desain Load Testing 

Input Variable Expected Outcome 

Berapa kali URL tersebut diakses (n) = 1000 Failed requests: 0 

Jumlah URL yang diakses dalam waktu 

bersamaan (c) = 1000 

Requests per second: > 

2000/sec 

 

4.3 Implementasi Pengujian Perangkat Lunak 

Hasil implementasi pengujian aplikasi Splendid sesuai dengan desain test 

case  yang telah dibuat. Implementasi black box dapat dilihat di Tabel 4.13 

sampai Tabel 4.21. 

Pengujian pada modul authentication dilakukan melalui halaman login dan 

halaman admin. Pada halaman login dilakukan pengujian fungsi login sesuai Desain 
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test case. Pada halaman admin dilakukan pengujian fungsi logout sesuai dengan 

Desain test case. Hasil dari pengujian modul authentication terdapat pada table 

4.13. 

Tabel 4.13 Hasil Test Modul Authentication 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Auth 

1 

Login dengan data email 

dan password valid 
As Excpected Pass 

Login dengan data 

password invalid 
As Excpected Pass 

Login dengan data email 

invalid 
As Excpected Pass 

Login dengan data valid As Excpected Pass 

Auth 

2 

Logout di halaman admin As Excpected Pass 

Logout di halaman admin 

dan melakukan action 

back 

As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul user dilakukan melalui menu user, pada menu user 

terdapat 3 halaman berbeda yaitu halaman form input, halaman form edit, dan 

halaman daftar user. Pada halaman form input dilakukan pengujian fungsi 

menambah user sesuai Desain test case. Pada halaman form edit dilakukan 

pengujian fungsi mengubah user sesuai Desain test case. Pada halaman daftar user 

dilakukan pengujian mengaktifkan, menonaktifkan, dan menampilkan user sesuai 

Desain test case. Hasil dari pengujian modul user terdapat pada table 4.14. 

Tabel 4.14 Hasil Test Modul User 

Id Deskripsi Actual Result Status 
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User 

1 

Menambah user dengan 

semua input valid 
As Excpected Pass 

Menambah user dengan 

input nama invalid 
As Excpected Pass 

Menambah user dengan 

input email invalid 
As Excpected Pass 

Menambah user dengan 

input telepon invalid 
Not As Excpected Fail 

User 

2 

Ubah user dengan semua 

input valid 
As Excpected Pass 

Ubah user dengan input 

nama invalid 
As Excpected Pass 

Ubah user dengan input 

email invalid 
As Excpected Pass 

Ubah user dengan input 

telepon invalid 
Not As Excpected Fail 

User 

3 

Mengaktifkan user As Excpected Pass 

Menonkatifkan user Not As Excpected Fail 

User 

4 

Menampilkan user aktif As Excpected Pass 

Menampilkan user 

nonaktif 
As Excpected Pass 

Menampilkan semua user As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul jabatan dilakukan melalui menu jabatan, pada menu 

jabatan terdapat 3 halaman berbeda yaitu halaman form input, halaman form edit, 

dan halaman struktur organisasi. Pada halaman form input dilakukan pengujian 

fungsi menambah jabatan sesuai Desain test case. Pada halaman form edit 

dilakukan pengujian fungsi mengubah jabatan sesuai Desain test case. Pada 

halaman struktur organisasi dilakukan pengujian fungsi melihat diagram struktur 



35 

 

organisasi  jabatan sesuai Desain test case. Hasil dari pengujian modul jabatan 

terdapat pada table 4.15. 

Tabel 4.15 Hasil Test Modul Jabatan 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Jabatan 

1 

Menambah jabatan baru As Excpected Pass 

Menambah jabatan baru 

dengan nama dan role 

yang sama dengan 

jabatan lain 

Not As Excpected Fail 

Jabatan 

2 
Mengubah data jabatan As Excpected Pass 

Jabatan 

3 

Melihat diagram struktur 

organisasi 
As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul grup dilakukan melalui menu grup, pada menu grup 

terdapat 3 halaman berbeda yaitu halaman form input, halaman form edit, dan 

halaman daftar grup. Pada halaman form input dilakukan pengujian fungsi 

menambah grup sesuai Desain test case. Pada halaman form edit dilakukan 

pengujian fungsi menambah member dan menghapus member sesuai Desain test 

case. Hasil dari pengujian modul grup terdapat pada table 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Test Modul Grup 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Grup 1 

Membuat grup dengan 

inputan valid 
As Excpected Pass 

Membuat grup dengan 

inputan nama invalid 
As Excpected Pass 
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Grup 2 

Menambah member 

pada grup yang telah 

dibuat 

Not As Excpected Fail 

Grup 3 

Menghapus member 

pada grup yang telah 

dibuat 

As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul kehadiran dilakukan melalui menu kehadiran, pada 

menu kehadiran terdapat 2 halaman berbeda yaitu halaman form input kehadiran,  

dan halaman daftar kehadiran. Pada halaman form input dilakukan pengujian fungsi 

menginputkan kehadiran sesuai Desain test case. Pada halaman daftar dilakukan 

pengujian fungsi menampilkan kehadiran dan export data sesuai Desain test case. 

Hasil dari pengujian modul kehadiran terdapat pada table 4.17 

Tabel 4.17 Hasil Test Modul Kehadiran 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Kehadiran 

1 

Menginputkan 

kehadiran user 
As Excpected Pass 

Menginputkan 

kehadiran user dengan 

input user yang tidak 

memiliki jadwal 

As Excpected Pass 

Kehadiran 

2 

Menampilkan seluruh 

kehadiran berdasarkan 

periode 

As Excpected Pass 

Menampilkan seluruh 

kehadiran berdasarkan 

aktivitas 

As Excpected Pass 
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Kehadiran 

3 

Export laporan 

kehadiran dalam bentuk 

excel 

Not As Excpected Fail 

 

Pengujian pada modul cuti dilakukan melalui menu cuti, pada menu cuti 

terdapat 5 halaman berbeda yaitu halaman form input tipe cuti, halaman form edit 

tipe cuti, halaman daftar tipe cuti, halaman daftar pengajuan cuti, dan halaman 

detail pengajuan cuti. Pada halaman form input tipe cuti dilakukan pengujian fungsi 

membuat tipe cuti sesuai Desain test case. Pada halaman form edit tipe cuti 

dilakukan pengujian fungsi mengubah tipe cuti sesuai Desain test case. Pada 

halaman daftar tipe cuti dilakukan pengujian fungsi mengaktifkan, menonaktifkan, 

dan menampilkan tipe cuti sesuai Desain test case. Pada halaman daftar pengajuan 

cuti dilakukan pengujian fungsi menampilkan daftar pengajuan cuti sesuai Desain 

test case. Pada halaman detail pengajuan cuti dilakukan pengujian fungsi menerima 

dan menolak pengajuan cuti sesuai Desain test case. Hasil dari pengujian modul 

cuti terdapat pada table 4.18. 

Tabel 4.18 Hasil Test Modul Cuti 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Cuti 1 Membuat tipe cuti As Excpected Pass 

Cuti 2 
Mengaktifkan tipe cuti As Excpected Pass 

Menonaktifkan tipe cuti Not As Excpected Fail 

Cuti 3 

Menampilkan tipe cuti 

aktif 
Not As Excpected Fail 

Menampilkan tipe cuti 

nonaktif 
Not As Excpected Fail 
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Menampilkan semua 

tipe cuti 
As Excpected Pass 

Cuti 4 Ubah data tipe cuti As Excpected Pass 

Cuti 5 

Menampilkan daftar 

pengajuan cuti oleh 

user 

As Excpected Pass 

Cuti 6 ACC pengajuan cuti As Excpected Pass 

Cuti 7 
Menolak pengajuan 

cuti 
As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul jadwal dilakukan melalui menu jadwal, pada menu 

jadwal terdapat 3 halaman berbeda yaitu halaman form input jadwal, halaman form 

input unit jadwal, dan halaman kalender jadwal. Pada halaman form input jadwal 

dilakukan pengujian fungsi membuat jadwal sesuai Desain test case. Pada halaman 

form input unit jadwal dilakukan pengujian fungsi membuat unit jadwal sesuai 

Desain test case. Pada halaman kalender jadwal dilakukan pengujian fungsi 

menduplikasi jadwal dan menghapus jadwal sesuai Desain test case. Hasil dari 

pengujian modul jadwal terdapat pada table 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Test Modul Jadwal 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Jdwl 1 

Membuat jadwal untuk 

satu user 
As Excpected Pass 

Membuat jadwal untuk  

grup 
As Excpected Pass 

Membuat jadwal bulk As Excpected Pass 

Jdwl 2 Menduplikasi jadwal As Excpected Pass 

Jdwl 3 
Membuat unit jadwal 

baru 
As Excpected Pass 
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Jdwl 4 Mengapus jadwal As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul buletin dan berita dilakukan melalui menu konten, 

pada menu konten terdapat 2 halaman berbeda yaitu halaman form input, dan daftar 

berita dan buletin. Pada halaman form input dilakukan pengujian fungsi membuat 

buletin atau berita sesuai Desain test case. Pada halaman daftar berita dan buletin 

dilakukan pengujian fungsi menampilkan visit, like, dan share semua berita sesuai 

dengan Desain test case. Hasil dari pengujian modul buletin dan berita terdapat 

pada table 4.20. 

Tabel 4.20 Hasil Test Modul Buletin dan Berita 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Brt 

1 

Membuat berita hanya 

untuk user dan grup 

tertentu 

Not As Excpected Fail 

Membuat berita hanya 

untuk user dan grup 

tertentu dengan waktu 

tampil 31-01-2020 

sampai 01-01-2020 

As Excpected Pass 

Brt 

2 

Membuat buletin yang 

dapat dibaca oleh 

seluruh staf dengan 

share permission dapat 

dibagikan 

As Excpected Pass 

Membuat buletin yang 

dapat dibaca oleh 

seluruh staf dengan 

Not As Excpected Fail 
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share permission tidak 

dapat dibagikan 

Brt 

3 

Membuat buletin yang 

dapat dibaca oleh 

seluruh staf dengan 

waktu tampil 31-01-

2020 sampai 01-01-

2020 

As Excpected Pass 

Brt 

4 

Menampilkan jumlah 

visit, like, dan share 
As Excpected Pass 

 

Pengujian pada modul lokasi dilakukan melalui menu lokasi, pada menu 

lokasi  terdapat 2 halaman berbeda yaitu halaman form input, dan daftar lokasi. 

Pada halaman form input dilakukan pengujian fungsi membuat lokasi sesuai Desain 

test case. Pada halaman daftar lokasi dilakukan pengujian fungsi mengaktifkan, 

menonaktifkan, dan menampilkan lokasi sesuai Desain test case. Hasil dari 

pengujian modul buletin dan berita terdapat pada table 4.21. 

Tabel 4.21 Hasil Test Modul Lokasi 

Id Deskripsi Actual Result Status 

Lokasi 

1 
Membuat lokasi baru As Excpected Pass 

Lokasi 

2 

Mengaktifkan lokasi As Excpected Pass 

Menonaktifkan lokasi Not As Excpected Fail 

Lokasi 

3 

Menampilkan lokasi 

aktif 
As Excpected Pass 

Menampilkan lokasi 

nonaktif 
As Excpected Pass 
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Menampilkan semua 

lokasi 
As Excpected Pass 

 

Pada pengujian load testing dilakukan menggunakan tools Apache 

Benchmark. Apache Benchmark merupakan tools berbasis command line interface 

sehingga perlu kode perintah untuk menjalankanya. Kode perintah yang dijalankan 

yaitu  : 

ab -n 1000 -c 100 https://splend.id/ 

Parameter yang digunakan sesuai dengan desain test case yang telah dibuat. Berikut 

output dari Apache Benchmark.  

Benchmarking splend.id (be patient) 
Completed 100 requests 
Completed 200 requests 
Completed 300 requests 
Completed 400 requests 
Completed 500 requests 
Completed 600 requests 
Completed 700 requests 
SSL read failed (5) - closing connection 
SSL read failed (1) - closing connection 
140408811816832:error:140E0197:SSL 
routines:SSL_shutdown:shutdown while in init:../ssl/ssl_lib.c:2086: 
Completed 800 requests 
Completed 900 requests 
Completed 1000 requests 
Finished 1000 requests 

 
Server Software:  nginx 
Server Hostname: splend.id 
Server Port:  443 
SSL/TLS Protocol: TLSv1.2,ECDHE-RSA-AES256-GCM 
SHA384,2048,256 
Server Temp Key: X25519 253 bits 
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TLS Server Name: splend.id 
 
Document Path: / 
Document Length: 94823 bytes 
 
Concurrency Level: 100 
Time taken for tests: 132.691 seconds 
Complete requests: 1000 
Failed requests: 6 
    
(Connect: 1, Receive: 0, Length: 5, Exceptions: 0) 
Total transferred: 94968497 bytes 
HTML transferred: 94724497 bytes 
Requests per second: 7.54 [#/sec] (mean) 
Time per request: 13269.111 [ms] (mean) 
Time per request: 132.691 [ms] (mean, across all concurrent requests) 
Transfer rate:  698.94 [Kbytes/sec] received 
 
Connection Times (ms) 

min   mean [+/-sd]  median  max 
Connect: 0  1236  1288.1  856     12733 
Processing: 164  6608  6620.1  5060     93545 
Waiting: 64  1601  2567.5  1049     51826 
Total:  279  7845  6803.1  6378     94139 
 

Percentage of the requests served within a certain time (ms) 

 50%   6378 

 66%   7860 

 75%   9037 

 80%   9846 

 90%  12843 

 95%  17837 

 98%  25536 

 99%  36636 

100%  94139 (longest request) 
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Dari hasil load testing tersebut masih ada 6 request failed dari 100 request 

yang diberikan oleh Apache Benchmark. 

Dari 62 pengujian Desain test case UAT didapatkan hasil 50 test case 

memenuhi syarat, dan 12 test case tidak memenuhi syarat kebutuhan aplikasi. Pada 

test case yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan fixing oleh bagian software 

developer. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam proses pengujian aplikasi 

Splendid berbasis website pada PT. Garasilabs Manivesta sebagai berikut : 

a. Pengujian aplikasi dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, 

perancangan test case dan implementasi test case menggunakan metode 

black box dan load testing. 

b. Jumlah keseluruhan test case sebesar 62 test case yang mencakup dari 9 

modul dan 2 kebutuhan non fungsional. 

c. Sebesar 50 test case memenuhi persyaratan aplikasi, dan 12 test case tidak 

memenuhi persayaratan aplikasi. 

d. Perlu dilakukan bug fixing pada 12 test case yang tidak memenuhi 

persyaratan sebelum berlanjut ke tahap production aplikasi. 

 

5.2 Saran 

Pengujian aplikasi  Splendid berbasis website yang telah dirancang dan 

dilakukan penulis ini tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu 

disarankan adanya pengujian kembali pada aplikasi Splendid setelah dilakukan bug 

fixing, dan pengujian secara berkala pada tahap production guna meminimalisir 

adanya celah dan error. 
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