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ABSTRAKSI
Seiring perkembangan zaman upaya pengembangan perusahaan mulai memanfaatkan penuh dukungan
teknologi informasi. Penggunaan komputer saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan primer. Komputer merupakan
alat bantu yang sempurna apabila digunakan dengan baik karena mampu memberikan dan menciptakan berbagai
informasi yang dibutuhkan.
Sistem informasi yang ada di PT. XYZ masih menjalankan fungsinya dengan manual, terutama dalam system
testing calon karyawan. Dengan penerapan system testing calon karyawan yang digunakan sekarang, sering terjadi
beberapa kendala dalam proses testing calon karyawan. Untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan testing
online, maka perusahaan membutuhkan pengembangan terhadap sistem yang lama diganti menjadi Sistem Informasi
berbasis komputer.
Dengan dibangunnya perancangan dan implementasi aplikasi testing online pada perusahaan XYZ dapat
memudahkan perusahaan dalam memberikan penilaian yang dapat membantu pemimpinan dalam pengambilan
keputusan dalam seleksi testing.
Keywords: Testing Online

Latar Belakang Masalah
Seiring dengan perkembangan teknologi
informasi sekarang ini manusia cenderung akan
membutuhkan informasi yang tepat, akurat, dan
terpercaya tanpa mengenal batas jarak dan waktu
dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat
maka kebutuhan infotmasi pada suatu alat bantu
dalam menyelesaikan permasalahanpun semakin
diperlukan, alat bantu itu disebut dengan komputer
yang fungsinya sebagai pengolah data yang
diinputkan melalui alat input yang akan diproses
sehingga menjadi sebuah informasi yang akan
diperlukan bagi manusia.
Dalam pengolahan data jadi informasi tersebut
maka dapat dijelaskan bahwa komputer mempunyai
peranan yang sangat penting dalam perusahaan
khususnya dalam pengolahan data yang jumlahnya
sangat banyak,dan juga dalam peranannya
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menghasilkan data yang cepat dan akurat. Kebutuhan
akan sistem informasi yang tepat dan cepat ini pun
dirasakan oleh Perusahaan XYZ. Perusahaan XYZ
dituntut untuk memiliki sebuah sistem informasi yang
cepat, tepat dan akurat dalam pengambilan keputusan
seleksi testing online.
Pencarian sumber daya manusia yang
berkualitas dan kompeten patut dijadikan prioritas
utama oleh perusahaan dalam seleksi tenaga kerja.
Dalam hal ini peran manajemen sumber daya
manusia adalah salah satu indikator penting dalam
menetukan hal tersebut, karena sumber daya manusia
dalam organisasi harus senantiasa berorientasi
terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.
Dalam kata lain seleksi testing online sumber daya
manusia harus dilakukan secara tepat.
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Rumusan Masalah



Berdasarkan uraian dari latar belakang
masalah diatas, maka rumusan masalah untuk
mencapai solusinya adalah “Bagaimana membangun
sistem testing yang dapat memudahkan perusahaan
dalam pendataan hasil testing calon karyawan”.

Communication merupakan tahapan paling awal
dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini
dilakukan inisialisasi sistem dimana kebutuhan
penelitian mulai ditentukan. Setelah melakukan
inisialisasi sistem, langkah selanjutnya adalah
mengumpulkan informasi yang berhubungan
dengan kebutuhan sistem sebanyak-banyaknya.

Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan
Tugas Akhir ini adalah :
1.



Untuk membangun suatu aplikasi testing
online yang dapat membantu perusahaan
dalam memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia sesuai kompetensi yang dibutuhkan
perusahaan.
Merancang sistem yang berisi tes kemampuan
umum.

2.

Untuk lebih memusatkan permasalahan yang
ada dan agar tidak menyimpang dari pokok
permasalahan, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini
terdiri dari:

2

3

Proses testing online yang ada pada sistem
hanya meliputi seleksi online.
Hanya user yang sudah terdaftar oleh pihak
admin akan diberikan username dan
password by email.
Penerapan testing tertulis.



Gambar Waterfall (Metodologi)
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Modeling
Tahapan Modeling terdiri dari proses analisis dan
design. Informasi yang didapatkan dari tahapan
Communication akan diolah lagi menjadi sebuah
system requirement (deskripsi dan spesifikasi
sistem), use case diagram, class diagram,
sequence diagram, activity diagram, rancangan
tabel, rancangan proses serta rancangan
interface.

Metodologi Penelitian
Dalam buku Software Engineering karya
Roger S. Pressman (2005), tahapan model Waterfal
terdiri dari Communication (Initiation Project,
Requirement gathering), Planning (Estimating,
Scheduling, Tracking), Modeling (Analysis, Design),
Construction (Code, Test) dan Deployment (Delivery,
Support, Feedback). Tahapan yang dilalui oleh model
Waterfall sangat sesuai dengan tahap-tahap yang
dibutuhkan dalam penelitian ini namun memerlukan
sedikit penyesuaian. Setelah adanya penyesuaian
tahapan metodologi Waterfall dengan kebutuhan
penelitian, maka tahapan model Waterfall yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut
:

Planning
Setelah tahapan Communication dilakukan, tahap
selanjutnya adalah perencanaan pembuatan
sistem. Pada tahap ini mulai dilakukan penentuan
bahasa pemprograman, yaitu PHP serta
penentuan jobdesc yang yang harus dikerjakan.
Setelah jobdesc ditentukan, maka saatnya
menentukan estimasi waktu pengerjaan dari
masing-masing jobdesc. Penentuan estimasi
waktu pengerjaan harus berdasarkan rata-rata,
jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat
karena akan mempengaruhi hasil project pada
akhirnya (project selesai, tidak selesai, atau
pending).

Batasan Masalah

1

Communication



Construction
Tahapan Construction adalah tahapan terakhir
pada penelitian ini, dimana dilakukan code dan
testing. Proses code akan lebih mudah dilakukan
karena kebutuhan sistem sudah dirangkum jelas
pada tahapan Modelling. Setelah proses code
selesai maka akan dilakukan pengujian white box
yang menguji keseluruhan code dari aplikasi
serta pengujian black box yang menguji fungsifungsi yang digunakan oleh pengguna sistem.



Deployment
Tahap deployment terdiri atas delivery, support,
dan feedback. Pada tahap ini, developer
menyiapkan aplikasi yang menyediakan fungsi
dan fitur yang bermanfaat. Developer juga
menyediakan dokumentasi untuk semua fitur
dan fungsi. Tahap ini developer juga
mendapatkan feedback yang berakhir pada
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perubahan fungsi dan fitur dari software yang
telah dibuat. Namun pada penelitian tugas akhir
ini, tahap deployment tidak dilakukan.

Sistematika Penulisan
Untuk lebih mempermudah dan memperjelas
pembahasan, penulisan ini disusun secara sistematika
ke dalam beberapa bab.

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan
Manfaat, Metodologi Penelitian dan Sistematika
Penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan
dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

Test
Test merupakan instrumen pengumpulan data
adal ah serangkaian pertanyaan / latihan yang
digunakan untuk mengukur ketrampilan pengetahuan,
intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki
individu / kelompok.

Hypertext Markup Language (HTML)
HTML merupkan bahasa yang digunakan
untuk menandai struktur dokumen yang didalamnya
mengandung suatu hypertext dengan bagian-bagian
antara lain judul, paragraf, daftar, gambar, dan lainlain. Instruksi-instruksi HTML disebut elemenelemen dan diwujudkan dalam tag yang ditulis dalam
tanda kurung (< >). Sebagian besar elemen dalam
HTML digunakan untuk memberi perintah-perintah
tertentu yang diawali dengan nama elemen pembuka
(start tag) dan diakhiri dengan elemen penutup
(ending tag), misalnya <HEAD> sebagai elemen
pembuka dan </HEAD> sebagai elemen penutup.

PHP [PK, 2006]
BAB III ANALISA
PERANCANGAN SISTEM

DAN

Bab ini membahas dan menjelaskan
pengertian rancangan rekayasa sistem awal,
mencakup analisis sistem, deskripsi sistem,
spesifikasi sistem.

BAB
IV
IMPLEMENTASI
PENGUJIAN SISTEM

DAN

Pada bab ini berisi lingkungan implementasi,
implementasi grafis, implementasi proses dan
pengujian sistem.

BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang
berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan
pengembangan sistem selanjutnya.

Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia merupakn
bagian dari manajemen yang secara khusus mengatur
aspek manusianya. Dalam hal ini adalah hasil dari
perkembangan ilmu manajemen sendiri yang dikenal
memiliki enam unsur, yaitu Men, Money, Method,
Materials, Machines dan Market . unsure Men itulah
yang membidangi lahirnya ilmu manajemen sumber
daya manusia.
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PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext
Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script
server-side
dalam
pengembangan
Webyang
disisipkan pada dokumen HTML. Bahasa penulisan
Web yang umum dipergunakan adalah Hypertext
Preprocessor atau yang lebih dikenal dengan PHP.
PHP merupakan bahasa pemograman berbasis Web
yang
mempunyai
lebih
banyak
kelebihan
dibandingkan bahasa sejenis lainnya, selain gratis
PHP juga mempunyai fungsi-fungsi yang cukup
lengkap, multiplatform serta mampu berintekraksi
dengan bermacam Database. Selain mudah
berinteraksi dengan Database, PHP juga mempunyai
tingkat keamanan yang tinggi dan security jaringan.
Begitu juga dengan software MySQL dan
Apache,software ini memiliki fungsi yang penting
dalam perancangan Perpustakaan Online karena
merupakan tempat penyimpanan Database serta Web
Server.

MySQL
MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem
manajemen basis data SQL atau DBMS yang
multithread, multi-user, dengan sekitar 6 juta instalasi
di seluruh dunia. MySQL AB membuat MySQL
tersedia sebagai perangkat lunak gratis dibawah
lisensi GNU General Public License (GPL)
(http://id.wikipedia.org/wiki/MySQL). MySQL dapat
dijalankan pada berbagai platform, diantaranya
Linux, Windows, dan lain-lain. Keunggulan lain yang
dimiliki MySQL adalah mampu mendukung
Relational Database Manajement System (RDBMS),
sehingga dengan kemampuan itu MySQL akan
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mampu menangani datadata sebuah perusahaan yang
berukuran sangat besar hingga ukuran Giga Byte.
Untuk melakukan administrasi dalam basis data
MySQL, dapat menggunakan modul yang sudah
termasuk yaitu command-line (perintah: mysql dan
mysqladmin). Beberapa tipe data dalam MYSQL :
dengan kejadian pada entitas yang kedua.
Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang kedua
hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu
kejadian pada entitas yang pertama.

ANALISA DAN PERANCANGAN
SISTEM
Pada BAB III ini dijelaskan analisa dan
perancangan sistem yang telah berjalan dan sistem
yang akan dibangun pada pembuatan testing online.
Pada analisa sistem akan dijelaskan sistem berjalan
(existing system). Sedangkan pada spesifikasi sistem
yang akan dijelaskan input, process dan output dalam
sistem yang terdapat sistem. Pada perancangan sistem
dijelaskan diagram-diagram yang akan digunakan
dalam pembangunan sistem seperti entity relationship
diagram, usecase diagram, sequence diagram,
activity diagram.

Analisa
Analisa diperlukan sebagai referensi utama
dari pendesainan sistem informasi yang akan
dibangun. Analisa meliputi analisa terhadap sistem
yang berjalan pada perusahaan tersebut saat ini
(existing system) dan analisa permasalahan serta
menentukan spesifikasi kebutuhan input, ouput,
process dari sistem yang akan dibangun.

Spesifikasi Kebutuhan Sistem
Analisa terhadap sistem dilakukan dengan
mendefinisikan masalah yang ada, menganalisa
secara keseluruhan bagaimana suatu testing online
berjalan. Secara umum analisa yang akan dilakukan
adalah mendeskripsikan kebutuhan apa saja yang
harus dapat ditangani oleh sistem sehingga dapat
sesuai dengan tujuan awal testing online ini dibuat.
Dapat dirumuskan spesifikasi kebutuhan sebagai
berikut:
Kebutuhan input
Inputan disini adalah berupa data-data yang
diinput oleh admin. Inputan yang ada pada aplikasi
ini meliputi :
1. Admin
Admin berisi informasi yang mengenai data-data
admin yang dapet mengakses aplikasi.
2. Divisi
Divisi berisi informasi yang mengenai divisi yang
tersedia.
3. Kategori Soal
Kategori soal berisi informasi yang mengenai jenisjenis soal.
4. Usertested
Usertested berisi informasi yang mengenai data- data
Usertested yang akan mengkuti test online.
5. Soal
Soal berisi informasi yang mengenai soal-soal yang
akan ditampilkan ke usertested.
6. Jawaban
Jawaban bersisi informasi jawaban dari soal-soal
yang telah diinput oleh admin.

Data Output
Keluaran dari sistem ini adalah:

Deskripsi Sistem
Dalam dunia pekerjaan testing ini digunakan
untuk mengetahui pencapaian standar kompetensi
lulusan yang berupa standar kompetensi kelulusan
dari suatu pengetahuan yang dikuasai oleh calon
pelamar(usertested). Testing online merupakan uji
coba terhadap calon karyawan yang melamar ke PT.
XYZ. Testing online ini dilakukan bagi calon
karyawan yang telah memenuhi kualifikasi
perusahaan. Tujuan testing online ini dilakukan agar
setiap testing-testing yang diadakan oleh perusahaan
sudah tidak dilakukan secara manual dan tidak
memakan banyak waktu dalam proses penilaian.
Testing online dapat dijaga kerahasiaan karena tidak
dapat dibaca oleh orang sbanyak yang tidak
berwenang. Selain itu bentuk administrasi tes seperti
ini tidak memerlukan banyak kertas, tidak
memerlukan ruang khusus untuk menyimpan data tes
dan tidak perlu membutuhkann tenaga dan peralatan
yang memadai untuk memindai atau men-scan dan
membuat scor nilai.
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1. Nilai
Nilai merupakan hasil nilai dari usertested
yang telah mengikuti testing online.
2. Jawaban User
Jawaban User merupakan hasil jawaban user
jawaban benar dan jawban salah.

Proses
Dalam proses testing online ini admin akan
menginput data-data usertested yang berdasarkan
data usertested yang telah mengirim email ke
perusahaan. Setelah data usertested diinput oleh
admin maka admin akan menghubungi usertested
yang memenuhi kriteria perusahaan by email.
Usertested mengikuti ujian online test diperusahaan
tersebut, sebelum usertested masuk ke aplikasi maka
usertested diwajibkan untuk login terlebih dahulu,
usertested akan memasukkan username dan
password berdasarkan email yang telah di kirim oleh
admin. Ketika login berhasil maka lembar soal akan
tampil dan usertested
wajib mengisi soal-soal
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tersebut. Soal-soal yang ditampilkan merupakan soal
single choice. Usertested diwajibkan mengisi
jawaban-jawaban berdasarkan waktu yang telah
ditentukan oleh perusahaan. Setelah usertested
menjawab semua pertanyaan-pertanyaan maka
jawaban yang telah dipilih maka dapat disimpan.
Jawaban yang telah dijawab dan disimpan kedalam
database akan menghasilkan nilai.

Perancangan Basis Data

Gantt Chart dan Tracking Penelitian

Pada ERD ini akan digambarkan relasi antar
tabel yang disimpan didalam database. Berikut
merupakan ERD dari sistem yang akan di bangun.

Tahap pengembangan pada sistem ini
direncanakan sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan. Adapun perencanaan untuk sistem ini
adalah sebagai berikut :
Tabel Gantt Chart dan Tracking Penelitian

Pada sub bab ini akan diperlihatkan rancangan
tabel dan relasi antar tabel yang digunakan dalam
pembuatan tabel fisik dari sistem informasi yang
akan dibangun.

ERD

Gambar ERD

Perancangan Sistem
Perancangan sistem dilakukan dengan
menganalisa objek dalam hal ini adalah sistem yang
akan dibuat dengan menggunakan notasi UML.
Langkah awal dalam perancangan sistem informasi
ini adalah mempelajari kebutuhan dari sistem yang
akan ditampilakan pada web nantinya. Kebutuhan
tersebut didasarkan pada permintaan dari pemilik
perusahaan yang berkenaan pada tampilan web yang
akan ditampilkan dan dapat digunakan dengan mudah
oleh karyawan. Pada bagian ini akan dijelaskan
secara rinci perancangan situs web yang meliputi
pemodelan use case diagram, sequence diagram,
activity diagram.

Activity Diagram Usertested

Gambar Activity Diagram Usertested

Use Case
Use case diagram mendeskripsikan interaksi
tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu
sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang
bagaimana sistem tersebut digunakan. Diagram ini
menunjukkan fungsionalitas suatu sistem atau kelas
dan bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar.

Pada activity diagram diatas dijelaskan bahwa
user tested harus melakukan login terlebih dahulu
sebelum memulai test. User akan menjawab beberapa
soal yang telah di sediakan oleh admin sesuai dengan
waktu yang telah di tentukan.
Activity Diagram Update Data Master

Gambar Diagaram Activity Update Data Master
Gambar Gambar Use Case Testing Online
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Pada activity diagram diatas dijelaskan bahwa
admin melakukan login terlebih dahulu sebelum
masuk ke data master, didalam master soal terdapat
beberapa menu yaitu: admin, divisi, kategori soal,
nilai serta usertested. Jika admin ingin update data
admin maka admin memilih admin, jika ingin
melanjutkan update data divisi maka admin memilih
divisi. Jika admin tidak ingin melakukan update datadata lain maka admin dapat langsung logout. Apabila
ingin update kategori soal maka admin dapat memilih
kategori soal, juka admin tidak ingin update data-data
lagi maka admin dapat langsng logout. Apabila
admin ingin mengetahui nilai dari masing-masing
user tested maka admin dapat memilih nilai. Jika
tidak maka admin dapat langsung logout. Jika ada
user tested baru yang ingin mengikuti test maka
admin menambahkan data-data user tested ke dalam
user tested. Jika tidak admin dapat langsung logout.

Gambar Diagaram Activity Ujian
Pada activity diagram diatas dijelaskan bahwa
user tested harus melakukan login terlebih dahulu
sebelum memulai ujian. User akan menjawab
beberapa soal yang telah di sediakan oleh admin
sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Jika
sudah selesai maka user tested akan log out.
1.

Sequence Diagram Login admin

Gambar Sequence Diagram Login admin

Gambar Diagram Activity Master Soal
Pada activity diagram diatas dijelaskan
bahwa admin melakukan login terlebih dahulu
sebelum masuk ke Master soal, jika telah berhasil
login maka admin dapat update soal dan update
jawaban.

Pada gambar 3.8 menjelaskan bahwa jika
admin ingin masuk kedalam menu utama soal online.
Admin diwajibkan login terlebih dahulu. Pertama
admin akan berada di form login kemudian input
username dan password jika login berhasil maka
admin akan masuk ke halaman utama pengelolaan
soal online. Jika login tidak berhasil maka admin
akan kembali ke form login.
Sequence Diagram User Tested

Gambar Diagaram Activity View
Pada activity diagram diatas dijelaskan bahwa
admin dapat melihat hasil test ujian user tested yang
telah melakukan test. Yang mana admin harus
melakukan login terlebih dahulu.
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Gambar Sequence Diagram User Tested
Pada gambar 3.9 menjelaskan bahwa jika
usertested ingin masuk kedalam menu halaman soal
online. User tested diwajibkan login terlebih dahulu.
Pertama Usertested akan berada di form login
kemudian input username dan password jika login
berhasil maka Usertested akan masuk ke menu
halaman soal online. Jika login tidak berhasil maka
Usertested akan kembali ke form login. Yang mana
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username dan password di berikan admin kepada
user tested berdasarkan peserta yang telah
mengirimkan cv lewat email dan berhak mengikuti
testing. Setelah berhasil login akan muncul soal-soal
dan usertested di wajibkan untuk mengisi soal-soal
tersebut sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
Setiap soal yang dijawab oleh peserta maka akan
menghasilkan jawaban yang akan tersimpan langsung
dalam database.

Sequence Diagram View Hasil Test Ujian

Gambar Sequence Diagram View Hasil Test Ujian
Sequence Diagram Update Data Master
Pada gambar 3.12 menjelaskan admin memilih
hasil test ujian. Hasil test ujian user tested berfungsi
untuk admin melihat hasil test ujian para user tested
yang mendapat nilai sesuai dengan kiteria
perusahaan.

Desain Antar Muka
Gambar Sequence Diagram Update Data Master
Pada gambar menjelaskan admin memilih data
master. Yang dapat dilakukakan oleh dalam data
master yaitu admin dapat update admin, upadate
divisi, update kategori soal, add user tested. Dari data
tersebut yang telah di update data-data tersebut akan
di simpan ke dalam database. Sedangkan untuk nilai
admin tidak bisa update, karena nilai bukan
merupakan sesuatu yang harus di update, nilai yang
memproses adalah sistem dan admin hanya bisa
melihat hasilnya saja.

Desain antar muka system adalah design
antarmuka pada system untuk mengoperasikan
keseluruhan form. Berikut adalah rancangan design
antar muka pada system penilaian kinerja ini:
Rancangan Antar Muka Halaman Login (user
tested)
Berikut merupakan rancangan antar muka
Halaman Login (user tested):

Sequence Diagram Update Master Soal
Gambar Rancangan Antar Muka Halaman
Login (usertested)
Form di atas merupakan form login yang
menghubungkan ke form soal.
Rancangan Antar Muka Halaman soal (user
tested)
Gambar Sequence Diagram Update Master Soal
Pada gambar menjelaskan admin memilih
menu master soal. Didalam menu master soal
terdapat soal dan jawaban. Admin data mengupdate
data soal dan jawaban sesuai dengan kebutuhan
inforamasi.
Gambar Rancangan Antar Muka Halaman Soal
(user tested)
Pada form diatas merupakan rancangan
antar muka halaman soal (user tested) yang berfungsi
untuk user tested menjawab soal-soal.
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Rancangan Antar Muka Halaman Login (admin)
Berikut merupakan rancangan antar muka
Halaman Login (admin):

Berikut merupakan spesifikasi system yang
digunakan
dalam
pengembangan
website
MyDietFood:
1

Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan adalah laptop
seri Z460 dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. Processor Intel (R) Core(TM) i3 CPU
M390 @2.67GHZ 2.67GHZ
b. RAM 4.0 GB

2
Gambar Rancangan Antar Muka Halaman Login
(admin)
Form di atas merupakan form login yang
menghubungkan ke form selanjutnya.
Rancangan Antar Muka Form Menu Admin
Berikut merupakan rancangan antar muka
Halaman menu admin.

Perangkat Lunak (software)
Berikut merupakan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini:
a. Sistem operasi Microsoft Windows 7
b. XAMPP
c. Notepad+++
d. MySQL

Implementasi Sistem
Dalam aplikasi Test Online untuk User ada 2:
1.

Gambar Rancangan Antar Muka Form Menu
admin

Form Login User Tested
Menu login merupakan form yang berfungsi
untuk melakukan pengecekan hal akses dari
userusertested yang masuk, yang telah didaftarkan
oleh admin berdasarkan email dari calon peserta test
yang mengajukan lamaran sesuai kebutuhan
informasi perusahaan. Form ini akan muncul ketika
pertama kali menjalankan aplikasi. Berikut
merupakan tampilan form login.

Form di atas merupakan form menu admin
berfungsi untuk mengelola data admin. Admin
memilih data admBAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
SISTEM
Setelah melakukan analisa dan perancangan,
langkah selanjutnya adalah pengkodean (coding) dan
pengujian, hal ini didasarkan pada model waterfall
yang digunakan dalam penelitian ini.

Lingkungan Implementasi

Gambar Form Menu Login Usertested
2.

Form Soal
Form soal ini berisi tentang soal-soal yang
akan di jawab oleh user tested.

Pada pembuatan sistem untuk tugas akhir ini,
digunakan Notepad+++ untuk membangun dan
mengembangkan bahasa pemrograman PHP.
Sebelum diuji coba, terdapat beberapa spesifikasi
sistem baik perangkat keras (hardware) maupun
perangkat lunak (software) yang digunakan untuk
membangun sistem ini.
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4.

Menu Divisi

Form menu divisi berfungsi untuk mengelola
data divisi. Didalam form menu divisi dapat
melakukan new data divisi, edit serta remove data
divisi.

Gambar Form Soal Usertested
Dalam System Test Online untuk Admin ada
2:
1.
Form Login Admin
Menu login admin merupakan form yang
berfungsi untuk melakukan pengecekan hal akses dari
admin yang masuk. Form ini akan muncul ketika
pertama kali menjalankan aplikasi. Berikut
merupakan tampilan form login.

Gambar Form Menu Divisi
5.

Menu Kategori Soal

Form menu kategori soal berfungsi untuk
mengelola data kategori soal. Didalam form menu
kategori soal admin dapat melakukan new data
kategori soal, edit serta remove data kategori soal.

Gambar Form Login Admin
2.

Menu Master
Form menu data master terdapat beberapa
menu yaitu: menu admin, menu divisi, menu kategori
soal,menu nilai, menu user testested. Berikut
merupakan tampilan menu master:

Gambar Form Menu Kategori Soal
6.

Menu Usertested

Form menu usertested berfungsi untuk
mengelola data usertested. Didalam form menu data
usertested admin dapat melakukan new data
usertested,edit serta remove data usertested.
Gambar Form Menu Master
3.

Menu Admin

Form menu admin merupakan yang berfungsi
untuk new data, edit, remove data admin. Form ini
akan muncul setelah data master memilih Data
admin. Berikut tampilan form data admin:
Gambar Form Menu Userested

7.
Gambar Form Menu Admin
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Menu Nilai

Form menu nilai berfungsi untuk melihat
hasil nilai user tested yang telah melakukan testing
online.
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melengkapi data yang belum diisi sebelum
sistem mengeksekusi program. Dengan begitu
aplikasi dapat meminimalisir kesalahan karena
tidak melakukan task atau query yang
parameternya belum lengkap.
3.

Semua fungsi yang dirancang dapat berjalan
dengan baik. Dengan ini maka aplikasi dapat
dinyatakan
layak
untuk
digunakan/diimplementasikan karena telah
melalui proses pengujian error handling dan
pengujian fungsi-fungsi utama.

4.

Untuk masuk kedalam aplikasi test online ini
diwajibkan login terlebih dahulu tentunya
untuk admin yang berhak mengakses, serta
peserta yang berhak melakukan test adalah
peserta yang telah mengirim data lamarannya
ke admin dan admin akan mengirim password
dan username kepada user tested yang
memenuhi kriteria perusahaan.
Fungsi session ( ) dapat berjalan. Hal tersebut
terlihat ketika username dan password yang
salah dimasukkan, dan ketika dicoba
pengaksesan acak pada menu admin, sistem
akan meminta administrator untuk login ulang.
Antara aplikasi dengan basis data harus dapat
dikoneksikan, tidak ada kesalahan. Hal
tersebut dapat dilihat dari tampilnya data-data,
sesuai dengan data yang telah diinput admin
yang disimpan dalam basis data

Gambar Form Menu Nilai
8.

Menu Jawaban

Form menu jawaban berfungsi untuk
mengelola data jawaban. Didalam menu jawaban
dapat melakukan menambah data jawaban,
menghapus serta mengubah data jawaban.

5.

Gambar Menu Jawaban
9.

Form Data Soal

Form data soal berfungsi untuk mengelola
data soal. Didalam form data soal admin dapat
melakukan new data soal, edit serta remove data
jawaban.

6.

7.

Kesimpulan
Dari hasil pelaksanaan tugas akhir ini, dapat
disimpulkan mengenai beberapa hal yaitu:
1.
Gambar Form Data Soal
Hasil Pengujian
Berikut merupakan analisa dari hasil
pengujian terhadap sistem testing online yang telah
dibangun:
1.

2.
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Pada form log in pada sisi usertested
parameter yang di minta berupa username dan
password diisi dengan benar agar sistem dapat
menampilkan halaman admin. Dengan adanya
proses authentikasi maka dapat meminimalisir
terjadinya pengguna yang tidak berhak masuk
ke dalam sistem sehingga keamanan data dapat
terjamin dengan baik.

2.

3.

Meminimalisir proses administrasi secara
manual karena data hasil jawaban usertested
tersimpan secara terotomatis.
Untuk masuk kedalam aplikasi test online ini
diwajibkan login terlebih dahulu tentunya
untuk admin yang berhak mengakses, serta
peserta yang berhak melakukan test adalah
peserta yang telah mengirim data lamarannya
ke admin dan admin akan mengirim
password dan username kepada user tested
yang memenuhi kriteria perusahaan.
Antara aplikasi dengan basis data harus dapat
dikoneksikan, tidak ada kesalahan. Hal
tersebut dapat dilihat dari tampilnya datadata, sesuai dengan data yang telah diinput
admin yang disimpan dalam basis data.

Jika data yang belum diisi maka sistem akan
menampilkan
pesan
agar
pengguna
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