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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 
 

4.1    Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan pembuatan perangkat lunak yang disesuaikan 

dengan rancangan atau desain sistem yang telah dibuat. Aplikasi yang dibuat akan 

diterapkan berdasarkan kebutuhan. Selain itu aplikasi ini akan dibuat sedemikian 

rupa sehingga dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi sistem 

informasi administrasi dan kearsipan properti pada PT. DSG Surabaya. 

Sebelum menjalankan aplikasi ini, ada hal yang harus diperhatikan yaitu 

kebutuhan sistem. Sesuai dengan kebutuhan untuk merancang sistem informasi 

pengendalian bahan baku diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak. 

 
4.1.1   Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan minimum perangkat keras yang diperlukan untuk 

menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut. 

1. Processor Intel Pentium IV 2.0 GHz atau yang lebih tinggi. 

2. RAM 1GB atau yang lebih tinggi. 

3. Harddisk 40GB atau yang lebih tinggi. 

 
4.1.2   Kebutuhan Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan agar aplikasi ini dapat berjalan dengan 

baik adalah sebagai berikut. 

1. Sistem Operasi Microsoft Windows XP Professional SP 1 atau lebih tinggi. 

2. Database Microsoft SQL Server 2005 Enterprise. 
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3. Microsoft .Net Framework 2.0 atau yang lebih tinggi. 

 
4.1.3   Instalasi Program dan Pengaturan Sistem 

Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi dan kearsipan 

properti membutuhkan perangkat lunak yang telah terinstalasi, adapun tahapan-

tahapan instalasi dan pengaturan sistem adalah sebagai berikut. 

1. Instal sistem operasi Microsoft Windows XP Professional. 

2. Instal aplikasi database Microsoft SQL 2005, attach database yang 

dibutuhkan. 

3. Instal aplikasi Microsoft .Net Framework 2.0 atau yang lebih tinggi. 

4. Instal aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Kearsipan Properti. 

 
4.2     Evaluasi Sistem 

Tahap evaluasi sistem terbagi menjadi dua yaitu Evaluasi hasil uji coba 

sistem dan Analisis hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji coba dilakukan untuk 

menguji kembali semua tahapan yang sudah dilakukan selama pengujian 

berlangsung dan analisis hasil uji coba sistem bertujuan untuk menarik 

kesimpulan terhadap hasil-hasil uji coba yang dilakukan terhadap sistem. Uji coba 

dilakukan dalam tahapan beberapa uji coba (test case)  yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

Proses pengujian menggunakan Black Box Testing  dimana aplikasi yang 

telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. 

 
4.2.1 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 

Untuk memastikan bahwa sistem telah dibuat sesuai dengan kebutuhan 

atau tujuan yang diharapkan maka dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi 
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pengujian terhadap fitur dasar aplikasi, uji coba perhitungan dan uji coba validasi 

pengguna terhadap aplikasi dengan menggunakan black box testing . Berikut ini 

adalah uji coba yang dilaksanakan. 

 
A. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Login 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

yang dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.2. Proses login 

dilakukan dengan cara menginputkan username dan password.  

 
Tabel 4.1 Testing  User Login 

Nama Field Data-1 Data-2 Data-3 

User Name KAR-0001 KAR-0002 KAR-0003 
Password Admin Manager Manager 

 
 

Tabel 4.2 Test Case Data Login 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

1 

Deskripsi 
username, 
password yang 
valid. 

Memasukkan data 1 
dari tabel testing  
data pengguna 

Form login 
tertutup dan 
muncul form 
Menu  Utama 

1. Sukses     
2. Login berhasil 
3. Tampil form 

utama 

2 

Deskripsi 
username atau  
password tidak 
valid . 

Memasukkan data 
username = KAR-
0001 dan password 
= Manager 

Form login 
mengeluarkan 
message box 
"username atau 
password salah" 

1. Sukses 
2. Login tidak 

berhasil           
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

 

Pada saat program dijalankan, form Login akan muncul pertama kali 

sebelum memasuki menu utama. Form ini digunakan untuk mengisi Username 

dan Password bagi pengguna agar dapat masuk ke form utama. 
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Gambar 4.1 Form Login 

 
 

Form Login pada Gambar 4.1 merupakan form autentifikasi dan 

autorisasi pengguna agar dapat menggunakan sistem sesuai fungsinya masing-

masing. Form ini mengatur hak akses dari pengguna sistem. Terdapat 4 (Empat) 

menu yang aktif setelah login berhasil yaitu master, transaksi, laporan, dan 

warning system.  

Pada uji coba No. 1 di halaman 167 menjelaskan proses login berhasil 

ditunjukkan pada Gambar 4.2 dengan tampil form utama. 

 

 
Gambar 4.2 Form Utama 
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Berdasarkan uji coba No. 2 di halaman 167 ditunjukkan pada Gambar 4.3 

menjelaskan pesan peringatan jika username atau password yang di isikan salah. 

 

 
Gambar 4.3 Pesan Username atau Password Salah 

 
 

B. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Perumahan 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.4 di halaman 170. 

Proses manipulasi data perumahan adalah proses penyimpanan untuk perumahan 

baru, perubahan data untuk perumahan yang telah disimpan sebelumnya, dan 

membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data. Data testing   yang akan 

digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

 
Tabel 4.3 Testing Data Perumahan 

Nama Field Data-1 Data-2 
ID Perumahan PER-0001 PER-0002 

Nama Perumahan Arya Regency Surya Regency 
Alamat Jl. Penjaringan Sari No 89 Jl. Wahid Hasyim 

Kota Mojokerto Jombang 
No Telepon 0321-98761 0321-897444 
Fax 0321-98761 0321-897444 
Website www.aryaregency.com - 
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Tabel 4.4 Test Case Form Master Perumahan 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

3 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Perumahan 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  
dan database 

1. Sukses          
2.  Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 

4 

Ubah data dari 
Tabel Perumahan 

Memilih data 
perumahan yang 
akan diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" 
, dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database. 

1. Sukses          
2.  Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

5 

Menghindari data 
pengguna kosong 
pada Tabel 
Perumahan 

Memasukkan data 
Kavling dengan 
mengosongkan 
salah satu field yang 
wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan 
"Isi Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel 
Perumahan. 

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

6 

Menghapus data 
pada Tabel 
Perumahan 

Memilih data 
perumahan yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi 
"Anda yakin data 
mau dihapus", 
jika pilih “iya” 
data pada Tabel 
perumahan 
terhapus. 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database         
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

7 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
perumahan 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses 
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database         

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data perumahan pada form master 

perumahan dibagi menjadi 3 (tiga) tabpage. Form master perumahan tabpage data 

perumahan merupakan form tampilan atau view data yang telah tersimpan pada 

database. Tombol search digunakan untuk mencari data perumahan sesuai dengan 
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categories yang telah diisikan. Form master perumahan tabpage data perumahan 

dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Form Master Perumahan tabpage Data Perumahan 

 
Yang kedua yaitu form master perumahan tabpage master perumahan 

merupakan menu master perumahan yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data perumahan. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk 

melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol baru 

digunakan jika akan memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk 

menambah atau merubah data perumahan. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti 

semula. Form master perumahan tabpage master perumahan dapat dilihat pada 

Gambar 4.5 di halaman 172. 
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Gambar 4.5 Form Master Perumahan tabpage Master Perumahan 

 
 

Sebelum menyimpan data perumahan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data perumahan diisi dengan benar, maka pengguna dapat 

melakukan penyimpanan data perumahan yang baru. Kemudian tekan tombol 

simpan untuk melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

Ketiga yaitu form master perumahan tabpage detail tipe  merupakan 

menu master perumahan yang berfungsi untuk menyimpan dan mengubah data 

tipe perumahan. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk melakukan 

proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol baru digunakan 

jika akan memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah 

atau merubah data perumahan. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 

perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. 

Form master perumahan tabpage detail tipe dapat dilihat pada Gambar 4.6 di 

halaman 173. 
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Gambar 4.6 Form Master Perumahan tabpage Detail Tipe 

 
 
C. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Kavling 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.6 di halaman 174. 

Proses manipulasi data kavling adalah proses penyimpanan untuk kavling baru, 

perubahan data untuk kavling yang telah disimpan sebelumnya, dan membatalkan 

proses penyimpanan dan perubahan data. Data testing   yang akan digunakan 

dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Testing   Data Kavling 

Nama Field Data-1 Data-2 
ID Kavling KAV-0001 KAV-0002 

No Kavling 1 2 
Blok A A 
Alamat Jalan Duku Jalan Manggis 
Lokasi Kavling Pojok Pojok 
Luas 20 m2 20m2 

Harga /m2 Rp. 10.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 
Keterangan Sudah Ada Bangunan Belum Ada Bangunan 
Tipe Bangunan Tipe A - 
Deskripsi Bangunan dengan luas 17m2 - 
Luas Bangunan 17m2  
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Tabel 4.5 (lanjutan) 
Nama Field Data-1 Data-2 

Harga Rp. 900.000,00  
Total Harga Rp. 215.300.000,00 Rp. 200.000.000,00 
ID Perumahan PER-0001 PER-0001 

 
 

Tabel 4.6 Test Case Form Master Kavling 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

8 

Menambah 
data baru ke 
Tabel Kavling 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data Bertambah 

9 

Ubah data dari 
Tabel Kavling 

Memilih data 
Kavling yang akan 
diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database. 

1. Sukses           
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                 

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

10 

Menghindari 
data pengguna 
kosong pada 
Tabel Kavling 

Memasukkan data 
Kavling dengan 
mengosongkan 
salah satu field 
yang wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel Kavling. 

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database            

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

11 

Menghapus 
data pada 
Tabel Kavling 

Memilih data 
Kavling yang akan 
dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika pilih 
“iya” data pada 
Tabel Kavling 
terhapus. 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database          
3. Muncul pesan 

yang diharapkan 

12 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Kavling kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Form seperti 
semula 
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Untuk melakukan maintenance data kavling pada form master kavling 

dibagi menjadi 2 (dua) tabpage. Form master kavling tabpage data kavling 

merupakan form tampilan atau view data yang telah tersimpan pada database. 

Tombol search digunakan untuk mencari data kavling sesuai dengan categories 

yang telah diisikan. Form master kavling tabpage data kavling dapat dilihat pada 

Gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Form Master Kavling tabpage Data Kavling 

 
Yang kedua yaitu form master kavling tabpage master kavling 

merupakan menu master kavling yang berfungsi untuk menyimpan dan mengubah 

data kavling. Terdapat 3 (empat) tombol yang akan digunakan untuk melakukan 

proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol baru digunakan 

jika akan memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah 

atau merubah data kavling. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 
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perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. 

Form master kavling tabpage master data kavling dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Form Master Kavling tabpage Master Data Kavling 

 
 

Sebelum menyimpan data kavling kedalam database dilakukan validasi 

pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. Setelah 

semua data kavling diisi dengan benar, maka pengguna dapat melakukan 

penyimpanan data kavling yang baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk 

melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

 
D. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Karyawan 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.8 di halaman 177. 

Proses manipulasi data karyawan adalah proses penyimpanan untuk karyawan 
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baru, perubahan data untuk karyawan yang telah disimpan sebelumnya, dan 

membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data. Data testing   yang akan 

digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Testing   Data Karyawan 

Nama Field Data-1 Data-2 
ID Karyawan KAR-0001 KAR-0002 
Nama  Evi Dwi R Afifatul Laili 
ID Penduduk 89231741809 892131284991 
Alamat KTP Jalan Maritim Jalan Patimura 
Kota Surabaya Denpasar 
No Telepon 031-123124 - 
Alamat Tinggal Jalan Maritim Jalan Kedungasem 
Kota Tinggal Surabaya Surabaya 
No Telepon 031-123124 031-42637283 
No HP 0852344765 085649621841 
Tempat Lahir Bojonegoro Denpasar 
Tanggal Lahir 5 Juli 1989 12 Januari 1989 
Jenis Kelamin Perempuan Perempuan 
Agama Islam Islam 
Status Janda Belum Menikah 
Jumlah Anak 5 - 
Lokasi Arya Regency Surya Regency 
Bagian Acoounting Marketing 
Jabatan Staf Staf 
Mulai Kerja 5 April 2005 7 Agustus 2006 

 
 

Tabel 4.8 Test Case Form Master Karyawan 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

13 Menambah data 
baru ke Tabel 
Karyawan 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  
dan database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 
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Tabel 4.8 (lanjutan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

14 Ubah data dari 
Tabel Karyawan 

Memilih data 
Karyawan yang 
akan diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" 
, dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database. 

1. Sukses           
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan 
pada 
database                 

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

15 Menghindari data 
Karyawan kosong 
pada Tabel 
Karyawan 

Memasukkan data 
Karyawan dengan 
mengosongkan 
salah satu field yang 
wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan 
"Isi Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel Karyawan. 

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database           

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

16 Menghapus data 
pada Tabel 
Karyawan 

Memilih data 
Karyawan yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi 
"Anda yakin data 
mau dihapus", 
jika pilih “iya” 
data pada Tabel 
Karyawan 
terhapus. 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database          
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

17 Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Karyawan 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database          

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data karyawan pada form master 

karyawan dibagi menjadi 3 (tiga) tabpage. Form master karyawan tabpage data 

karyawan merupakan form tampilan atau view data yang telah tersimpan pada 

database. Tombol search digunakan untuk mencari data karyawan sesuai dengan 

categories yang telah diisikan. Form master karyawan tabpage data karyawan 

dapat dilihat pada Gambar 4.9 di halaman 179. 
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Gambar 4.9 Form Master Karyawan tabpage Data Karyawan 

 
 
Yang kedua yaitu form master karyawan tabpage master data karyawan 

merupakan menu master karyawan yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data karyawan. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk 

melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol baru 

digunakan jika akan memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk 

menambah atau merubah data karyawan. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti 

semula. Form master karyawan tabpage master data karyawan dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 di halaman 180. 
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Gambar 4.10 Form Master Karyawan tabpage Master Data Karyawan 

 
 

Sebelum menyimpan data karyawan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data perumahan diisi dengan benar, maka pengguna dapat 

melakukan penyimpanan data karyawan yang baru. Kemudian tekan tombol 

simpan untuk melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

 
E. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Pembeli 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi pada Tabel 4.10 di halaman 182 dan Tabel 4.12 

di halaman 184. Proses manipulasi data pembeli adalah proses penyimpanan 

untuk pembeli baru, perubahan data untuk pembeli yang telah disimpan 

sebelumnya, dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data. Pada 

data pembeli dibedakan dengan status pembeli yaitu pembeli perusahaan dan 
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pembeli pribadi. Data testing  yang akan digunakan dalam uji coba ini dapat 

dilihat pada Tabel 4.9 untuk pembeli perusahaan dan Tabel 4.11 di halaman 182 

untuk pembeli pribadi. 

 
Tabel 4.9 Testing  Data Pembeli (Perusahaan) 

Nama Field Data-1 Data-2 
ID Pembeli PEM-0001 PEM-0003 
Tipe Pembeli Perusahaan Perusahaan 
Nama PT. ABC CV. Cahaya Farm 
No Akta Pendirian 2134143141112 3214362672 
SK Kehakiman 452433411 - 
NPWP 84073899002 3242341231 
Berita Negara 34234143123 - 
SIUP 32142341311 141543252 
Tanda Dftr Perus. - - 
Alamat Jalan Danau Ranau Jalan A. Yani 
Kota Mojokerto Jombang 
No Telp 0321-93688217 0321-8218319 
No HP 0812345683 085672934445 
Fax 0321-93688217 0321-8218319 
Nama Reny Citra Ilhamsyah 
ID Penduduk 12342181902 891276311 
NPWP 8624178993 253638848 
Alamat Jalan Danau Kelimutu Jalan A. Yani 
Kota Tinggal Mojokerto Jombang 
Tempat Lahir Pasuruan Gresik 
Tanggal Lahir 19 November 1988 15 Juni 1989 
No Telepon 0321-817849 0321-73291681 
No HP 08562537250 0838346389 
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki 
Agama Islam Hindhu 
Pekerjaan Swasta Swasta 
Jabatan Manager Owner 
Nama Perusahaan PT. ABC CV. Cahaya Farm 
Alamat Jalan Danau Ranau Jalan A. Yani 
Kota Mojokerto Jombang 
No Telepon 0321-93688217 0321-8218319 
Gaji Bersih Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.000.000 
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Tabel 4.10 Test Case Form Master Pembeli (Perusahaan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

18 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Pembeli 
Perusahaan 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  
dan database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 

19 

Ubah data dari 
Tabel Pembeli 
Perusahaan 

Memilih data Pembeli 
Perusahaan yang akan 
diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" 
, dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database. 

1. Sukses           
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                 

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

20 

Menghindari 
data Pembeli 
Perusahaan 
kosong pada 
Tabel Pembeli 
Perusahaan 

Memasukkan data 
Pembeli Perusahaan 
dengan 
mengosongkan salah 
satu field yang wajib 
diisi kemudian 
menekan tombol 
simpan. 

Muncul pesan 
"Isi Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel Pembeli 
Perusahaan. 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan 
pada database          

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

21 

Menghapus 
data pada Tabel 
Pembeli 
Perusahaan 

Memilih data Pembeli 
Perusahaan yang akan 
dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi 
"Anda yakin data 
mau dihapus", 
jika pilih “iya” 
data pada Tabel 
Pembeli 
Perusahaan 
terhapus. 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database           
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

22 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Pembeli Perusahaan 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan 
pada database          

3. Form seperti 
semula 

 
 

Tabel 4.11 Testing  Data Pembeli (Pribadi) 
Nama Field Data-1 Data-2 

ID Pembeli PEM-0002 PEM-0003 
Tipe Pembeli Pribadi Pribadi 
Nama Puji Wahyu  Renanda 
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Tabel 4.11 (lanjutan) 
Nama Field Data-1 Data-2 

ID Penduduk 187962181902 12130276311 
NPWP 862463882 7592838848 
Alamat Jalan Mojopahit Jalan Waru 
Kota Tinggal Mojokerto Sidoarjo 
Tempat Lahir Mojokerto Sidoarjo 
Tanggal Lahir 19 Juni 1989 15 April 1989 
No Telepon 0321-7329719 031-7527691681 
No HP 0852316177418 085648182819 
Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki 
Agama Budha Kristen 
Status Menikah Duda 
Jumlah Anak 1 4 
Pekerjaan PNS Swasta 
Jabatan Kepala Bidan Owner 
Nama Perusahaan - UD Perkutut 
Alamat Jalan Mojopahit  Jalan A. Yani 
Kota Mojokerto Sidoarjo 
No Telepon 0321-73288217 031-1678319 
Gaji Bersih Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.000.000 
Nama Rifdie Mas  Medina 
ID Penduduk 187900011902 12130213111 
NPWP 01010463882 65652838848 
Alamat Jalan Mojopahit Jalan Waru 
Kota Tinggal Mojokerto Sidoarjo 
Tempat Lahir Bogor Sidoarjo 
Tanggal Lahir 2 Januari 1990 25 Mei 1989 
No Telepon 0321-7329719 031-7527691681 
No HP 0852316131418 0856782819 
Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 
Agama Budha Kristen 
Status Menikah Belum Menikah 
Jumlah Anak 1 - 
Pekerjaan PNS Swasta 
Jabatan Swasta Owner 
Nama Perusahaan CV Milkita UD Perkutut 
Alamat Jalan Mojopahit  Jalan A. Yani 
Kota Mojokerto Sidoarjo 
No Telepon 0321-3456217 031-826898 
Gaji Bersih Rp. 5.000.000,00 Rp. 3.000.000 
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Tabel 4.12 Test Case Form Master Pembeli (Pribadi) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

23 

Menambah 
data baru ke 
Tabel 
Pembeli 
Pribadi 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" dan 
data bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data Bertambah 

24 

Ubah data 
dari Tabel 
Pembeli 
Pribadi 

Memilih data 
Pembeli Pribadi 
yang akan diubah 
pada datagridview  
lalu tekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database 

1. Sukses           
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                  

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

25 

Menghindar
i data 
Pembeli 
Pribadi 
kosong pada 
Tabel 
Pembeli 
Pribadi 

Masukkan data 
Pembeli Pribadi 
dengan 
mengosongkan 
salah satu field 
yang wajib diisi 
kemudian tekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data dengan 
Benar", dan data 
tidak tersimpan pada 
Tabel Pembeli 
Pribadi. 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

26 

Menghapus 
data pada 
Tabel 
Pembeli 
Pribadi 

Memilih data 
Pembeli Pribadi 
yang akan dihapus 
pada datagridview  
kemudian tekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika pilih 
“iya” data pada 
Tabel Pembeli 
Pribadi terhapus. 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database           
3. Muncul pesan 

yang diharapkan 

27 

Membatalka
n 
penyimpana
n data. 

Memasukkan data 
Pembeli Pribadi 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field kosong  1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database          

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data pembeli pada form master pembeli 

dibagi menjadi 4 (empat) tabpage. Form master pembeli tabpage data pembeli 

merupakan form tampilan atau view data yang telah tersimpan pada database. 

Tombol search digunakan untuk mencari data pembeli sesuai dengan categories 
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yang telah diisikan. Form master pembeli tabpage data pembeli dapat dilihat pada 

Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 Form Master Pembeli tabpage Data Pembeli 

 
Yang kedua yaitu form master pembeli tabpage master pembeli 

merupakan menu master pembeli yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data pembeli. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk 

melakukan proses sesuai dengan fungsinya. Tombol baru digunakan jika akan 

memasukkan data baru. Tombol next digunakan untuk membuka tabpage 

berikutnya. Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi 

dan semua field akan kembali kosong. Pada form ini tampilan untuk pembeli 

perusahaan dan pembeli pribadi dibedakan. Form master pembeli tabpage master 

pembeli (perusahaan) dapat dilihat pada Gambar 4.12 di halaman 186. 
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Gambar 4.12 Form Master Pembeli tabpage Master Pembeli (Perusahaan) 

 
 

Sedangkan Form master pembeli tabpage master pembeli (pribadi) dapat 

dilihat pada Gambar 4.13. 

 

 
Gambar 4.13 Form Master Pembeli tabpage Master Pembeli (Pribadi) 
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Yang ketiga yaitu form master pembeli tabpage master pembeli 2 

merupakan menu master pembeli yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data pembeli kelanjutan dari tabpage master pembeli. Terdapat 3 (tiga) 

tombol yang akan digunakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data 

baru. Tombol next digunakan untuk membuka tabpage berikutnya. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan 

kembali kosong seperti semula. Form master pembeli tabpage master pembeli 2 

dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 
Gambar 4.14 Form Master Pembeli tabpage Master Pembeli 2 

 

Yang keempat yaitu form master pembeli tabpage dokumen pembeli 

merupakan menu master pembeli yang berfungsi untuk menyimpan dan 
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mengubah data dokumen pembeli. Terdapat 4 (empat) tombol dalam groupbox 

dokumen yaitu: tombol browse digunakan untuk mencari dokumen pembeli, 

tombol tambah digunakan untuk menambahkan data dokumen pembeli, tombol 

hapus digunakan untuk menghapus data dokumen pembeli, dan tombol batal 

digunakan untuk membatalkan semua proses. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan 

digunakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data baru. Tombol 

simpan digunakan untuk menyimpan data baru atau data perubahan. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan 

kembali kosong seperti semula. Form master pembeli tabpage dokumen pembeli 

dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 
Gambar 4.15 Form Master Pembeli tabpage Dokumen Pembeli 
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Sebelum menyimpan data pembeli kedalam database dilakukan validasi 

pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. Setelah 

semua data pembeli diisi dengan benar, maka pengguna dapat melakukan 

penyimpanan data pembeli yang baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk 

melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

  
F. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Bank 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.14 di halaman 190. 

Proses manipulasi data bank adalah proses penyimpanan untuk bank baru, 

perubahan data untuk bank yang telah disimpan sebelumnya, dan membatalkan 

proses penyimpanan dan perubahan data. Data testing  yang akan digunakan 

dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 
Tabel 4.13 Testing  Data Bank 

Nama Field Data-1 Data-2 
ID Bank BK-0001 BK-0002 
Nama Bank BRI MANDIRI 
Badan Hukum 821789934 94502389 
Alamat Kantor Jalan Panglima Sudirman Jalan Wahid Hasyim 
Kota Mojokerto Jombang 
Telp 1 0321-76278 0321-312743 
Telp 2 0321-03488327 0321-231741 
Fax 0321-76278 0321-312743 
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Tabel 4.14 Test Case Form Master Bank 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

28 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Bank 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  
dan database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 

29 

Ubah data dari 
Tabel Bank 

Memilih data Bank 
akan diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan  

Muncul pesan 
"Updating Data" 
, dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database 

1. Sukses         
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan 
pada 
database                 

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

30 

Menghindari data 
Bank kosong 
pada Tabel Bank 

Memasukkan data 
Bank dengan 
mengosongkan 
salah satu field yang 
wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan 
"Isi Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel Bank 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database     

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan       

31 

Menghapus data 
pada Tabel 
Bank 

Memilih data 
Bank yang akan 
dihapus pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi 
"Anda yakin 
data mau 
dihapus", jika 
pilih “iya” data 
pada Tabel 
Bank terhapus. 

1. Sukses         
2. Data 

terhapus 
dari 
database          

3. Muncul 
pesan yang 
diharapkan 

32 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Bank kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database         

3. Form seperti 
semula 

 
 

Untuk melakukan maintenance data bank pada form master bank dibagi 

menjadi 2 (dua) tabpage. Form master bank tabpage data bank merupakan form 
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tampilan atau view data yang telah tersimpan pada database. Tombol search 

digunakan untuk mencari data bank sesuai dengan categories yang diisikan. Form 

master bank tabpage data bank dapat dilihat pada Gambar 4.16.   

 

 
Gambar 4.16 Form Master Bank tabpage Data Bank 

 
 

Yang kedua yaitu form master bank tabpage master data bank merupakan 

menu master bank yang berfungsi untuk menyimpan dan mengubah data bank. 

Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk melakukan proses-proses 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol baru digunakan jika akan 

memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah atau 

merubah data bank. Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan yang 

terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. Form master bank 

tabpage master data bank dapat dilihat pada Gambar 4.17 di halaman 192. 
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Gambar 4.17 Form Master Bank tabpage Master Bank 

 
 

Sebelum menyimpan data bank kedalam database dilakukan validasi 

pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. Setelah 

semua data perumahan diisi dengan benar, maka pengguna dapat melakukan 

penyimpanan data bank yang baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk 

melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

 
G. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Master Notaris 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.16. Proses 

manipulasi data notaris adalah proses penyimpanan untuk notaris baru, perubahan 

data untuk notaris yang telah disimpan sebelumnya, dan membatalkan proses 

penyimpanan dan perubahan data. Data testing  yang akan digunakan dalam uji 

coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.15 di halaman 193.  
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Tabel 4.15 Testing  Data Notaris 
Nama Field Data-1 Data-2 

ID Notaris/PPAT NOT-0001 NOT-0002 
Nama Rahmad Tri Freditya 
SK Notaris 729929934 82346238 
SK PPAT 4382783992 92376251 
Alamat Kantor Jalan Kapt Tendean Jalan Hamengkubuwono 
Kota Mojokerto Jombang 
No Telp 0321-567499 0321-4571628 
No HP 08564231991 083836125719 
Fax 0321-567499 0321-4571628 

 
 

Tabel 4.16 Test Case Form Master Notaris 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

33 Menambah 
data baru ke 
Tabel Notaris 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Notaris 

1. Sukses         
2. Input Data Sukses            
3. Data Bertambah 

34 Ubah data dari 
Tabel Notaris 

Memilih data 
Notaris akan 
diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan  

Ubah data dari 
Tabel Notaris 

1. Sukses          
2. Data lama berubah 

dan berhasil 
disimpan pada 
database                 

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

 35 Menghindari 
data Notaris 
kosong pada 
Tabel Notaris 

Memasukkan data 
Notaris dengan 
mengosongkan 
salah satu field 
yang wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Menghindari 
data Notaris 
kosong pada 
Tabel Notaris 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

36 Menghapus 
data pada 
Tabel Notaris 

Memilih data 
Notaris yang akan 
dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Menghapus data 
pada Tabel 
Notaris 

1. Sukses         
2. Data terhapus dari 

database           
3. Muncul pesan 

yang diharapkan 

37 Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Notaris kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database          

3. Form seperti 
semula 
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Untuk melakukan maintenance data notaris pada form master notaris 

dibagi menjadi 2 (dua) tabpage. Form master notaris tabpage data notaris 

merupakan form tampilan atau view data yang telah tersimpan pada database. 

Tombol search digunakan untuk mencari data notaris sesuai dengan categories 

yang telah diisikan. Form master notaris tabpage data notaris dapat dilihat pada 

Gambar 4.18. 

 

 
Gambar 4.18 Form Master Notaris tabpage Data Notaris 

 
 
Yang kedua yaitu form master notaris tabpage master data notaris 

merupakan menu master notaris yang berfungsi untuk menyimpan dan mengubah 

data notaris. Terdapat 3 (tiga) tombol yang akan digunakan untuk melakukan 

proses sesuai dengan fungsinya. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan 

data baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah atau merubah data notaris. 

Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan semua 

field akan kembali kosong seperti semula. Form master notaris tabpage master 

data notaris dapat dilihat pada Gambar 4.19 di halaman 195. 
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Gambar 4.19 Form Master Notaris tabpage Master Data Notaris 

 
 

Sebelum menyimpan data perumahan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data perumahan diisi dengan benar, maka pengguna dapat 

melakukan penyimpanan data perumahan yang baru. Kemudian tekan tombol 

simpan untuk melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

 
H. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Transaksi Pemesanan 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.18 di halaman 196. 

Proses manipulasi data pemesanan adalah proses penyimpanan untuk pemesanan 

baru, perubahan data untuk pemesanan yang telah disimpan sebelumnya, dan 

membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data. Data testing  yang akan 

digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.17 di halaman 196.  
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Tabel 4.17 Testing  Data Pemesanan 
Nama Field Data-1 Data-2 

No Pesan PES-0001 PES-0002 
Tanggal Pesan 10/06/2011 10/07/2011 
ID Pembeli PEM-0001 PEM-0002 
ID Perum PER-0001 PER-0002 
ID Kavling KAV-0001 KAV-0003 
Uang Pemesanan Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.500.000,00 
Jatuh Tempo 
Konfirmasi 
Pemesanan 

11/06/2011 11/07/2011 

Catatatan Menunggu Kepastian Menunggu Kepastian 
 
 

Tabel 4.18 Test Case Form Transaksi Pemesanan 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

38 
Memasukkan 
data pembeli 
ke form 
transaksi 

Menekan tombol 
cari ID Pembeli 
kemudian memilih 
data pembeli 

Muncul data 
pembeli sesuai 
yang dipilih 

1.  Sukses 
2. Muncul data  
 pembeli 

39 
Memasukkan 
data perumahan 
ke form 
transaksi 

Menekan tombol 
cari ID Perumahan 
kemudian memilih 
data perumahan 

Muncul data 
perumahan sesuai 
yang dipilih 

1.  Sukses 
2.  Muncul data 

perumahan 

40 
Memasukkan 
data kavling ke 
form transaksi 

Memilih combobox 
ID Kavling 
kemudian memilih 
data kavling 

Muncul data 
kavling sesuai 
yang dipilih 

1. Sukses 
2.  Muncul data 

kavling 

41 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Pesan 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 

42 

Ubah data dari 
Tabel Pesan 

Memilih data Pesan 
akan diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan  

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database 

1. Sukses          
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 
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Tabbel 4.18 (lanjutan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

43 

Menghindari 
data Pesan 
kosong pada 
Tabel Pesan 

Memasukkan data 
Pesan dengan 
mengosongkan 
salah satu field yang 
wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel Pesan 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

44 

Menghapus 
data pada Tabel 
Pesan 

Memilih data Pesan 
yang akan dihapus 
pada datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Menghapus data 
pada Tabel Pesan 

1. Sukses         
2. Data terhapus 

dari database           
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

45 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Notaris kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

1. Sukses         
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database          

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data pemesanan pada form transaksi 

pemesanan dibagi menjadi 4 (empat) tabpage. Form transaksi pemesanan tabpage 

data transaksi pemesanan merupakan form tampilan atau view data yang telah 

tersimpan pada database. Tombol search digunakan untuk mencari data transaksi 

pemesanan sesuai dengan categories yang telah diisikan. Form transaksi 

pemesanan tabpage data transaksi pemesanan dapat dilihat pada Gambar 4.20 di 

halaman 198.  
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Gambar 4.20 Form Transaksi Pemesanan tabpage Data Transaksi Pemesanan 

 
 

Yang kedua yaitu form transaksi pemesanan tabpage transaksi 

pemesanan merupakan menu transaksi pemesanan yang berfungsi untuk 

menyimpan dan mengubah data transaksi pemesanan. Terdapat 5 (lima) tombol 

yang akan digunakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Tombol cari digunakan untuk mencari ID pembeli yang akan 

melakukan pemesanan. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data baru. 

Tombol next digunakan untuk membuka tabpage berikutnya. Tombol hapus 

digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 

perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. Pada 

form ini tampilan untuk pembeli perusahaan dan pembeli pribadi dibedakan. Form 

transaksi pemesanan tabpage transaksi pemesanan (perusahaan) dapat dilihat pada 

Gambar 4.21, sedangkan Form transaksi pemesanan tabpage transaksi pemesanan 

(pribadi) dapat dilihat pada Gambar 4.22 di halaman 199. 
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Gambar 4.21 Form Transaksi Pemesanan tabpage Transaksi Pemesanan (Perus.)  

 
 

 
Gambar 4.22 Form Transaksi Pemesanan tabpage Transaksi Pemesanan (Pribadi) 



200 
 

Yang ketiga yaitu form transaksi pemesanan tabpage transaksi 

pemesanan 2 merupakan menu transaksi pemesanan kelanjutan dari tabpage 

transaksi pemesanan. Terdapat 6 (enam) tombol dan 1 (satu) combobox yang akan 

digunakan untuk melakukan proses sesuai dengan fungsinya. Tombol cari 

digunakan untuk mencari data perumahan. Tombol view peta kavling digunakan 

untuk melihat peta kavling. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data 

baru. Tombol next digunakan untuk membuka tabpage berikutnya. Tombol hapus 

digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 

perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. 

Combobox ID Kavling digunakan untuk memilih data kavling. Form transaksi 

pemesanan tabpage transaksi pemesanan 2 dapat dilihat pada Gambar 4.23. 

 

 
Gambar 4.23 Form Transaksi Pemesanan tabpage Transaksi Pemesanan 2 
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Yang keempat yaitu form transaksi pemesanan tabpage dokumen 

pembeli merupakan menu transaksi pemesanan yang berfungsi untuk menyimpan 

dan mengubah data dokumen pembeli. Terdapat 4 (empat) tombol dalam 

groupbox dokumen yaitu: tombol browse digunakan untuk mencari dokumen 

pembeli, tombol tambah digunakan untuk menambahkan data dokumen pembeli, 

tombol hapus digunakan untuk menghapus data dokumen pembeli, dan tombol 

batal digunakan untuk membatalkan semua proses. Terdapat 6 (enam) tombol 

yang akan digunakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data baru. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data baru atau data perubahan. 

Tombol hapus digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk 

membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti 

semula. Tombol cetak bukti pemesanan baru digunakan untuk mencetak form 

bukti pemesanan. Tombol view bukti pemesanan digunakan untuk menampilkan 

bukti pemesanan yang diarsipkan. Form transaksi pemesanan tabpage dokumen 

pembeli dapat dilihat pada Gambar 4.24 di halaman 202. 

Sebelum menyimpan data pembeli kedalam database dilakukan validasi 

pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. Setelah 

semua data pembeli diisi dengan benar, maka pengguna dapat melakukan 

penyimpanan data pembeli yang baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk 

melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  
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Gambar 4.24 Form Transaksi Pemesanan tabpage Dokumen Pembeli 

 
 
I. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Transaksi Penjualan 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.20 di halaman 203. 

Proses manipulasi data transaksi penjualan adalah proses penyimpanan untuk 

transaksi penjualan, perubahan data untuk transaksi penjualan yang telah disimpan 

sebelumnya, dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data. Data 

testing  yang akan digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 di 

halaman 203. 
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Tabel 4.19 Testing  Data Transaksi Penjualan 
Nama Field Data-1 Data-2 

No PPJB PPJB-0001 PPJB-0002 
Tanggal  10/21/2011 10/31/2011 
No Pesan PES-0001 PES-0002 
Diskon persen 5 5 
Diskon total Rp. 1.000.000,00 Rp. 1.000.000,00 
Tambah Tanah 0 5 
Tambah Harga 0 Rp. 1.000.000,00 
Tambah Total 0 Rp. 5.000.000,00 
Pajak Persen 10 10 
Pajak Total Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.200.000,00 
Total Keseluruhan Rp. 201.000.000,00 Rp. 202.800.000,00 
Sisa Bayar Rp. 199.000.000,00 Rp. 200.800.000,00 
Total Uang Muka Rp. 50.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 
Tipe Bayar UM Tunai Bertahap 
Kali UM 1 2 
Total Angsuran Rp. 149.000.000,00 Rp. 140.800.000 
Tipe Bayar Angsuran Bertahap KPR 

 
 

Tabel 4.20 Test Case Form Transaksi Penjualan 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

46 
Memasukkan 
data pemesan 
ke form 
transaksi 

Menekan tombol 
cari no pesan 
kemudian memilih 
data pemesanan 

Muncul data 
pembeli sesuai 
yang dipilih 

1. Sukses 
2. Muncul data 

pemesan 

47 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Jual Beli 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses           
2. Input Data 

Sukses               
3. Data Bertambah 

48 

Ubah data dari 
Tabel Jual Beli 

Memilih data 
penjualan akan 
diubah pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
simpan  

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database 

1. Sukses            
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                  

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 
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Tabel 4.20 (lanjutan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

49 

Menghapus 
data pada Tabel 
Jual Beli 

Memilih data 
penjualan yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika 
pilih “iya” data 
pada Tabel Jual 
Beli terhapus. 

1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database             

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

50 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Notaris kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses           
2. Data terhapus 

dari database            
3. Muncul pesan 

yang diharapkan 

51 

Menghapus 
data pada Tabel 
Jual Beli 

Memilih data 
penjualan yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika 
pilih “iya” data 
pada Tabel Jual 
Beli terhapus. 

1. Sukses          
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database            

3. Form seperti 
semula 

 
 

Untuk melakukan maintenance data transaksi penjualan pada form 

transaksi penjualan dibagi menjadi 5 (lima) tabpage. Form transaksi penjualan 

tabpage data transaksi penjualan merupakan form tampilan atau view data yang 

telah tersimpan pada database. Tombol search digunakan untuk mencari data 

transaksi penjualan sesuai dengan categories yang telah diisikan. Form transaksi 

penjualan tabpage data transaksi penjualan dapat dilihat pada Gambar 4.25 di 

halaman 205.  

Kedua yaitu form transaksi penjualan tabpage transaksi penjualan 

merupakan menu transaksi penjualan yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data transaksi penjualan. Terdapat 5 (lima) tombol yang akan 

digunakan untuk melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-

masing. Tombol cari digunakan untuk mencari no pesan yang akan melakukan 
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pembelian. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data baru. Tombol 

next digunakan untuk membuka tabpage berikutnya. Tombol hapus digunakan 

untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan 

yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. Pada form ini 

tampilan untuk pembeli perusahaan dan pembeli pribadi beda. Form transaksi 

penjualan tabpage transaksi penjualan (perusahaan) dapat dilihat pada Gambar 

4.26 di halaman 206, sedangkan Form transaksi penjualan tabpage transaksi 

penjualan (pribadi) dapat dilihat pada Gambar 4.27 di halaman 206. 

 

  
Gambar 4.25 Form Transaksi Penjualan tabpage Data Transaksi Penjualan 



206 
 

 
Gambar 4.26 Form Transaksi Penjualan tabpage Transaksi Penjualan (Perus.) 

 
 

 
Gambar 4.27 Form Transaksi Penjualan tabpage Transaksi Penjualan (Pribadi) 
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Yang ketiga yaitu form transaksi penjualan tabpage transaksi penjualan 2 

merupakan menu transaksi penjualan yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data transaksi penjualan kelanjutan dari tabpage transaksi penjualan. 

Terdapat 5 (lima) tombol yang akan digunakan untuk melakukan proses-proses 

sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol view peta kavling digunakan 

untuk melihat peta kavling. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data 

baru. Tombol next digunakan untuk membuka tabpage berikutnya. Tombol hapus 

digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 

perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. 

Form transaksi penjualan tabpage transaksi penjualan 2 dapat dilihat pada 

Gambar 4.28. 

 

 
Gambar 4.28 Form Transaksi Penjualan tabpage Transaksi Penjualan 2 
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Yang keempat yaitu form transaksi penjualan tabpage transaksi 

penjualan 3 merupakan menu transaksi penjualan yang berfungsi untuk 

menyimpan dan mengubah data tambahan dan menampilkan detail pembayaran. 

Terdapat 2 (dua) tombol dalam groupbox detail tambahan yaitu: tombol tambah 

digunakan untuk menambahkan data tambahan dan tombol hapus digunakan 

untuk menghapus data tambahan. Terdapat 4 (empat) tombol yang akan 

digunakan untuk melakukan proses sesuai fungsinya. Tombol baru digunakan jika 

akan memasukkan data baru. Tombol next digunakan untuk menampilkan tabpage 

berikutnya. Tombol hapus digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan 

kembali kosong seperti semula. Form transaksi penjualan tabpage transaksi 

penjualan 3 dapat dilihat pada Gambar 4.29. 

 

 
Gambar 4.29 Form Transaksi Penjualan tabpage Transaksi Penjualan 3 
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Yang kelima yaitu form transaksi penjualan tabpage dokumen pembeli 

merupakan menu yang berfungsi untuk menyimpan dan mengubah dokumen. 

Terdapat 4 (empat) tombol dalam groupbox dokumen yaitu: browse digunakan 

untuk mencari dokumen, tambah digunakan untuk menambahkan dokumen, hapus 

digunakan untuk menghapus dokumen, dan batal digunakan untuk membatalkan 

semua proses. Terdapat 6 (enam) tombol yang digunakan untuk melakukan proses 

sesuai fungsinya. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data baru. 

Tombol simpan digunakan untuk menyimpan data. Tombol hapus digunakan 

untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan 

yang terjadi dan semua field akan kembali kosong. Tombol cetak kontrak 

pembelian baru digunakan untuk mencetak form kontrak pembelian. Tombol view  

kontrak pembelian digunakan untuk menampilkan kontrak pembelian. Form 

transaksi penjualan tabpage dokumen pembeli dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

 

 
Gambar 4.30 Form Transaksi Penjualan tabpage Dokumen Pembeli 
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Sebelum menyimpan data pembeli kedalam database dilakukan validasi 

pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. Setelah 

semua data pembeli diisi dengan benar, maka pengguna dapat melakukan 

penyimpanan data pembeli yang baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk 

melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

  
J. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Transaksi Pembayaran 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.22 di halaman 211. 

Proses manipulasi data transaksi pembayaran adalah proses penyimpanan untuk 

transaksi pembayaran baru, perubahan data untuk transaksi pembayaran yang 

telah disimpan sebelumnya, dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan 

data. Data testing  yang akan digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.21. 

 
Tabel 4.21 Testing  Data Transaksi Pembayaran 

Nama Field Data-1 Data-2 
No Pembayaran BAY-0001 BAY-0002 
Tanggal  10/28/2011 11/1/2011 
No PPJB PPJB-0001 PPJB-0002 
Jenis Pembayaran Uang Muka Uang Muka 
Harus Bayar Rp. 50.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 
Total Piutang Rp. 199.000.000,00 Rp. 200.800.000,00 
Pembayaran Rp. 50.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 
Denda persen 0 0 
Denda 0 0 
Total Bayar Rp. 50.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 
Terbilang Lima puluh juta rupiah Tiga puluh juta rupiah 
Sisa Piutang Rp. 149.000.000,00 Rp. 170.800.000,00 
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Tabel 4.22 Test Case Form Transaksi Pembayaran 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

52 

Menambahkan 
detail penjualan 
ke form 

Menekan tombol 
cari no PPJB 
kemudian memilih 
data PPJB 

Muncul data 
penjualan yang 
akan melakukan 
transaksi 

1. Sukes 
2. Data penjualan 

muncul 

53 

Menampilkan 
bukti 
pembayaran 

Menekan 
tombolcetak bukti 
pembayaran 

Muncul bukti 
pembayaran sesuai 
data transaksi 

1. Sukses 
2. Bukti 

pembayaran 
muncul 

54 

Menambah data 
baru ke Tabel 
Pembayaran 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data bertambah 
ke datagridview  
dan database 

1. Sukses          
2. Input Data 

Sukses              
3. Data Bertambah 

55 

Ubah data dari 
Tabel 
Pembayaran 

Memilih data 
Pembayaran akan 
diubah pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
simpan  

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database 

1. Sukses            
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan pada 
database                  

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

56 

Menghindari 
data Pesan 
kosong pada 
Tabel 
Pembayaran 

Memasukkan data 
Pembayaran 
dengan 
mengosongkan 
salah satu field 
yang wajib diisi 
kemudian 
menekan tombol 
simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data dengan 
Benar", dan data 
tidak tersimpan 
pada Tabel 
Pembayaran 

1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database             

3. Muncul pesan 
yang diharapkan 

57 

Menghapus 
data pada Tabel 
Pembayaran 

Memilih data 
Pembayaran yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian 
menekan tombol 
hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika pilih 
“iya” data pada 
Tabel Pembayaran 
terhapus. 

1. Sukses           
2. Data terhapus 

dari database            
3. Muncul pesan 

yang diharapkan 

58 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Notaris kemudian 
menekan tombol 
batal. 

Semua field kosong  1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database            

3. Form seperti 
semula 
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Untuk melakukan maintenance data transaksi pembayaran pada form 

transaksi pembayaran dibagi menjadi 3 (tiga) tabpage. Form transaksi 

pembayaran tabpage data pembayar merupakan form tampilan atau view data 

yang telah tersimpan pada database. Tombol search digunakan untuk mencari 

data pembayaran sesuai dengan categories yang telah diisikan. Form transaksi 

pembayaran tabpage data pembayar dapat dilihat pada Gambar 4.31.  

 

  
Gambar 4.31 Form Transaksi Pembayaran tabpage Data Pembayar 

 
 

Yang kedua yaitu form transaksi pembayaran tabpage pembayaran 

merupakan menu transaksi pembayaran yang berfungsi untuk menyimpan dan 

mengubah data pembayaran. Terdapat 7 (tujuh) tombol yang akan digunakan 

untuk melakukan proses-proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol 

cari digunakan untuk mencari no PPJB yang akan melakukan pembayaran. 

Tombol cetak bukti pembayaran digunakan untuk menampilkan bukti 

pembayaran. Tombol view bukti pembayaran digunakan untuk menampilkan bukti 

pembayaran yang diarsipkan. Tombol baru digunakan jika akan memasukkan data 
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baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah atau merubah data 

pembayaran. Tombol hapus digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal 

digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan semua field akan 

kembali kosong seperti semula. Form transaksi pembayaran tabpage pembayaran 

dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

 
Gambar 4.32 Form Transaksi Pembayaran tabpage Pembayaran 

 
 

Yang ketiga yaitu form transaksi pembayaran tabpage detail pembayaran 

merupakan menu transaksi pembayaran yang berfungsi untuk menampilkan data 
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pembayaran tiap penjualan. Form transaksi pembayaran tabpage detail 

pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

 
Gambar 4.33 Form Transaksi Pembayaran tabpage Detail Pembayaran 

 
 

Sebelum menyimpan data perumahan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data perumahan diisi dengan benar, maka pengguna dapat 

melakukan penyimpanan data perumahan yang baru. Kemudian tekan tombol 

simpan untuk melakukan penyimpanan data yang baru kedalam database.  

 
K. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Transaksi Penyelesaian Akta 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.24 di halaman 215. 
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Proses manipulasi data transaksi penyelesaian akta adalah proses penyimpanan 

untuk transaksi penyelesaian akta baru, perubahan data untuk transaksi 

penyelesaian akta yang telah disimpan sebelumnya, dan membatalkan proses 

penyimpanan dan perubahan data. Data testing  yang akan digunakan dalam uji 

coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.23.  

 
Tabel 4.23 Testing  Data Transaksi Penyelesaian Akta 

Nama Field Data-1 Data-2 
No Kontrak KON-0001 KON-0002 

Tanggal 10/29/2011 10/25/2011 
No PPJB PPJB-0001 PPJB-0002 
ID Notaris NOT-0001 NOT-0001 
ID Karayawan KAR-0001 KAR-0002 
No Akta Jual Beli 6788 83257 
Tanggal Jadi 
Akta 

11/29/2011 11/25/2011 

Biaya 
Administrasi 

Rp. 10.000.000,00 Rp. 2.000.000,00 

Catatan Tunggu Konfirmasi Tunggu Konfirmasi 
 
 

Tabel 4.24 Test Case Form Transaksi Penyelesaian Akta 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

59 

Menampilkan 
data penjualan 

Tekan tombol cari 
No PPJB, pilih data 
yang akan 
melakukan 
transaksi 

Muncul data 
yang penjualan 
yang akan 
melakukan 
transaksi 

1. Sukses 
2. Muncul data 

penjualan 

60 
Menampilkan 
data notaris 

Pilih combobox data 
ID notaris 

Muncul data 
notaris 

1. Sukses 
2. Muncul data 

notaries 

61 

Menampilkan 
data karyawan 
perwakilan 

Tekan tombol cari 
ID karyawan, pilih 
data yang akan 
melakukan 
transaksi 

Muncul data 
yang karyawan 
yang akan 
melakukan 
transaksi 

1. Sukses 
2. Muncul data 

karyawan 
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Tabel 4.24 (lanjutan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 

62 

Menambah 
data baru ke 
Tabel 
penyelesaian 
akta 

Memasukkan data 1 
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" 
dan data 
bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses           
2. Input Data 

Sukses               
3. Data 

Bertambah 

63 

Ubah data dari 
Tabel 
penyelesaian 
akta 

Memilih data 
penyelesaian akta 
yang akan diubah 
pada datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang 
diubah tersimpan 
dalam database. 

1. Sukses            
2. Data lama 

berubah 
disimpan pada 
database                  

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

64 

Menghindari 
data pengguna 
kosong pada 
Tabel 
penyelesaian 
akta 

Memasukkan data 
penyelesaian akta 
dengan 
mengosongkan salah 
satu field yang wajib 
diisi kemudian 
menekan tombol 
simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data 
dengan Benar", 
dan data tidak 
tersimpan pada 
Tabel 
penyelesaian akta. 

1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database             

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

65 

Menghapus 
data pada 
Tabel 
penyelesaian 
akta 

Memilih data 
penyelesaian akta 
yang akan dihapus 
pada datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika 
pilih “iya” data 
pada Tabel 
penyelesaian akta 
terhapus. 

1. Sukses           
2. Data terhapus 

dari database            
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 

66 

Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Kontrak Penjualan 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field 
kosong  

1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan pada 
database           

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data transaksi penyelesaian akta pada 

form transaksi penyelesaian akta dibagi menjadi 2 (dua) tabpage. Form transaksi 

penyelesaian akta tabpage data penyelesaian akta merupakan form tampilan atau 

view data yang telah tersimpan pada database. Tombol search digunakan untuk 
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mencari data transaksi penyelesaian akta sesuai dengan categories yang telah 

diisikan. Form transaksi penyelesaian akta tabpage data penyelesaian akta dapat 

dilihat pada Gambar 4.34.  

 

 
Gambar 4.34 Form Transaksi Penyelesaian Akta tabpage Data Penyelesaian Akta 

 
 

Yang kedua yaitu form transaksi penyelesaian akta tabpage penyelesaian 

akta merupakan menu transaksi penyelesaian akta yang berfungsi untuk 

menyimpan dan mengubah data transaksi penyelesaian akta. Terdapat 6 (enam) 

tombol dan 1 (satu) combobox yang akan digunakan untuk melakukan proses-

proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tombol cari No PPJB digunakan 

untuk mencari data penjualan yang akan melakukan transaksi penyelesaian akta. 

Tombol cari ID karyawan digunakan untuk mencari data karyawan yang akan 

menjadi wakil perusahaan untuk transaksi penyelesaian akta. Tombol baru 

digunakan jika akan memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk 

menambah atau merubah data transaksi penyelesaian akta. Tombol hapus 

digunakan untuk mengahapus data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan 

perubahan yang terjadi dan semua field akan kembali kosong seperti semula. 
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Form transaksi penyelesaian akta tabpage penyelesaian akta dapat dilihat pada 

Gambar 4.35. 

 

 
Gambar 4.35 Form Transaksi Penyelesaian Akta tabpage Penyelesaian Akta 

 
 

Sebelum menyimpan data perumahan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data transaksi penyelesaian akta diisi dengan benar, maka 

pengguna dapat melakukan penyimpanan data transaksi penyelesaian akta yang 

baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data yang 

baru kedalam database.  
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L. Evaluasi Hasil Uji Coba Form Transaksi Pembatalan 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan proses inputan data 

dapat dilakukan melalui aplikasi seperti terlihat pada Tabel 4.26. Proses 

manipulasi data pembatalan adalah proses penyimpanan untuk transaksi 

pembatalan baru, perubahan data untuk transaksi pembatalan yang telah disimpan 

sebelumnya, dan membatalkan proses penyimpanan dan perubahan data baik 

untuk pembatalan pemesanan maupun pembatalan pembelian. Data testing  yang 

akan digunakan dalam uji coba ini dapat dilihat pada Tabel 4.25. 

 
Tabel 4.25 Testing  Data Transaksi Pembatalan 

Nama Field Data-1 Data-2 
No Pembatalan BAT-0001 BAT-0002 

Tanggal 10/29/2011 10/25/2011 
Jenis Pembatalan Pemesanan Pembelian 
No Pesan PES-0001 Pesan-0002 
ID PPJB - PPJB-0002 
Denda Persen 5 10 
Denda Rp. 500.000,00 Rp. 1.000.000,00 
Alasan Tidak Sesuai Keinginan Ekonomi 

 
 

Tabel 4.26 Test Case Form Transaksi Pembatalan 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 
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Menampilkan 
jenis pembatalan 

Pilih combobox 
jenis pembatalan 

Muncul data yang 
penjualan yang 
akan melakukan 
transaksi 

1. Sukses 
2. Muncul 

penjualan 

68 

Menampilkan no 
pesan/ID PPJB 

Tekan tombol cari 
ID pesan, pilih data 
yang melakukan 
transaksi 

Muncul data 
pemesanan/ 
penjualan 

1. Sukses 
2. Muncul data 

pemesanan/ 
penjualan 

69 

Menampilkan 
data karyawan 
perwakilan 

Tekan tombol cari 
ID karyawan, pilih 
data yang akan 
melakukan 
transaksi 

Muncul data yang 
karyawan yang 
akan melakukan 
transaksi 

1. Sukses 
2. Muncul data 

penjualan 
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Tabel 4.26 (lanjutan) 
Test 

Case 

ID 

Tujuan Input 
Output yang 

diharapkan 
Output Sistem 
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Menambah 
data baru ke 
Tabel 
Pembatalan 

Memasukkan data 
1 kemudian 
menekan tombol 
simpan 

Muncul pesan 
"Inserting Data" dan 
data bertambah ke 
datagridview  dan 
database 

1. Sukses           
2. Input Data 

Sukses              
3. Data 

Bertambah 

71 

Ubah data 
dari Tabel 
Pembatalan 

Memilih data 
Pembatalan yang 
akan diubah pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol simpan 

Muncul pesan 
"Updating Data" , 
dan data yang diubah 
tersimpan dalam 
database. 

1. Sukses            
2. Data lama 

berubah dan 
berhasil 
disimpan 
pada 
database                  

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 
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Menghindari 
data 
pengguna 
kosong pada 
Tabel 
Pembatalan 

Memasukkan data 
Pembatalan dengan 
mengosongkan 
salah satu field 
yang wajib diisi 
kemudian menekan 
tombol simpan. 

Muncul pesan "Isi 
Semua Data dengan 
Benar", dan data 
tidak tersimpan pada 
Tabel Pembatalan 

1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database            

3. Muncul pesan 
yang 
diharapkan 

73 

Menghapus 
data pada 
Tabel 
Pembatalan 

Memilih data 
Pembatalan yang 
akan dihapus pada 
datagridview  
kemudian menekan 
tombol hapus. 

Muncul pesan 
konfirmasi "Anda 
yakin data mau 
dihapus", jika pilih 
“iya” data pada Tabel 
Pembatalan terhapus. 

1. Sukses           
2. Data terhapus 

dari database            
3. Muncul pesan 

yang 
diharapkan 
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Membatalkan 
penyimpanan 
data. 

Memasukkan data 
Pembatalan 
kemudian menekan 
tombol batal. 

Semua field kosong  1. Sukses           
2. Data tidak 

tersimpan 
pada 
database           

3. Form seperti 
semula 

 

Untuk melakukan maintenance data transaksi pembatalan pada form 

transaksi pembatalan dibagi menjadi 2 (dua) tabpage. Form transaksi pembatalan 

tabpage data pembatalan merupakan form tampilan atau view data yang telah 
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tersimpan pada database. Tombol search digunakan untuk mencari data transaksi 

pembatalan sesuai dengan categories yang telah diisikan. Form transaksi 

pembatalan tabpage data pembatalan dapat dilihat pada Gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36 Form Transaksi Pembatalan tabpage Data Transaksi Pembatalan 

 
Yang kedua yaitu form transaksi pembatalan tabpage transaksi 

pembatalan merupakan menu transaksi pembatalan yang berfungsi untuk 

menyimpan dan mengubah data transaksi pembatalan. Terdapat 1 (satu) 

combobox dan 5 (lima) tombol yang akan digunakan untuk melakukan proses-

proses sesuai dengan fungsinya masing-masing. Combobox jenis pembatalan 

digunakan untuk menentukan apakah pembatalan pemesanan atau pembatalan 

penjualan. Tombol cari no pesan digunakan untuk mencari data pemesanan yang 

akan melakukan transaksi pembatalan. Tombol baru digunakan jika akan 

memasukkan data baru. Tombol simpan digunakan untuk menambah atau 

merubah data transaksi pembatalan. Tombol hapus digunakan untuk mengahapus 

data. Tombol batal digunakan untuk membatalkan perubahan yang terjadi dan 
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semua field akan kembali kosong seperti semula. Form transaksi pembatalan 

tabpage transaksi pembatalan dapat dilihat pada Gambar 4.37. 

 

 
Gambar 4.37 Form Transaksi Pembatalan tabpage Transaksi Pembatalan 

 
 

Sebelum menyimpan data perumahan kedalam database dilakukan 

validasi pada aplikasi agar tidak terjadi penyimpanan data yang tidak sesuai. 

Setelah semua data transaksi kontrak penjualan diisi dengan benar, maka 

pengguna dapat melakukan penyimpanan data transaksi kontrak penjualan yang 

baru. Kemudian tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data yang 

baru kedalam database.  
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M. Evaluasi Hasil Uji Coba Fitur Report 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam menampilkan 

laporan yang dihasilkan melalui aplikasi ini. Sebelum menyimpan data 

permintaan ke dalam database dilakukan validasi pada aplikasi agar tidak terjadi 

penyimpanan data yang tidak sesuai. Report kavling dengan status terjual dapat 

dilihat pada Gambar 4.38, Report pemesanan berdasarkan tanggal dapat dilihat 

pada Gambar 4.39 di halaman 224, Report pembayaran dapat dilihat pada Gambar 

4.40 di halaman 224. 

 

 
Gambar 4.38 Report Kavling Terjual 
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Gambar 4.39 Report Pemesanan 

 
 

 
Gambar 4.40 Report Pembayaran 
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N. Evaluasi hasil Uji Coba Fitur Peringatan (Warning System) 

Proses ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dalam menampilkan 

peringatan yang dihasilkan melalui aplikasi ini. Peringatan pembayaran dapat 

dilihat pada Gambar 4.41, peringatan konfirmasi pemesanan dapat dilihat pada 

Gambar 4.42 di halaman 226, peringatan konfirmasi akta dapat dilihat pada 

Gambar 4.43 di halaman 226. 

 

 
Gambar 4.41 Peringatan Pembayaran 
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Gambar 4.42 Peringatan Konfirmasi Pemesanan 

 
 

 
Gambar 4.43 Peringatan Konfirmasi Akta 
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4.2.2 Analisis Hasil Uji Coba 

Pada uji coba yang telah dilakukan pada fitur-fitur dasar sistem seperti 

tampak pada uji coba evaluasi mulai Tabel 4.1 sampai dengan Tabel 4.26 telah 

berhasil. Output yang diharapkan telah terpenuhi dengan melakukan proses alur 

program sebagaimana mestinya. Validasi telah berhasil muncul apabila data 

pengisian ada yang kosong atau jika tidak sesuai dengan data yang harus diisi. 

Dapat disimpulkan bahwa fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan dengan baik dan 

tidak terdapat error. Fungsi-fungsi tambah data, ubah data, simpan maupun tampil 

dapat berjalan sebagaimana output yang diharapkan. 

 


