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ABSTRAK 

 
 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya bernama proyek Petrokimia Surabaya. Beralamatkan di 

Jalan Jenderal Ahmad Yani – Gresik berdiri sejak tahun 1964. Departemen 

Teknologi dan Informasi (TI) adalah salah satu Departemen yang terdapat pada PT 

Petrokimia Gresik. Pada Departemen TI terdapat aplikasi inventori yang berguna 

untuk penyimpanan barang yang nantinya barang tersebut digunakan oleh 

karyawan lainnya. Pada proses penyimpanan data barang tersebut terdapat 

pencatatan keluar dan masuknya barang yang masih dilakukan secara manual 

sehingga masih memungkinkan terjadinya kesalahan atau bahkan kehilangan data 

pencatatan tersebut. 

Proses pengembangan aplikasi yang dilakukan saat ini belum sampai pada 

tahap pengujian aplikasi, sedangkan pengujian aplikasi adalah hal yang sangat 

penting karena merupakan salah satu Jaminan Kualitas (Quality Assurance) bagi 

user sehingga dapat terpenuhinya user satisfaction. Dan dengan terpenuhinya user 

satisfaction akan berpengaruh positif terhadap user loyality. Berdasarkan hal 

tersebut maka akan dilakukan pengujian aplikasi inventori barang dengan 

menggunakan metode Black Box Testing yang berfokus pada spesifikasi fungsional 

dan metode User Acceptance Testing (UAT) yang digunakan untuk mengetahui 

apakah aplikasi yang telah dibuat dapat diterima oleh user. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan bersama Staf TI Busines 

Partner maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil uji coba dapat membantu 

melakukan evaluasi aplikasi inventori pada fitur utama telah berfungsi dengan baik 

dan mengetahui error atau bug yang terdapat pada aplikasi inventori berbasis 

website. Sehingga aplikasi yang dibangun dapat berfungsi sesuai dengan fitur 

utama. 

 
Kata kunci: Black Box Testing, User Acceptance Testing, inventori barang, 

petrokima gresik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Teknologi saat ini telah menjadi suatu kesatuan dari kehidupan manusia dan 

membuat segala sesuatu menjadi mudah. Hal ini dikarenakan cepatnya 

pertumbuhan teknologi dan informasi yang modern. Di mana segala sesuatu yang 

dilakukan dapat lebih efektif dan efisien. Selain dari keefektifan dan efisien, 

teknologi juga di dapat melakukan segala sesuatunya lebih cepat dan mudah. Dalam 

hal ini teknologi diharapkan dapat membantu manusia untuk memperoleh suatu 

kebutuhan dengan lebih efektif salah satunya dalam hal inventori barang. 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya bernama proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak 

pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku 

pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik 

Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan 

sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dalam perkembangannya, PT Petrokimia 

Gresik secara konsisten dan berkesinambungan melakukan inovasi produk dan 

pengembangan pabrik berbasis teknologi. Dari berbagai langkah inovasi dan 

pengembangan pabrik yang dilakukan, PT Petrokimia Gresik telah 

bermetamorfosis dari sekedar pabrik pupuk menjadi sebuah industri pupuk 

terlengkap dan terbesar di Indonesia yang juga memproduksi produk non pupuk. 

PT Petrokimia Gresik sudah menjadi produsen pupuk yang memasok 50% 

kebutuhan pupuk subsidi nasional. 

Pada Departemen Teknologi yang sekarang memiliki nama baru yaitu 

Departemen Teknologi dan Informasi (TI). Departemen TI merupakan salah satu 

bagian penting untuk menunjang agar PT Petrokimia Gresik dapat dikenal oleh 

masyarakat luas Dan Departemen TI juga bertanggung jawab atas teknologi yang 

diterapkan pada PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik juga memiliki 

aplikasi inventori barang yang digunakan untuk membantu user dalam melakukan 

pendataan setiap data barang masuk dan barang keluar. Pada aplikasi inventori 

dapat menampilkan informasi setiap data barang dan memberikan informasi 

peringatan untuk melakukan restock barang yang memiliki jumlah dibawah 
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minimal standar penyimpanan barang. Berdasarkan hasil uji coba yang telah 

dilakukan bersama Departemen TI PT Petrokimia Gresik maka dapat disimpulkan 

bahwa dapat membantu dalam melakukan evaluasi aplikasi inventori pada fitur 

utama telah berfungsi dengan baik dan dapat mengetahui error atau bug yang 

terdapat pada aplikasi inventori berbasis website sehingga aplikasi yang dibangun 

dapat berfungsi sesuai dengan fitur utama dan aplikasi inventori barang membantu 

keterlibatan dari pihak Karyawan secara efektif untuk melakukan proses keluar, 

masuk suatu barang. Dalam pengembangan Aplikasi inventori barang ini diketahui 

bahwa terdapat masalah yaitu belum adanya tahapan pengujian aplikasi. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapatdirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu Bagaimana melakukan pengujian aplikasi 

inventori barang dengan metode Black Box dan User Acceptance Testing 

(UAT) ? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis membatasi pokok permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Pengujian yang dilakukan sesuai fitur yang ada pada Aplikasi Inventori 

yaitu pengujian pada fitur pengecekan barang, tambah barang masuk, 

barang keluar, cetak laporan barang masuk dan barang keluar. 

2. Pengujian pada Aplikasi Inventori dilakukan dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program. 

3. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Black Box Testing 

dan User Acceptance Testing (UAT). 

 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari 

Kerja Praktik ini adalah melakukan pengujian yang bertujuan untuk Quality 

Assurance pada Aplikasi Inventori berbasis website dengan menggunakan 

metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing (UAT). 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dilakukannya pengujian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membantu dalam melakukan evaluasi Aplikasi Inventori apakah fitur 

utama telah berfungsi dengan baik. 

2. Mengetahui error atau bug yang terdapat pada Aplikasi Inventori 

berbasis website. 

3. Memudahkan dalam proses pengembangan sebuah Aplikasi Inventori 

berbasis website dalam implementasi di perusahaan. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi ke dalam beberapa bab yaitu: 

 
BAB 1 : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis penulis mengemukakan hal-hal yang menjadi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan yang digunakan 

dalam usaha pengumpulan data serta sistematika penulisan. 

 
BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI 

Dalam bab ini dibahas tentang profil umum dan sejarah singkat tentang 

PT Petrokimia Gresik, visi dan misi, struktur organisasi TI, tugas dan 

tanggung jawab departemen TI. 

 
BAB III: LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori untuk menyelesaikan testing 

aplikasi inventori pada Petrokimia Gresik. Teori-teori yang terkait dalam 

sistem ini adalah application software, platform website, pengujian, 

blackbox testing dan User Acceptance Testing. 
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BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian langkah-langkah yang digunakan 

dalam melakukan pengujian Aplikasi inventori berbasis website yang 

membahas keseluruhan hasil pengujian beserta rekomendasi saran 

berupa tabel pengujian aplikasi inventori. 

 
BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari pengujian aplikasi 

inventori barang pada PT Petrokimia Gresik terkait dengan tujuan dan 

permasalahan beserta dengan saran yang bermanfaat untuk 

pengembangan aplikasi ini. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
2.1 Latar Belakang Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo PT Petrokimia Gresik 

 

PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang bergerak pada 

bidang produksi bahan kimia untuk pertanian di seluruh Indonesia. 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, yang 

pada awal berdirinya bernama proyek Petrokimia Surabaya. 

 
2.2 Identitas Perusahaan 

a. Nama Istansi : PT Petrokimia Gresik 

b. Alamat : Jl. Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119 

c.   No. Telepon : 031-3981811 

d. No. Fax : 031-3981722 

e. Website : https://petrokimia-gresik.com/ 

f. Email : pg@petrokimia-gresik.com 
 

 

 

2.3 Sejarah Perusahaan 

PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di 

Indonesia, yang pada awal berdirinya bernama proyek Petrokimia Surabaya. 

Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan 

mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964 proyek ini diresmikan oleh 

Presiden Republik Indonesia, HM. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang 

kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. 

mailto:pg@petrokimia-gresik.com
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PT Petrokimia Gresik saat ini menempati areal lebih dari 450 hektar di 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Total produksi saat ini mencapai 8,9 juta 

ton/tahun, terdiri dari produk pupuk sebesar 5 (lima) juta ton/tahun, dan produk 

non pupuk sebanyak 3,9 juta ton/tahun. Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia 

ini bertransformasi menuju perusahaan Solusi Agroindustri untuk mendukung 

tercapainya program Ketahanan Pangan Nasional dan kemajuan dunia 

pertanian. Struktur Pemegang Saham PT Petrokimia Gresik adalah PT Pupuk 

Indonesia (Persero) yang memiliki 2.393.033 lembar saham atau senilai 

Rp2.393.033.000.000 (99,9975%) dan Yayasan Petrokimia Gresik yang 

memiliki 60 lembar saham atau senilai Rp60.000.000 (0,0025%). Pada Jumlah 

saat ini karyawan PT Petrokimia Gresik per 30 November 2020 sebanyak 2456 

orang. 

 
2.4. Visi dan Misi 

Visi 

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia yang berdaya saing tinggi 

dan produknya paling diminati konsumen. 

 
Misi 

1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 

swasembada pangan. 

2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 

operasional dan pengembangan usaha Perusahaan. 

3. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia 

nasional dan berperan aktif dalam community development. 

https://petrokimia-gresik.com/product-category/pupuk
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2.5 Bagian TI (Teknologi Informatika) 

2.5.1 Struktur departemen TI 
 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Departemen Teknologi Informatika. 

 

 
2.5.2 Tugas dan Tanggung jawab 

a. Kepala Departemen 

Kepala Departemen memiliki wewenang untuk mengawasi dan 

mengevaluasi kinerja setiap bagian yang ada pada Departemen TI. Kepala 

Departemen juga memiliki tugas untuk menghasilkan strategi untuk bisnis 

dan teknis di organisasi dan membantu mengembangkan tim. 

 
b. IT Service 

IT Service, memiliki instalasi dan evaluasi peningkatan kinerja dari 3 hal. 

Dalam sebuah perangkat komputer, software (perangat lunak) dan juga 

pengembangan sistem pada jaringan. Pada bagian ini lah penulis melakukan 

kegiatan Kerja Praktik, berikut tugas dan tanggung jawab bagian IT Service: 

1. Bertanggung jawab melakukan pengembangan dan peningkatan sistem 

informasi dan teknologi dalam suatu perusahaan. 

2. Bertanggung jawab dalam keseluruhan proses yang berkaitan dengan 

departemen TI. 

3. Memastikan semua sistem TI berjalan lancar dan memutuskan solusi 

jika terjadi permasalahan. 

 
c. IT Infrastructure 

IT Infrastructure Merancang, mengawasi dan berpartisipasi dalam 

penerapan teknologi dan platform. Melakukan site reliability testing, 

berikut tugas dan tanggung jawab bagian IT Infrastructure: 
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1. Merancang, mengawasi, serta berpartisipasi dalam melakukan penerapan 

teknologi dan platform yang mendukung infrastruktur data. 

2. Melakukan identifikasi dan mencari solusi dari masalah yang 

mempengaruhi pengoperasian infrastruktur data perusahaan. 

 
d. IT Business Partner 

IT Business Partner memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam 

mencari cara supaya interaksi dengan pelanggan, pasar, dan relasi bisnis 

bisa menciptakan peluang bagi perusahaan untuk terus tumbuh. 

 
e. IT Planning & Control 

IT Planning & Control memiliki tugas untuk merencanakan arsitektur 

Teknologi Informatika secara keseluruhan sistem perusahaan, menyiapkan 

kapasitas perencanaan sehingga pelayanan kepada setiap departemen secara 

konsisten dan tidak kompromis, mempertimbangkan nilai-nilai dalam 

membangun suatu arsitektur perusahaan aplikasi, dan selalu update 

pengetahuan tentang perkembangan Teknologi Informatika yang mutakhir. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 
3.1 Application Software 

Website merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. 

Melalui pendekatan ini, seseorang dapat memperoleh informasi dengan beranjak 

dari satu halaman ke halaman lain (Kadir,2006). Banyak dari perusahaan- 

perusahaan berkembang yang menggunakan Aplikasi Berbasis website dalam 

merencanakan sumber daya mereka dan untuk mengelola perusahaan mereka. 

Aplikasi Berbasis website dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan yang 

berbeda. Sebagai contoh, Aplikasi Berbasis website dapat digunakan untuk 

membuat invoice dan memberikan cara yang mudah dalam penyimpanan data 

di database. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk mengatur persediaan 

karena fitur tersebut sangat berguna khususnya bagi mereka yang berbisnis ritel. 

Selain fungsi-fungsi tersebut, salah satu keunggulan kompetitif dari Aplikasi 

Berbasis website adalah bahwa aplikasi tersebut ringandan dapat diakses dengan 

cepat melalui browser dan koneksi internet atau intranet ke server. 

Aplikasi Web dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

 

1. Aplikasi website Statis dibentuk dengan menggunakan HTML. Kekurangan 

aplikasi ini terletak pada keharusan untuk memelihara program secara terus 

menerus untuk mengikuti perkembangan yang terjadi. 

2. Aplikasi website Dinamis, perubahan informasi dalam halaman dapat dilakukan 

tanpa perubahan program tetapi melalui perubahan data. Sebagai implementasi, 

aplikasi website dapat dikoneksikan ke basis data sehingga perubahan informasi 

dapat dilakukan oleh administrator. 

 

3.2 Platform Website 

Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang 

umumnya berada pada peladen yang sama berisikan kumpulan informasi yang 

disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. “Web atau disingkat 

website, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang 

berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, gambar, video, audio, 
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dan animasi lainnyayang disediakan melalui jalur internet. Lebih jelasnya, website 

merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang ditampilkan oleh browser 

seperti Mozila Firefox, Google Chrome atau yang lainnya.” ( Rohi Adulloh,2016) 

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 

lingkup lokak maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page 

dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa bepindah dari satu ke 

halaman yang lain, baik diantara halaman yang disimpan dalam server maupun 

server diseluruh dunia. (Hakim Lukmanul,2004) 

 
3.3 Pengujian 

Pengujian adalah suatu set aktivitas yang direncanakan dan sistematis 

untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan. Aktivitas 

pengujian terdiri dari satu set atau sekumpulan langkah dimana dapat 

menempatkan desain kasus uji yang spesifik. Kualitas perangkat lunak 

bergantug pada kepuasan pelanggan dan kualitas sebuah perangkat lunak harus 

dijaga dengan sejumlah alasan sebagai berikut: 

1. Dapat bertahan hidup di dunia bisnis perangkat lunak 

2. Dapat bersaing dengan perangkat lunak lainnya 

3. Penting untuk pemasaran global 

4. Mengefektifkan biaya agar tidak banyak membuang perangkat lunak 

karena kegagalan pemasaran atau produksi 

5. Mempertahankan pelanggan dan meningkatkan keuntungan (Cholifah, 

Yulianingsih, & Sagita, 2018). 

Pengujian software atau aplikasi sangat diperlukan untuk memastikan apakah 

software atau aplikasi yang sedang dibuat dapat berjalan sesuai dengan 

fungsionalitas yang diterapkan. Pengembang atau penguji software harus 

menyiapkan sesi khusus untuk menguji program yang sudah dibuat agar 

kesalahan ataupun kekurangan dapat dideteksi sejak awal dan dikoreksi 

secepatnya. Pengujian atau testing sendiri merupakan elemen kritis dari jaminan 

kualitas perangkat lunak dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus 

hidup pengembangan software seperti halnya analisis, desain, dan pengkodean. 

Pengujian software haruslah dilakukan dalam proses rekayasa perangkat lunak 
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atau software engineering. Sejumlah strategi pengujian software telah diusulkan 

dalam literatur. Semuanya menyediakan template untuk pengujian bagi 

pembuat software. Dalam hal ini, semuanya harus memiliki karakteristik umum 

berapa: 

1. Testing dimulai pada level modul dan bekerja keluar ke arah integrasi pada 

sistem berbasiskan komputer 

2. Teknik testing yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada 

waktunya 

3. Testing diadakan oleh pengembang software dan untuk proyek yang besar 

oleh group testing yang independent 

4. Testing dan Debugging adalah aktivitas yang berbeda tetapi debugging 

harus diakomodasikan pada setiap strategi testing (Mustaqbal, Firdaus, & 

Rahmadi, 2015). 

Pengujian software adalah satu elemen dari sebuah topik yang lebih luas yang 

sering diartikan sebagai Verifikasi dan Validasi (V&V). Verifikasi menunjuk 

kepada kumpulan aktivitas yang memastikan bahwa software telah 

mengimplementasikan sebuah fungsi spesifik. Validasi menunujuk kepada 

sebuah kumpulan berbeda dari aktivitas yang memastikan bahwa software yang 

telah dibangun dapat ditelusuri terhadap kebutuhan customer (Mustaqbal, 

Firdaus, & Rahmadi, 2015). Definisi V&V meliputi banyak aktivitas SQA 

(Software Quality Assurance) termasuk review teknis formal, kualitas dan audit 

konfigurasi, monitor performance. Terdapat beberapa tipe yang berbeda dalam 

pengujian software yang meliputi studi kelayakan dan simulasi (Mustaqbal, 

Firdaus, & Rahmadi, 2015): 

1. Metode software engineering menyediakan dasar dari mutu yang mana yang 

akan dipakai. 

2. Metode Analisyst, Design, and Construction berupa tindakan untuk 

meningkatkan kualitas dengan menyediakan teknik yang seragam dan hasil 

yang sesuai dengan keinginan. 

3. Metode Formal Technical Reviews menolong untuk memastikan kulitas 

kerja produk merupakan hasil konsekuensi dari setiap langkah software 

engineering. 
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4. Metode Measurement diberlakukan pada setiap elemen dari konfigurasi 

software. 

5. Metode testing menyediakan cara terakhir dari tingkat kualitas mana yang 

dapat dicapai dan dengan praktis dapat mengetahui letak error (Mustaqbal, 

Firdaus, & Rahmadi, 2015). 

 
3.4 Black Box Testing 

Blackbox testing adalah tahap yang digunakan untuk menguji kelancaran 

program yang telah dibuat. Pengujian ini penting dilakukan agar tidak terjadi 

kesalahan alur program yang telah dibuat. Menurut Rosa dan Salahuddin 

(2015:275) “Black Box testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 

fungsional tanpa menguji desain dan kode program”. Menurut Rizky (2011:264) 

“Black Box testing adalah tipe testing yang memperlakukan perangkat lunak yang 

tidak diketahui kinerja internalnya”. Sedangkan menurut Mustaqbal, dkk 

(2015:34) “Black Box testing befokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak, kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada fungsional 

program. 

 
3.5 User Acceptance Testing 

User Acceptance Test (UAT) atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu 

proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen 

yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat 

diterima oleh pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap 

memenuhi kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen 

requirement yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen 

yang berisi lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan 

demikian maka dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian. Proses 

dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil pekerjaan. 
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BAB IV 

DISKRIPSI PEKERJAAN 

 
4.1 Desain Uji Coba 

Desain uji coba dilakukan untuk memastikan fungsionalitas rancang bangun 

website inventori sesuai dengan hasil yang diharapkan yaitu fungsi dari fitur utama 

serta fitur-fitur yang lain dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Uji fungsionalitas 

yang diterapkan menggunakan metode Black Box Testing. Desain uji cobarancang 

bangun website inventori dapat dilihat pada Tabel 4.11 sampai dengan Tabel 4.15. 

Table 4.1 Desain Uji Coba Login 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output Yang 

Diharapkan 

1 Memasukan 

nik benar dan 

password benar 

Nik: 00001 

Password : 00001 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi. 

2 Memasukan 

nik salah 

dan password 

benar 

Nik : 00003 

Password: 00001 

Login gagal dan muncul 

pesan “Nik not found” 

3 Memasukan 

nik benar 

dan password 

salah 

Nik: 00001 

Password : 000091 

Login gagal dan muncul 

pesan “Password anda 

kurang tepat” 

4 Memasukan 

nik salah 

dan password 

salah 

Nik: 00011 

Password : 000091 

Login gagal dan muncul 

pesan “Login Gagal” 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output Yang 

Diharapkan 

5 Login 1 (satu) 

akun pada 2 

(dua) perangkat 

Email: 00001 

Password: 00001 

Login gagal dan muncul 

pesan “Anda telah login 

pada perangkat lainnya 

 

Table 4.2 Desain Uji Coba Home Dasboard 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

6 Klik opsi pada 

menu master data 

di dashboard 

utama 

Memilih master data Akan keluar opsi 2 

pilihan yaitu master 

barang & master 

email 

7 Klik opsi master 

barang di menu 

master data 

Memilih master barang Menuju ke tampilan 

master barang 

8 Klik opsi master 

barang di menu 

master email 

Memilih master email Menuju ke tampilan 

master email 

9 Klik opsi pada 

menu barang di 

dashboard utama 

Memilih menu barang Akan keluar opsi 2 

pilihan yaitu barang 

masuk & barang 

keluar 

10 Klik opsi masuk 

di menu barang 

Memilih pilihan masuk Menuju ke tampilan 

barang masuk 

11 Klik opsi masuk 

di menu keluar 

Memilih pilihan keluar Menuju ke tampilan 

barang keluar 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

12 Klik menu history 

di dashboard 

utama 

Memilih menu history Menuju ke tampilan 

history 

 

Table 4.3 Desain Uji Coba Master Barang 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

13 Klik pilihan 

tambah master 

barang 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah master 

barang 

14 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Tambah Barang di isi “Printer 

Epson ” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke halaman 

master barang 

15 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Tambah Barang di isi “Printer 

Epson 89289” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke halaman 

master barang 

16 Tanpa 

Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Tambah Barang di isi “ ” Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan data 

tidak tersimpan 



16  

Table 4.4 Desain Uji Coba Edit Master Barang 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

17 Klik pilihan edit 

master barang 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

master barang 

18 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit Barang “Mouse Logitech 

174” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke halaman 

master barang 

19 Tanpa 

Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit Barang di isi “” Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan data 

tidak tersimpan 

 

 
Table 4.5 Desain Uji Coba Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

20 Klik pilihan 

tambah master 

email 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah master email 

21 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Tambah email di isi 

“abce12@gmail.com” 

Email akan 

tersimpan dan 

menuju ke halaman 

master email 

22 Memasukan Tambah email di isi 

“abcde22” 

Muncul pesan error 

dan   ketika tombol 

mailto:abce12@gmail.com
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

 alfabet dan  save ditekan data 

numbering tanpa tidak tersimpan 

ada @ dan  

domain  

23 Tanpa Tambah email di isi “” Muncul pesan error 

Memasukan dan   ketika tombol 

alfabet dan save ditekan data 

numbering pada tidak tersimpan 

text field  

 

Table 4.6 Desain Uji Coba Edit Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

24 Klik pilihan edit 

master email 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

master email 

25 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit email di isi 

“abce12@gmail.com” 

Email akan tersimpan 

dan menuju ke 

halaman master email 

26 Memasukan 

alfabet dan 

numbering tanpa 

ada @ dan 

domain 

Edit email di isi “abcde22” Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan datatidak 

tersimpan 

27 Tanpa 

Memasukan 

Edit email di isi “” Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

mailto:abce12@gmail.com
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

 Alfabet dan 

numbering pada 

text field 

 save ditekan data tidak 

tersimpan 

 

Table 4.7 Desain Uji Coba Hapus Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

28 Klik pilihan 

tambah master 

email 

Memilih icon “ ” Keluar opsi 

persetujuan 

29 Klik opsi “YA’ Memilih pilihan “YA’ Akan menghapus 

email yang dipilih 

lalu kembali ke 

halaman master email 

30 Klik opsi “Tidak” Memilih pilihan “Tidak” Email tidak dihapus 

akan kembali ke 

halaman master email 

 
Table 4.8 Desain Uji Coba Tambah Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

31 Klik pilihan 

tambah barang 

masuk 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang masuk 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

32 Memilih opsi 

dari nama barang 

Memilih “Form Select” pada 

nama barang 

Akan keluar beberapa 

pilihan dari nama 

barang 

33 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 

34 Memasukan 

numbering pada 

text field 

Input jumlah barang “20” Akan Tersimpan jika 

klik simpan dan akan 

kembali ke halaman 

barang masuk 

35 Memasukan 

numbering pada 

text field 

Input jumlah barang “axy” Muncul pesan error 

dan ketika tombol save 

ditekan   data   barang 

masuk tidak tersimpan 

 

 

Table 4.9 Desain Uji Coba Edit Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

36 Klik pilihan edit 

barang masuk 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

barang masuk 

37 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 

38 Memasukan 

numbering pada 

text field 

Input jumlah barang “49” Akan Tersimpan jika 

klik simpan dan akan 

kembali ke halaman 

barang masuk 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

39 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Input jumlah barang “axy” Muncul pesan error 

dan ketika tombol save 

ditekan   data   barang 

masuk tidak tersimpan 

 

Table 4.10 Desain Uji Coba Cetak Laporan Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

40 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang masuk 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan bulan 

dan tahun 

41 Memilih bulan 

yang ingin 

dicetak 

Memilih “Form Select” pada 

nama bulan 

Akan keluar pilihan 

bulan dari January - 

Desember 

42 Memilih tahun 

yang ingin 

dicetak 

Memilih “Form Select” pada 

Tahun yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

tahun 

43 Memilih button 

cetak 

Memilih button “Cetak” Akan membuka tab 

baru berupa laporan 

yang telah dipilih 

dengan versi PDF 
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Table 4.11 Desain Uji Coba Halaman Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

44 Klik pilihan 

tambah barang 

keluar 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang keluar 

45 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang masuk 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan bulan 

dan tahun 

46 Klik pilihan 

edit barang 

keluar 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

barang keluar 

47 Klik pilihan 

info barang 

keluar 

Memilih button “ ” Akan menuju halaman 

info barang keluar 

48 Klik pilihan 

hapus barang 

keluar 

Memilih button “ ” Akan muncul pop up 

untuk menverifikasi 

apakah yakin barang 

ini dihapus 

 
Table 4.12 Desain Uji Coba Tambah Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

49 Klik pilihan 

tambah barang 

keluar 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang keluar 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

50 Memilih opsi 

dari nama unit 

kerja 

Memilih “Form Select” pada 

nama unit kerja 

Akan keluar beberapa 

pilihan dari nama unit 

kerja 

51 Memilih opsi 

dari nama barang 

Memilih “Form Select” pada 

nama barang 

Akan keluar beberapa 

pilihan dari nama 

barang 

52 Memasukan 

numbering pada 

text field 

Jumlah barang keluar “8” Tetap di halaman 

tambah barang keluar 

53 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Input jumlah barang “axy” Muncul pesan error 

dan ketika tombol save 

ditekan data barang 

keluar tidak tersimpan 

54 Memilih icon 

tambah pada 

nama barang 

Memilih icon “+” Akan menembah form 

baru dibawah nama 

barang agar bisa 

menginput beberapa 

barang keluar 

55 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun dan ketika opsi 

pilihan save ditekan 

data barang keluar 

akan tersimpan. 

56 Simpan data 

barang keluar 

Memilih button “Simpan” Akan kembali ke 

halaman barang keluar 

data akan tersimpan 
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Table 4.13 Desain Uji Coba Cetak Laporan Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

57 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang keluar 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan Bulan 

dan tahun 

58 Memilih bulan 

yang ingin 

dicetak 

Memilih “Form Select” pada 

nama bulan 

Akan keluar pilihan 

bulan dari January - 

Desember 

59 Memilih tahun 

yang ingin 

dicetak 

Memilih “Form Select” pada 

Tahun yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

tahun 

60 Memilih unit 

kerja yang ingin 

dicetak 

Memilih “Form Select” pada 

unit kerja yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

unit kerja 

61 Memilih button 

cetak 

Memilih button “Cetak” Akan membuka tab 

baru berupa laporan 

yang telah dipilih 

dengan versi PDF 

 
Table 4.14 Desain Uji Coba Edit Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

62 Klik pilihan edit 

barang keluar 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

barang keluar 

63 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

64 Memilih form 

select pada 

Nama barang 

Memilih form select pada 

barang keluar 

Akan keluar pilihan 

barang  yang  ingin 

dikeluarkan 

65 Memasukan 

numbering pada 

text field jumlah 

barang 

Input jumlah barang “31” Akan kembali ke 

halaman barang keluar 

data akan tersimpan 

66 Memasukan 

alfabet pada text 

field jumlah 

barang 

Input alfabet “satu dan dua” Muncul pesan error 

dan ketika tombol save 

ditekan data barang 

keluar tidak tersimpan 

 

Table 4.15 Desain Uji Coba Log Out 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 

Output yang 

diharapkan 

67 Melakukan 

proses logout 

Memilih tombol logout 

pada button “X” 

Berhasil logout dan 

menampilkan halaman 

login 



25  

4.2 Hasil Uji Coba Black Box Testing 

Dari Tabel Desain Uji Coba sebelumnya maka dapat dilihat hasil 

pengujian pada Tabel 4.16 sampai dengan Tabel 4.30 

 
Table 4.16 Uji Coba Login 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

1 Memasukan 

nik benar dan 

password 

benar 

Nik: 00001 

Password : 00001 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi. 

Pass 

2 Memasukan 

nik salah 

dan password 

benar 

Nik : 00003 

Password: 00001 

Login gagal dan 

muncul pesan “NIK 

atau Sandi salah” 

Pass 

3 Memasukan 

nik benar 

dan password 

salah 

Nik: 00001 

Password : 000091 

Login gagal dan 

muncul pesan “NIK 

atau Sandi salah” 

Pass 

4 Memasukan 

nik salah 

dan password 

salah 

Nik: 00011 

Password : 000091 

Login gagal dan 

muncul pesan “NIK 

atau Sandi salah” 

Pass 

5 Login 1 (satu) 

akun pada 2 

(dua) 

perangkat 

Email: 00001 

Password: 00001 

Login gagal dan 

muncul pesan “Anda 

telah login pada 

perangkat lainnya”. 

Fail 
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Table 4.17 Uji Coba Home Dasboard 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

6 Klik opsi pada 

menu master 

data di 

dashboard 

utama 

Memilih master data Akan keluar opsi 

2 pilihan yaitu 

master barang & 

master email 

Pass 

7 Klik opsi 

master barang 

di menu 

master data 

Memilih master barang Menuju ke 

tampilan master 

barang 

Pass 

8 Klik opsi 

master barang 

di menu 

master email 

Memilih master email Menuju ke 

tampilan master 

email 

Pass 

9 Klik opsi pada 

menu barang 

di dashboard 

utama 

Memilih menu barang Akan keluar opsi 

2 pilihan yaitu 

barang masuk & 

barang keluar 

Pass 

10 Klik opsi 

masuk di menu 

barang 

Memilih pilihan masuk Menuju ke 

tampilan barang 

masuk 

Pass 

11 Klik opsi 

masuk di menu 

keluar 

Memilih pilihan keluar Menuju ke 

tampilan barang 

keluar 

Pass 

12 Klik menu 

history di 

dashboard 

utama 

Memilih menu history Menuju ke 

tampilan history 

Pass 
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Table 4.18 Uji Coba Master Barang 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

13 Klik pilihan 

tambah master 

barang 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah master 

barang 

Pass 

14 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Tambah barang di isi 

“Printer Epson ” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke 

halaman master 

barang 

Pass 

15 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Tambah barang di isi 

“Printer Epson 89289” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke 

halaman master 

barang 

Pass 

16 Tanpa 

memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Tambah barang di isi “ 

” 

Muncul pesan 

error dan 

ketika tombol 

save ditekan 

data tidak 

tersimpan 

Pass 

 
Table 4.19 Uji Coba Edit Master Barang 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

17 Klik pilihan edit 

master barang 

Memilih icon “ ” Menuju halaman 

edit master 

barang 

Pass 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

18 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit Barang “Mouse 

Logitech 174” 

Barang akan 

tersimpan dan 

menuju ke 

halaman master 

barang 

Pass 

19 Tanpa 

memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit Barang di isi “” Muncul pesan 

error dan 

ketika tombol 

save ditekan data 

tidak tersimpan 

Pass 

 

Table 4.20 Uji Coba Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

20 Klik pilihan 

tambah master 

email 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah master 

email 

Pass 

21 Memasukan 

alfabet dan 

numbering 

pada 

text field 

Tambah email di isi 

“abce12@gmail.com” 

Email akan 

tersimpan dan 

menuju ke 

halaman master 

email 

Pass 

22 Memasukan 

alfabet dan 

numbering 

Tambah email di isi 

“abcde22” 

Muncul pesan 

error dan ketika 

tombol save 

Pass 

mailto:abce12@gmail.com
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

 tanpa ada @ 

dan domain 

 ditekan data tidak 

tersimpan. 

 

23 Tanpa 

Memasukan 

alfabet dan 

numbering 

pada text field. 

Tambah email di isi “” Muncul pesan 

error dan ketika 

tombol save 

ditekan data tidak 

tersimpan. 

Pass 

 

Table 4.21 Uji Coba Edit Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

24 Klik pilihan 

edit master 

email 

Memilih icon “ ” Menuju halaman 

edit master email 

Pass 

25 Memasukan 

alfabet dan 

numbering pada 

text field 

Edit email di isi 

“abce12@gmail.com” 

Email akan 

tersimpan dan 

menuju ke 

halaman master 

email 

Pass 

26 Memasukan 

alfabet dan 

numbering 

tanpa ada @ 

dan domain 

Edit email di isi 

“abcde22” 

Muncul pesan 

error dan ketika 

tombol save 

ditekan data tidak 

tersimpan 

Pass 

27 Tanpa 

Memasukan 

Edit email di isi “ ” Muncul pesan 

error dan ketika 

Pass 

mailto:abce12@gmail.com
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

 alfabet dan 

numbering pada 

text field 

 tombol save 

ditekan data tidak 

tersimpan 

 

 

Table 4.22 Uji Coba Hapus Master Email 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

28 Klik pilihan 

tambah 

master email 

Memilih icon “ ” Keluar opsi 

persetujuan 

Pass 

29 Klik opsi 

“YA’ 

Memilih pilihan “YA’ Akan menghapus 

email yang dipilih 

lalu kembali ke 

halaman master 

email 

Pass 

30 Klik opsi 

“Tidak” 

Memilih pilihan 

“Tidak” 

Email tidak dihapus 

akan kembali ke 

halaman master 

email 

Pass 

 
Table 4.23 Uji Coba Tambah Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

31 Klik pilihan 

tambah barang 

masuk 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang 

masuk 

Pass 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

32 Memilih opsi 

dari nama 

barang 

Memilih  “Form 

Select” pada  nama 

barang 

Akan keluar 

beberapa pilihan dari 

nama barang 

Pass 

33 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 

Pass 

34 Memasukan 

numbering 

pada 

text field 

Input jumlah barang 

“20” 

Akan Tersimpan jika 

klik simpan dan akan 

kembali ke halaman 

barang masuk 

Pass 

35 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Input jumlah barang 

“axy” 

Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan data 

barang masuk tidak 

tersimpan 

Pass 

 

Table 4.24 Uji Coba Edit Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

36 Klik pilihan 

edit barang 

masuk 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

barang masuk 

Pass 

37 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 

Pass 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

38 Memasukan 

numbering 

pada 

text field 

Input jumlah barang 

“49” 

Akan Tersimpan jika 

klik simpan dan akan 

kembali ke halaman 

barang masuk 

Pass 

39 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Input jumlah barang 

“axy” 

Muncul pesan error 

dan 

ketika tombol save 

ditekan 

data barang masuk 

tidak tersimpan 

Pass 

 

Table 4.25 Uji Coba Cetak Laporan Barang Masuk 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

40 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang masuk 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan Bulan 

dan tahun 

Pass 

41 Memilih 

bulan yang 

ingin dicetak 

Memilih “Form 

Select” pada nama 

bulan 

Akan keluar pilihan 

bulan dari January - 

Desember 

Pass 

42 Memilih 

tahun yang 

ingin dicetak 

Memilih “Form 

Select” pada Tahun 

yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

tahun 

Pass 

43 Memilih 

button cetak 

Memilih button 

“Cetak” 

Akan membuka tab 

baru berupa laporan 

Pass 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

   yang telah dipilih 

dengan versi PDF 

 

 

Table 4.26 Uji Coba Halaman Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

44 Klik pilihan 

tambah 

barang keluar 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang keluar 

Pass 

45 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang masuk 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan bulan 

dan tahun 

Pass 

46 Klik pilihan 

edit barang 

keluar 

Memilih icon “ ” Menuju halaman edit 

barang keluar 

Pass 

47 Klik pilihan 

info barang 

keluar 

Memilih button “ ” Akan menuju 

halaman info barang 

keluar 

Pass 

48 Klik pilihan 

hapus barang 

keluar 

Memilih button “ ” Akan muncul pop up 

untuk menverifikasi 

apakah yakin barang 

ini dihapus 

Pass 
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Table 4.27 Uji Coba Tambah Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

49 Klik pilihan 

tambah barang 

keluar 

Memilih icon “+” Menuju halaman 

tambah barang 

keluar 

Pass 

50 Memilih opsi 

dari nama unit 

kerja 

Memilih “Form 

Select” pada nama 

unit kerja 

Akan keluar 

beberapa pilihan dari 

nama unit kerja 

Pass 

51 Memilih opsi 

dari nama 

barang 

Memilih “Form 

Select” pada nama 

barang 

Akan keluar 

beberapa pilihan dari 

nama barang 

Pass 

52 Memasukan 

numbering 

pada text field 

Jumlah barang keluar 

“8” 

Tetap di halaman 

tambah barang 

keluar 

Pass 

53 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

Input jumlah barang 

“axy” 

Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan data 

barang keluar tidak 

tersimpan 

Pass 

54 Memilih icon 

tambah pada 

nama barang 

Memilih icon “+” Akan menembah 

form baru dibawah 

nama barang agar 

bisa menginput 

beberapa barang 

keluar 

Pass 

55 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun    dan    ketika 

tombol save ditekan 

Pass 
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Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

   data barang keluar 

akan tersimpan. 

 

56 Simpan data 

barang keluar 

Memilih button 

“Simpan” 

Akan kembali ke 

halaman barang 

keluar data akan 

tersimpan 

Pass 

 

Table 4.28 Uji Coba Cetak Laporan Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

57 Klik pilihan 

printer pada 

cetak laporan 

barang keluar 

Memilih icon “ ” Akan keluar pop up 

dengan pilihan 

bulan dan tahun 

Pass 

58 Memilih 

bulan yang 

ingin dicetak 

Memilih “Form 

Select” pada nama 

bulan 

Akan keluar pilihan 

bulan dari January - 

Desember 

Pass 

59 Memilih 

tahun yang 

ingin dicetak 

Memilih “Form 

Select” pada Tahun 

yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

tahun 

Pass 

60 Memilih unit 

kerja yang 

ingin dicetak 

Memilih “Form 

Select” pada unit kerja 

yang ingin dicetak 

Akan keluar pilihan 

unit kerja 

Pass 

61 Memilih 

button cetak 

Memilih button 

“Cetak” 

Akan membuka tab 

baru berupa laporan 

yang telah dipilih 

dengan versi PDF 

Pass 
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Table 4.29 Uji Coba Edit Barang Keluar 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

62 Klik pilihan 

edit barang 

keluar 

Memilih icon “ ” Menuju halaman 

edit barang keluar 

Pass 

63 Memilih opsi 

date 

Memilih icon “ ” Akan keluar pilihan 

tanggal, bulan dan 

tahun 

Pass 

64 Memilih form 

select pada 

Nama barang 

Memilih form select 

pada barang keluar 

Akan keluar pilihan 

barang yang ingin 

dikeluarkan 

Pass 

65 Memasukan 

numbering 

pada 

text field 

jumlah barang 

Input jumlah barang 

“31” 

Akan kembali ke 

halaman barang 

keluar data akan 

tersimpan 

Pass 

66 Memasukan 

alfabet pada 

text field 

jumlah barang 

Input alfabet “satu 

dan dua” 

Muncul pesan error 

dan ketika tombol 

save ditekan 

data barang keluar 

tidak tersimpan 

Pass 

 
Table 4.30 Uji Coba Log Out 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Input 

 
Output 

 
Status 

67 Melakukan 

proses logout 

Memilih tombol logout 

pada button “X” 

Berhasil logout dan 

menampilkan 

halaman login 

Pass 
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4.3 Solusi Hasil Uji Coba Black Box Testing 

Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya terdapat beberapa Test Case Id 

yang memiliki status fail. Fail berarti ketika dilakukan pengujian dengan tujuan 

tertentu, hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk itu 

diperlukan solusi untuk perbaikan pada rancang bangun website inventori. Berikut 

solusi yang diberikan untuk Test Case Id yang memiliki status fail yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.31. 

Table 4.31 Solusi Hasil Pengujian 

 
Test 

Case 

ID 

 
Tujuan 

 
Solusi 

 
Output yang 

diharapkan 

5 Login 1 (satu) akun 

pada 2 (dua) perangkat 

Mengubah pada script 

coding atau 

memberikan kondisi 

pada script coding 

untuk login agar tidak 

terjadi double login 

diperangkat lain. 

Login gagal dan 

muncul pesan 

“Anda telah login 

pada perangkat 

lainnya” 

 
4.4 Uji Coba User Acceptance Testing (UAT) 

Dalam melakukan uji coba menggunakan metode User Acceptance Testing 

perlu adanya sebuah bobot nilai sebagai acuan dalam mengisi kuisioner yang 

akan diberikan kepada Perusahaan PT Petrokimia Gresik dengan aplikasi 

rancang bangun website inventori. Bobot nilai dapat dilihat pada Tabel 4.32 

Table 4.32 Bobot Nilai 

 
No Jawaban Kode Pilihan Bobot 

1 Sangat tidak setuju A 1 

2 Tidak setuju B 2 

3 Setuju C 3 

4 Sangat setuju D 4 
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Berikut adalah pernyataan yang harus dijawab oleh client pada kuisioner. 

1. Aplikasi Invetori menggunakan platform berbasis website. 

2. Aplikasi Invetori berjalan sesuai proses bisnis pada Petrokimia. 

3. Aplikasi Invetori berjalan sesuai proses pengajuan permintaan barang. 

4. Aplikasi Invetori berjalan sesuai proses pengajuan barang keluar. 

5. Aplikasi Invetori memiliki pengelompokan pada unit kerja. 

6. Aplikasi Invetori memiliki tampilan atau desain platform website 

7. Aplikasi Invetori mempermudah proses permintaan sebuah barang. 

8. Aplikasi Invetori mempermudah proses pemantauan pada barang. 

9. Aplikasi Invetori mempermudah proses audit. 

10. Aplikasi Invetori mempercepat proses kebutuhan perlengkapan kerja. 

11. Aplikasi Invetori mempercepat proses pengajuan permintaan barang. 

12. Aplikasi Invetori mempercepat proses audit. 

13. Dashboard menampilkan infromasi yang dibutuhkan. 

14. Aplikasi Invetori mudah untuk dioperasikan. 

15. Informasi stock pada dashboard dapat membantu. 

16. Informasi stock limit akan dikirim ke email bagian unit kerja inventori. 

17. Notification menampilkan informasi yang dibutuhkan. 

18. Notification tetnang stock memberikan informasi secara realtime. 

 
 

4.5 Hasil Uji Coba User Acceptance Testing (UAT) 

Penerapan uji coba menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) 

diberikan kepada user internal atau penguji dari dalam perusahaan. User tersebut 

yaitu penulis sendiri yang dalam perusahaan menjadi bagian dari tim Quality 

Assurance. Hasil pernyataan dan jawaban dapat dilihat pada tabel 4.33 

Table 4.33 Pernyataan dan Jawaban 

 

 
No. 

 
Penyataan 

Jawaban Jumlah 

Responden A B C D 

1. Aplikasi invetori menggunakan 

platform berbasis website. 
0 0 4 0 4 
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No. 

 
Penyataan 

Jawaban Jumlah 

Responden A B C D 

2. Aplikasi invetori berjalan sesuai proses 

bisnis pada Petrokimia. 
0 0 2 2 4 

3. Aplikasi invetori berjalan sesuai proses 

pengajuan permintaan barang. 
0 0 1 3 4 

4. Aplikasi invetori berjalan sesuai proses 

pengajuan barang keluar. 
0 0 1 3 4 

5. Aplikasi invetori memiliki 

pengelompokan pada unit kerja. 
0 0 3 1 4 

6. Aplikasi invetori memiliki tampilan 

atau desain platform website cukup 

menarik 

 
0 

 
1 

 
2 

 
1 

 
4 

7. Aplikasi invetori mempermudah proses 

permintaan sebuah barang. 
0 0 1 3 4 

8. Aplikasi invetori mempermudah proses 

pemantauan stock pada barang. 
0 0 1 3 4 

9. Aplikasi invetori mempermudah proses 

audit. 
0 0 1 3 4 

10. Aplikasi invetori mempercepat proses 

kebutuhan perlengkapan kerja. 
0 0 1 3 4 

11. Aplikasi invetori mempercepat proses 

pengajuan permintaan barang. 
0 0 1 3 4 

12. Aplikasi invetori mempercepat proses 

audit. 
0 0 2 2 4 

13. Dashboard menampilkan infromasi 

yang dibutuhkan. 
0 0 2 2 4 

14. Aplikasi invetori mudah untuk 

dioperasikan. 
0 0 1 3 4 

15. Informasi stock pada dashboard dapat 

membantu 
0 0 0 4 4 
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No. 

 
Penyataan 

Jawaban Jumlah 

Responden A B C D 

16. Informasi stock limit akan dikirim ke 

email bagian unit kerja inventori . 
0 0 0 4 4 

17. Notification menampilkan informasi 

yang dibutuhkan. 
0 0 0 4 4 

18. Notification tentang stock memberikan 

informasi secara realtime 
0 0 0 4 4 

 

 

Table 4.34 Pernyataan dan Presentase 

 

 
No. 

 
Penyataan 

Presentase 

A B C D 

1. Aplikasi invetori menggunakan 

platform berbasis website. 
0 0 100% 0 

2. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses bisnis pada Petrokimia. 
0 0 50% 50% 

3. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses pengajuan permintaan 

barang. 

 
0 

 
0 

 
25% 

 
75% 

4. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses pengajuan barang keluar. 
0 0 25% 75% 

5. Aplikasi invetori memiliki 

pengelompokan pada unit kerja. 
0 0 75% 25% 

6. Aplikasi invetori memiliki 

tampilan atau desain platform 

website cukup menarik 

 
0 

 
25% 

 
50% 

 
25% 

7. Aplikasi invetori mempermudah 

proses permintaan sebuah barang. 
0 0 25% 75% 
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No. 

 
Penyataan 

Presentase 

A B C D 

8. Aplikasi invetori mempermudah 

proses pemantauan stock pada 

barang. 

 
0 

 
0 

 
25% 

 
75% 

9. Aplikasi invetori mempermudah 

proses audit. 
0 0 25% 75% 

10. Aplikasi invetori mempercepat 

proses kebutuhan perlengkapan 

kerja. 

 
0 

 
0 

 
25% 

 
75% 

11. Aplikasi invetori mempercepat 

proses pengajuan permintaan 

barang. 

 
0 

 
0 

 
25% 

 
75% 

12. Aplikasi invetori mempercepat 

proses audit. 
0 0 50% 50% 

13. Dashboard menampilkan 

infromasi yang dibutuhkan. 
0 0 50% 50% 

14. Aplikasi invetori mudah untuk 

dioperasikan. 
0 0 25% 75% 

15. Informasi stock pada dashboard 

dapat membantu 
0 0 0 100% 

16. Informasi stock limit akan dikirim 

ke email bagian unit kerja 

inventori . 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100% 

17. Notification menampilkan 

informasi yang dibutuhkan. 
0 0 0 100% 

18. Notification tentang stock 

memberikan informasi secara 

realtime 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100% 
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Table 4.35 Nilai Pembobotan UAT 

 

 
No. 

 
Penyataan 

Jawaban  
Jumlah 

Ax1 Bx2 Cx3 Dx4 

1. Aplikasi invetori menggunakan 

platform berbasis website. 
0 0 12 0 12 

2. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses bisnis pada Petrokimia. 
0 0 6 8 14 

3. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses pengajuan permintaan 

barang. 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
15 

4. Aplikasi invetori berjalan sesuai 

proses pengajuan barang keluar. 
0 0 3 12 15 

5. Aplikasi invetori memiliki 

pengelompokan pada unit kerja. 
0 0 12 3 15 

6. Aplikasi invetori memiliki tampilan 

atau desain platform website cukup 

menarik 

 
0 

 
2 

 
6 

 
4 

 
12 

7. Aplikasi invetori mempermudah 

proses permintaan sebuah barang. 
0 0 3 12 15 

8. Aplikasi invetori mempermudah 

proses pemantauan stock pada 

barang. 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
15 

9. Aplikasi invetori mempermudah 

proses audit. 
0 0 3 12 15 

10. Aplikasi invetori mempercepat 

proses kebutuhan perlengkapan 

kerja. 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
15 

11. Aplikasi invetori mempercepat 

proses pengajuan permintaan 

barang. 

 
0 

 
0 

 
3 

 
12 

 
15 
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No. 

 
Penyataan 

Jawaban  
Jumlah 

Ax1 Bx2 Cx3 Dx4 

12. Aplikasi invetori mempercepat 

proses audit. 
0 0 6 8 14 

13. Dashboard menampilkan infromasi 

yang dibutuhkan. 
0 0 6 8 14 

14. Aplikasi invetori mudah untuk 

dioperasikan. 
0 0 3 12 15 

15. Informasi stock pada dashboard 

dapat membantu 
0 0 0 16 16 

16. Informasi stock limit akan dikirim 

ke email bagian unit kerja inventori 
0 0 0 16 16 

17. Notification menampilkan informasi 

yang dibutuhkan. 
0 0 0 16 16 

18. Notification tentang stock 

memberikan informasi secara 

realtime 

 
0 

 
0 

 
0 

 
16 

 
16 

 

Table 4.36 Presentase Nilai 

 
 

 
No. 

 

 
Penyataan 

 
Nilai Rata-Rata 

(Jumlah/Responden) 

Presentase Nilai (n 

rata-rata/bobot x 

100%) 

1. Aplikasi invetori 

menggunakan 

platform berbasis 

website. 

 

 
12 

 
12/4 = 3 

¾ x 100% = 75% 

2. Aplikasi invetori 

berjalan sesuai proses 

bisnis pada 

Petrokimia. 

 

 
14 

 

 
87,5% 
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No. 

 

 
Penyataan 

 
Nilai Rata-Rata 

(Jumlah/Responden) 

Presentase Nilai (n 

rata-rata/bobot x 

100%) 

3. Aplikasi invetori 

berjalan sesuai proses 

pengajuan 

permintaan barang. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

4. Aplikasi invetori 

berjalan sesuai proses 

pengajuan barang 

keluar. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

5. Aplikasi invetori 

memiliki 

pengelompokan pada 

unit kerja. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

6. Aplikasi invetori 

memiliki tampilan 

atau desain platform 

website cukup 

menarik 

 

 

12 

 

 

75% 

7. Aplikasi invetori 

mempermudah 

proses permintaan 

sebuah barang. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

8. Aplikasi invetori 

mempermudah 

proses pemantauan 

stok pada barang. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

9. Aplikasi invetori 

mempermudah 

proses audit. 

 
15 

 
93,75% 
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No. 

 

 
Penyataan 

 
Nilai Rata-Rata 

(Jumlah/Responden) 

Presentase Nilai (n 

rata-rata/bobot x 

100%) 

10. Aplikasi invetori 

mempercepat proses 

kebutuhan 

perlengkapan kerja. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

11. Aplikasi invetori 

mempercepat proses 

pengajuan 

permintaan barang. 

 

 
15 

 

 
93,75% 

12. Aplikasi invetori 

mempercepat proses 

audit. 

 
14 

 
87,5% 

13. Dashboard 

menampilkan 

infromasi yang 

dibutuhkan. 

 

 
14 

 

 
87,5% 

14. Aplikasi invetori 

mudah untuk 

dioperasikan. 

 
15 

 
93,75% 

15. Informasi stok pada 

dashboard dapat 

membantu 

 
16 

 
100% 

16. Informasi stok limit 

akan dikirim ke 

email bagian unit 

kerja inventori . 

 

 
16 

 

 
100% 

17. Notification 

menampilkan 
16 100% 
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No. 

 

 
Penyataan 

 
Nilai Rata-Rata 

(Jumlah/Responden) 

Presentase Nilai (n 

rata-rata/bobot x 

100%) 

 informasi yang 

dibutuhkan. 

  

18. Notification tentang 

stock memberikan 

informasi secara 

realtime 

 

 
16 

 

 
100% 

 

 

Table 4.37 Penilaian Berdasarkan Bobot 

 

 
No. 

 
Bobot 

Nilai Rata-Rata 

(pernyataan/total) 

Presentase Nilai (n 

rata-rata x 100%) 

1. Sangat Tidak Setuju 0/18 = 0 0% 

2. Tidak Setuju 1/18 = 0,5 0,5% 

3. Setuju 23/18 = 1,27 1,27% 

4. Sangat Setuju 48/18 = 2,6 2,6% 
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4.6 Pembahasan 

Pada hasil pengujian Aplikasi invetori berbasis Website pada PTPetrokimia 

Gresik menggunakan metode Black Box Testing dan User Acceptance Testing 

didapatkan hasil bahwa: 

1. Aplikasi invetori dapat digunakan sesuai fitur utama yang dibuat yaitu 

memudahkan perusahaan dalam menghasilkan laporan stakeholder 

,memudahkan perusahaan melakukan stock opname dan menghindari 

kehabisan stok barang. 

2. Pengujian menggunakan metode Black Box Testing didapatkan dari total 67 

Test Case terdapat 1 Test Case yang menghasilkan status fail sehingga belum 

bisa memberikan hasil yang diinginkan. Untuk itu perlu adanya perbaikan dari 

bagian source code pada Aplikasi invetori . 

3. Pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing didapatkan hasil 

responden menjawab sebagai berikut : Sangat tidak setuju 0% ,Tidak setuju 

0,5%, Setuju 1,27% dan sangat setuju 2,6%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian Black Box Testing, hasil pengujian User Acceptance 

Testing, dan pembahasan aplikasi invetori berbasis website pada PT Petrokimia 

Gresik maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing yang telah dilakukan 

dari total 67 Test Case terdapat 1 Test Case yang menghasilkan status fail yang 

berarti hasil yang diinginkan dari uji coba belum terpenuhi. 

2. Pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing didapatkan hasil 

responden menjawab sebagai berikut : Sangat tidak setuju 0% ,Tidak setuju 

0,5%, Setuju 1,27% dan sangat setuju 2,6%. 

3. Pada pengujian aplikasi inventori dapat membantu dalam melakukan evaluasi 

aplikasi inventori pada fitur utama telah berfungsi dengan baik dapat 

mengetahui error atau bug yang terdapat pada aplikasi inventori berbasis 

website. 
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5.2 Saran 

Aplikasi Inventori berbasis android pada PT Petrokimia Gresik ini masih 

memiliki kekurangan. Adapun saran yang dapat disampaikan kepada PT 

Petrokimia Gresik adalah sebagai berikut: 

1. Pada hasil pengujian menggunakan motode Black Box Testing masih terdapat 

test case id yang menghasilkan status fail. Untuk itu perlu tindak lanjut atas 

status fail tersebut agar kinerja aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Proses pengujian menggunakan metode User Acceptance Testing dalam 

pengisian kuisioner masih dilakukan dengan jumlah responden yang relatif 

sedikit. Untuk itu perlu adanya penambahan jumlah responden dalam pengisian 

kuisioner agar meningkatkan kualitas hasil pengujian User Acceptance Testing 

Aplikasi Inventori. 

3. Untuk Aplikasi Inventori ini perlu dibuatkan modul yang berisi tata cara 

penggunaannya. 

4. Perlu adanya penambahan script coding atau memberikan kondisi pada bagian 

script coding untuk login agar tidak terjadi double login diperangkat lain agar 

tetap aman. 
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