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Bab 4 

Hasil dan Pembahasan 

 

4.1   Versi Aplikasi 

Versi aplikasi telah mengalami 5 (lima) kali evaluasi 

berdasarkan tanggal yang tercantum pada tabel 4.1. Proses evaluasi 

yang dilalui bertahap, mulai dari pembuatan aplikasi pada tombol 

insert, update dan delete, serta menampilkan data kemudian 

memperbaiki eror yang terjadi hingga diterima. Pengolahan data 

telah selesai kemudian membuat proses booking atau lebih kita kenal 

dengan sebutan pemesanan hingga hasil pemesanan yang ditemukan 

sesuai dengan rumus yang telah ada. Versi terakhir yaitu tahap 

memperbaiki interface serta membuat tampilan untuk laporan 

pemasukan. 

Tabel 4.1 Tabel Versi aplikasi prototype 

Versi Tanggal Update 

Versi 01.2011 10 September 2011 Menambah , mengubah, menghapus 

data mobil,. Menampilkan dan 

mencari data mobil 

Versi 02.2011 10 November 2011 Penambahan fitur detail transaksi dan 

pemesanan per-mobil 

Versi 03.2011 06 Desember  2011 

 

Menambah fitur admin  dan operator  

Versi 04.2011 28 Desember 2011 Memperbaiki interface, menambah 

menu admin, menampilkan laporan 

Versi 05.2012 04 Januari 2012 Memperbaiki Interface tampilan dan 

kelengkapannya. 
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4.2   Implementasi 

Setelah melihat hasil dari pengembangan prototype yang 

dirancang, maka dari hasil perancangan tersebut kemudian 

diimplementasikan menjadi aplikasi sistem informasi penyewaan 

mobil  berbasis web pada rental Two Rent Salatiga. Dalam 

pembahasan hasil implementasi ini, sudah menggunakan hasil 

prototype revisi 5 (Versi 07.2011). 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dalam pengembangan 

sistem, dimana aplikasi dapat diterapkan dalam kegiatan nyata yang 

berhubungan dengan sistem tersebut. Terdapat evaluasi dan 

perbaikan yang digunakan untuk penyempurnaan aplikasi sehingga 

dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan.  

Perancangan  sistem informasi penyewaan mobil berbasis web 

pada Two Rent Salatiga. Menggunakan PHP dan MySQL sebagai 

media penyimpanan data (database). Adapun spesifikasi yang 

digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut:  

4.2.1 Aplikasi ini menggunakan perangkat lunak 

  Sistem Operasi Microsoft Windows XP 

 Profesional 

  MySQL 

  PHP 

  Microsoft Visio 2003 

  Power Design  
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4.2.2 Aplikasi ini menggunakan perangkat keras 

  Komputer dengan processor Pentium Dual 

 Core 2.1 Ghz 

  Ram 1 GB 

  Harddisk 160 GB 

  Monitor dengan resolusi 1024 x 768 pixel 

  Standart keyboard and optical mouse 

  Printer 

 

4.2.3 Coding dan form pada program 

 Tampilan awal pada aplikasi yang dirancang dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Login Aplikasi 

 Tampilan login diperlukan untuk mengakses sistem, yang 

dapat melakukan login yaitu pengguna yang sudah didaftarkan dan 

memiliki hak akses pada aplikasi ini. Hak akses terbagi menjadi  3 

(tiga) bagian yaitu administrator, operator dan pelanggan. Jika 

pengguna sudah terdaftar maka pengguna akan dapat mengakses 
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aplikasi dengan cara memasukan username  dan password. Koding 

login menggunakan pencocokan antara nama pengguna dan kata 

sandi yang diinputkan dengan data yang ada di database. Apabila 

proses login berhasil maka   pengguna dapat mengakses sistem yang 

ada dan masing-masing pengguna memiliki hak akses masing-

masing sesuai dengan kapasitasnya sebagai administrator, operator 

atau pelanggan.  

Kode Program 4.1 Koding Login 

<? 

if(isset($_POST['Submit'])) 

{ 

$a=trim($_POST[a]); 

$b=trim($_POST[b]); 

$sql1=mssql_query("select id_pelanggan,password from 

pelanggan where id_pelanggan='$a'and password='$b'"); 

$cek1=mssql_num_rows($sql1); 

$hs1=mssql_fetch_array($sql1); 

$sql2=mssql_query("select id_operator,password from 

operator where id_operator='$a' and password='$b'"); 

$cek2=mssql_num_rows($sql2); 

$hs2=mssql_fetch_array($sql2); 

if(($a && $b)!="") 

   { 

   if($cek1>0) 

       { 

       session_start(); 

       session_register("id"); 

       session_register("password");  

       $_SESSION[id]=$hs1[0]; 

       $_SESSION[password]=$hs1[1];        

       echo"<script>window.location='index.php? 

       halaman=home';</script>"; 

       } 

    else if($cek2>0) 

       { 

       session_start(); 

       session_register("id"); 

       session_register("password");  

       $_SESSION[id]=$hs2[0]; 

       $_SESSION[password]=$hs2[1];  

       echo"<script>window.location='index.php? 

       halaman=home';</script>"; 

       } 
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     else 

       {                           

       echo"<divid='dialog'title='Pesan'align= 

       'center'><b><i>Username</i></b> 

       dan <b><i>Password</i></b> salah</div>"; 

       } 

     } 

else 

     { 

     if($a!="" && $b=="") 

      {       

       echo"<divid='dialog'title='Pesan'align= 

       'center'><b><i>Password</i></b>masih Kosong 

       </div>"; 

      } 

     elseif($b!="" && $a=="") 

      {   

      echo"<divid='dialog'title='Pesan'align= 

      'center'> 

      <b><i>Username</i></b> 

      masih kosong</div>"; 

     } 

else 

    {     

      echo"<divid='dialog'title='Pesan'align= 

      'center'><b><i>Username</i></b>dan 

      <b><i>Password</i></b> masih kosong</div>"; 

     } 

` 

   } 

} 

?> 

  

 Koding program untuk login pengguna dapat dilihat pada 

Kode Program 4.1. Koding login menggunakan pencocokan antara 

nama pengguna dan kata sandi yang diinputkan dengan data yang 

ada di database.  
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Gambar 4.2 Pencarian Mobil 

 Pada gambar 4.2 pencarian mobil dapat dilakukan oleh 

operator, pelanggan dan user biasa. Pencarian dapat dilakukan 

dengan mengisi tanggal, jam yang diinginkan, lama peminjaman 

serta jenis mobil yang diinginkan dan melakukan pencarian 

menggunakan tombol cari. Hasil pencarian tersebut akan 

menampilkan mobil sesuai dengan kriteria-kriteria yang dimasukan 

tadi sehingga memudahkan user untuk menentukan pilihan mobil 

mana yang cocok untuk disewa. Operator dan pelanggan dapat 

langsung melakukan pemesanan mobil, sedangkan user biasa harus 

registrasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan.  
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Kode Program 4.2 Koding Pencarian Mobil 

<? 

if(isset($_POST['Submit'])) 

{ 

 $a=$HTTP_POST_VARS["a"]; 

 $b=$HTTP_POST_VARS["b"]; 

 $d=$HTTP_POST_VARS["d"]; 

 $e=$HTTP_POST_VARS["e"]; 

 echo"<h6>Hasil Pencarian :</h6>"; 

 if(($a && $b && $e)!="") 

  { 

  if($e==1) {$m=1; }else { $m=0;} 

  if($e==1){$f="Bulan";} else{ $f="Jam";} 

  $date=explode("/",$a); 

  $x=$date[0]; 

  $y=$date[1]; 

  $z=$date[2]; 

  $k=$b; 

  $urutan1="$z$x$y"; 

   

  $date_posisi=array($z,$x,$y); 

  $ganti_posisi=str_replace(",","-   

            ",$date_posisi); 

  $r=$ganti_posisi[0]; 

  $s=$ganti_posisi[1]; 

  $t=$ganti_posisi[2]; 

  $posisi_jadi="$r-$s-$t $b:00.000"; 

  $cover_date=strtotime($posisi_jadi); 

  $mydate=date("Y-m-d H:i:s", $conver_date); 

  //echo"<br> $mydate";  

      

  $date_hrini=date("Y-m-d"); 

  $pecah=explode("-",$date_hrini); 

  $o=$pecah[0]; 

  $p=$pecah[1]; 

  $q=$pecah[2]; 

  $urutan2="$o$p$q"; 

  $waktu=mktime(("$b")+$e,0,0,("$x")+$m, 

      ("$y")+$h,("$z")); 

      $waktu_balik=date("Y-m-d H:00:00.000",$waktu); 

      $jam_sekarang=date("Y-m-d H:i:s"); 

      $jam_cari="$b"; 

      if($urutan1<$urutan2 || $e=="" || $b=="") 

  { 

       echo"<divid='dialog'title='Pesan'align='center'> 

       Tanggal yang ada masukan   tidak VALID<p> 

       Silahkan periksa kembali!. 

       </p></div>"; 

       } 
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       elseif( $jam_sekarang > $posisi_jadi) 

       { 

    echo"<div id='dialog'title='Pesan’ 

         align='center'> Jam yang ada masukan  

         tidak VALID<p> Silahkan periksa kembali!. 

    </p></div>"; 

 } 

 else 

   { 

   $sql=mssql_query("  

   select MOBIL.NO_POLISI,MEREK.MEREK, 

        JENIS.JENIS,MOBIL.WARNA,MOBIL.KAPASITAS, 

        mobil.gambar from MEREK inner join MOBIL on 

        MOBIL.ID_MEREK=MEREK.ID_MEREK inner join JENIS  

        on MOBIL.ID_JENIS=JENIS.ID_JENIS where  

       (MEREK.MEREK like '%$d%'or JENIS.JENIS  

       like'%$d%') and (mobil.no_polisi not in 

       (select SEWA.NO_POLISI from SEWA where 

       SEWA.WAKTU_KELUAR between '$posisi_jadi' and  

       '$waktu_balik' or SEWA.WAKTU_MASUK between  

       '$posisi_jadi' and '$waktu_balik'))"); 

  while($hs=mssql_fetch_array($sql)) 

         { 

    echo"<table width='100%'> 

    <tr> 

    <td width=20%>Mobil</td><td width=5%>:</td> 

         <td width=50%>$hs[0], $hs[1], $hs[2]</td> 

    <td rowspan=5><div id='photos'> 

         <img src='mobil/gambar/$hs[5]'  

         height='100' width='140'></div> 

         <div class='simple_overlay'></div> 

    </td> 

    </tr> 

    <tr><td>Warna</td><td>:</td><td>$hs[3]</td> 

     </tr> 

    <tr> 

         <td>Kapasitas</td><td>:</td><td>$hs[4]</td>  

    </tr>";  

    $waktu=$e; 

    $sql_harga=mssql_query("select HARGA from  

         TARIF inner join PAKET_WAKTU on 

         PAKET_WAKTU.ID_PW=TARIF.ID_PW inner join 

         JENIS on JENIS.ID_JENIS=TARIF.ID_JENIS   

         inner join MOBIL on MOBIL.ID_JENIS= 

         JENIS.ID_JENIS where (PAKET_WAKTU.WAKTU=$e and 

         JENIS.JENIS='$hs[2]')"); 

         $hs_harga=mssql_fetch_array($sql_harga); 

      

    echo" 

    <td>Harga/".$e." .$f."</td><td>:</td><td> 
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    $hs_harga[0]</td>  

    </tr><tr><td></td><td>:</td><td>"; 

    $sql_cek1=mssql_query("select * from  

    operator where id_operator='$_SESSION[id]'"); 

    $cek1=mssql_num_rows($sql_cek1); 

    $sql_cek2=mssql_query("select * from pelanggan 

    where id_pelanggan='$_SESSION[id]'"); 

    $cek2=mssql_num_rows($sql_cek2); 

    if($cek2>0) 

      {       

      $sql_cek_booking=mssql_query("select*from booking  

      where id_pelanggan='$_SESSION[id]'"); 

 $sql_cek_num=mssql_num_rows($sql_cek_booking); 

 if($sql_cek_num<=1) 

        { 

        echo"<ahref='index.php?halaman= 

        keranjang_boking&id=$hs[0]&wk=$posisi_jadi 

        &wb=$waktu_balik' title='Boking Mobil'>  

        <input type='image'  src='images/cart.png'> 

        </a>"; 

        } 

      else 

        { 

         echo "Maaf Anda sudah memiliki 2 booking"; 

        } 

      } 

     else if($cek1>0) 

      {       

      echo"<a href='index.php?halaman=keranjang_sewa 

      &id=$hs[0]&wk=$posisi_jadi&wb=$waktu_balik& 

      lp=$e&hg=$hs_harga[0]' title='Sewa Mobil'> 

      <input type='image'  src='images/cart.png'></a>"; 

      } 

     else 

      { 

      echo"Maaf!, Silahkan <a href='index.php?halaman 

      =login'>LOGIN</a> atau <a href='index.php? 

      halaman=registrasi'> 

 REGISTRASI</a> untuk dapat melakukan BOOKING"; 

      }      

      echo"</td> </tr> </table>";     

     } 

    } 

   } 

  else 

   { 

   echo"<divid='dialog'title='Pesan'align= 

   'center'>Tanggal, Jam, atau Lama Peminjaman belum 

    lengkap!.<br> 

    Silahkan dilengkapi!</div>"; 
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   } 

 } 

else 

{ 

echo""; 

} 

?> 

 

 Koding program untuk pencarian mobil dapat dilihat pada 

kode program 4.2. Koding pencarian mobil merupakan pencocokan 

antara inputan berupa tanggal, waktu peminjaman, serta jenis mobil 

yang dicari dengan database dimana database akan mencocokan 

inputan yang diinputkan oleh pengguna sistem dengan data yang ada 

didalam database, apabila antara inputan dan data yang ada didalam 

database cocok, yaitu data inputan yang dimasukan tersedia dalam 

database, maka data tersebut akan ditampilkan kepada pengguna 

sistem. 

 

Gambar 4.3 Detail Pemesanan 

 Pada gambar 4.3 merupakan form detail pemesanan, dalam 

form detail pemesanan terdapat keterangan-keterangan yang 



59 
 

` 
 

merupakan kelanjutan dari proses pencarian mobil yaitu setelah user 

mendapatkan mobil yang sesuai dengan keinginannya maka user 

tersebut dapat langsung melakukan booking, apabila user tersebut 

adalah user biasa maka terlebih dahulu user tersebut harus registrasi 

pelanggan, setelah itu barulah dapat melakukan pemesanan. 

 

Gambar 4.4  Informasi Booking  

 Gambar 4.4 merupakan kelanjutan dari detail booking 

dimana setiap pelanggan yang melakukan pemesanan akan tercatat 

dalam suatu tabel yaitu daftar pemesanan yang akan memudahkan 

operator untuk mengetahui pelanggan-pelanggan mana saja yang 

melakukan pemesanan. 

 

Gambar 4.5 Form Sewa Mobil 
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 Gambar 4.5 merupakan keterangan bahwa pelanggan telah 

melakukan proses pemesanan dan sekarang akan melakukan proses 

berikutnya yaitu sewa. Terlebih dahulu pelanggan melakukan 

konfirmasi dengan menyebutkan nama dan kemudian operator 

melakukan pencarian ditabel pemesanan menggunakan nama atau 

id_pelanggan apabila ditemukan namanya, pelanggan melakukan 

pembayaran uang muka terlebih dahulu, barulah transaksi berikutnya 

dapat berjalan. Apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran 

uang muka maka transaksi berikutnya tidak dapat diproses. Dalam 

form sewa mobil terdapat keterangan-keterangan mengenai biaya, 

lama peminjaman, jenis mobil yang digunakan oleh pelanggan serta 

nomor  sewa  mobil. 

 

Gambar 4.6 Daftar Sewa 

 Gambar 4.6 merupakan daftar pelanggan yang telah pasti 

melakukan sewa dan telah melakukan pembayaran uang muka, 

dalam daftar sewa akan terlihat semua pelanggan yang melakukan 

penyewaan berdasarkan nama pelanggan dan memudahkan operator 

untuk mengetahui waktu peminjaman baik itu waktu keluar maupun 
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waktu masuk mobil yang disewa dan juga sebagai informasi buat 

operator yang bertugas sehingga operator yang bertugas.  

 

Gambar 4.7 Detail Transaksi 

 Gambar 4.7 adalah detail transaksi, biasanya terjadi setelah 

mobil yang disewa sudah kembali dan pelanggan membayar sisa 

pembayaran dikurangi dari jumlah uang muka. Apabila pelanggan 

melewati batas pengembalian mobil maka akan dikenakan denda 

dengan hitungan tiap jam disesuaikan dengan jenis mobil yang 

disewa oleh pelanggan.  

 

Gambar 4.8  Laporan Pemasukan 

 Gambar 4.8  merupakan laporan pendapatan secara periodik, 

tujuannya adalah untuk mengetahui berapa banyak pendapatan yang 
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diterima per-periode, serta untuk mengetahui jenis mobil mana yang 

paling sering dipakai, sehingga dari laporan itu dapat ditentukan 

strategi apa saja yang harus diambil rental Two Rent agar bisa 

meningkatkan pendapatan dan daya saing. 

 

Gambar 4.9 Detail Aktivitas Mobil 

 Gambar 4.9 merupakan penjelasan secara lebih detail dari 

laporan pendapatan yaitu terdapat spesifikasi mobil dan informasi 

pemakaian mobil berdasarkan jenis mobil  sehingga dapat diketahui 

jumlah transaksi serta pemasukan per-bulan dan per-tahun yang 

tujuannya memudahkan pemilik rental untuk mengetahui jumlah 

transaksi, pendapatan bulanan, serta megetahui jenis mobil mana 

saja yang paling sering disewa.    

4.3  Pengujian 

 Proses pengujian sistem adalah tahap dimana data yang 

dimasukan diuji bersamaan dengan komponen dari sistem yang 

dibangun untuk mengetahui dan memastikan bahwa setiap 

komponen sistem telah berfungsi sesuai yang diharapkan. 
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4.3.1 Pengujian Sistem 

 Metode yang digunakan dalam proses pengujian sistem ini 

adalah metode blackbox. Berikut adalah hasil pengujian dengan 

menggunakan blackbox. 

1. Operasi login 

 Tabel 4.2  menjelaskan setiap kondisi yang dapat terjadi jika 

user memasukkan nama user dan kata sandi, serta respon yang 

diberikan oleh sistem dari setiap kondisi yang terjadi.  

Tabel 4.2 Operasi Login 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Username dan 

password  benar. 

Melanjutkan ke halaman 

utama sesuai dengan hak 

user 

Login 

berhasil 

02 Username dan 

password  tidak diisi. 

Muncul Keterangan user 

name dan password  

masih kosong.  

Login 

gagal 

03 Username diisi dan 

password  tidak diisi. 

Muncul Keterangan 

password  masih kosong. 

Login 

gagal 

04 Password diisi dan 

username 

dikosongkan 

Muncul Keterangan user 

name masih kosong 

Login 

Gagal 

05 Username dan 

password  salah 

Muncul keterangan 

username dan password 

salah. 

Login 

gagal 
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2. Operasi pencarian data mobil. 

 Tabel 4.3 menjelaskan beberapa kondisi yang dapat terjadi 

jika pelanggan melakukan pencarian data mobil untuk dibooking dan 

sistem akan merespon dan akan ditampilkan jenis-jenis mobil, sesuai 

dengan keinginan pelanggan. 

Tabel 4.3 Tabel Operasi Pencarian Data Mobil 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Pencarian mobil 

berdasarkan tanggal, 

pukul waktu yang 

sesuai dengan tanggal 

hari ini dan ke depan. 

Mobil yang dicari akan 

ditampilkan sesuai 

dengan kriteria yang di 

masukkan pelanggan ke 

dalam form pencarian. 

Pencarian 

Berhasil 

dan mobil 

ditampilka

n 

02 Pencarian mobil diisi 

dengan tanggal yang 

tidak sesuai (tanggal 

kemarin) 

Tampilan keterangan 

tanggal yang anda 

masukan salah, silahkan 

periksa kembali 

Pencarian 

gagal 

03 Pencarian mobil 

dengan tidak mengisi 

salah satu item seperti 

tanggal, pukul dan 

waktu peminjaman. 

Atau tidak di isi sama 

sekali. 

Tampilan keterangan 

Tanggal, Jam, atau lama 

peminjaman belum 

lengkap, silahkan 

dilengkapi. 

Pencarian 

gagal 

04 Pencarian mobil diisi 

dengan tanggal yang 

sesuai (tanggal hari 

ini) dan jam kurang 

dari sekarang 

Tampilan pesannya jam 

yang anda masukan 

salah, silahkan periksa 

kembali.  

Pencarian 

gagal 
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3. Operasi penambahan pelanggan 

 Tabel 4.4 menjelaskan kondisi yang akan terjadi saat 

operator melakukan penambahan data pelanggan. Validasi telah 

dilakukan kedalam sistem sehingga sistem dapat merespon setiap 

kondisi yang tidak sesuai dengan pengaturan pada database. 

Tabel 4.4 Tabel operasi penambahan  data pelanggan 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Mengisi Registrasi 

berupa 

KTP/STNK/SIM/KTM, 

nama, no telp, password, 

konfirmasi password 

diisi dengan benar  

Melanjutkan ke 

tampilan berikutnya 

yaitu tampilan 

sukses registrasi 

(silahkan login 

untuk menggunakan 

sistem ini) 

Registrasi 

Sukses  

02 Salah satu kolom 

registrasi diisi (kolom 

nama dibiarkan kosong) 

Muncul keterangan 

Maaf nama harus 

diisi  

Registrasi 

gagal 

03 Kolom nomor telp diisi 

dengan huruf 

Muncul keterangan 

nomor telp harus 

nenggunakan angka 

Registrasi 

gagal 

04 Kolom password dan 

konfirmasi password 

tidak diisi  

 

Muncul keterangan 

Maaf password 

harus diisi 

 

 

Registrasi 

gagal 

05 Semua kolom registrasi 

diisi dengan userid yang 

telah terdaftar. 

Muncuk keterangan 

Maaf id ini telah 

terdaftar.  

Registrasi 

gagal 
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4. Operasi hapus pelanggan 

 Tabel 4.5 menjelaskan setiap kondisi yang akan terjadi saat 

operator melakukan penghapusan data pelanggan, validasi telah 

dilakukan kedalam sistem sehingga sistem dapat merespon  setiap 

tundakan yang dilakukan pengguna. 

Tabel 4.5 Tabel Operasi Hapus Data Pelanggan 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Memilih pelanggan 

yang akan dihapus 

Menampilkan pesan 

Sukses hapus data 

pelanggan 

Berhasil  

  

5. Operasi update pelanggan 

 Tabel 4.6 menjelaskan setiap kondisi yang akan terjadi saat 

operator melakukan update data pelanggan. Validasi telah dilakukan 

ke dalam sistem sehingga sistem dapat merespon setiap tindakan 

yang dilakukan operator. 

Tabel 4.6 Tabel Operasi Update Data Pelanggan 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Mengosongkan salah 

satu kolom nama, no 

telp dan password. 

Menampilkan 

pesan kolom 

harus diisi.` 

Proses update 

gagal dan tidak di 

simpan di database 

02 Mengisi perubahan 

pada kolom  nama, 

no telp dam password 

dengan lengkap 

Menampilkan 

pesan proses 

update telah 

berhasil 

Proses Update 

sukses dan 

tersimpan di 

database 
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6. Operasi Menampilkan Laporan 

 Tabel 4.7 menjelaskan setiap kondisi yang akan terjadi saat 

pengguna ingin menampilkan laporan. Validasi telah dilakukan ke 

dalam sistem sehingga dapat merespon setiap tindakan yang 

dilakukan pengguna. 

Tabel 4.7 Tabel Operasi Menampilkan Laporan 

Operation 

ID 

Kondisi Respon Sistem Hasil 

01 Mengosongkan 

salah satu item 

Proses tidak 

berjalan dan 

kembali semula 

Laporan bulanan 

gagal 

02 Mengisi semua 

item  

Proses berjalan Laporan bulanan 

berhasil dan 

laporan bulanan 

ditampilkan 

 

 Hasil pengujian blackbox yang telah dilakukan, akan dapat 

disimpulkan bahwa sistem ini sudah berjalan secara fungsional dan 

dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Hasil  

pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang 

dibangun telah memenuhi uji kriteria dengan penyesuaian terhadap 

pengaturan yang berlaku dan membuktikan bahwa setelah sistem 

diuji.  

4.3.2 Pengujian Penerimaan Pengguna 

 Pengujian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada  

pengguna sistem.  Pengguna terdiri dari tiga orang, satu orang sebagi 

admin, dua orang sebagai operator. Oleh karena itu yang menjadi 

responden dari pengujian in ada tiga orang. 
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Tabel 4.8 Tabel pengujian penerimaan pengguna 

Operation 

ID 

Operasi Sistem Respon Pengguna 

01 Apakah sudah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna? 

Dari ketiga orang, dua orang 

menjawab cukup, satu orang 

menjawab sudah 

02 Apakah sistem informasi 

yang dirancang dapat 

diterapkan pada perusahaan? 

Tiga orang menjawab sistem 

informasi ini bisa diterapkan. 

03 Apakah sistem informasi ini 

mudah digunakan? 

Tiga orang menjawab sistem 

informasi ini mudah 

digunakan 

04 Bagaimana tampilan dari 

sistem informasi yang 

dirancang? 

Dua orang menjawab 

tampilannya menarik. Satu 

orang lagi menjawab kurang 

menarik. 

 

4.4  Evaluasi Prototype 

 Tahap ini merupakan tahap pengujian sederhana yang 

dilakukan pengembang dengan pengguna. Pengembang melakukan 

evaluasi terhadap penilaian pengguna tentang prototype yang telah 

dibuat, bila pengguna menginginkan  perubahan maka, pengembang 

akan merubah bagian mana saja yang akan diubah. Terdapat 

beberapa perubahan dan update yang dilakukan sesuai dengan 

perubahan yang terjadi pada aplikasi. Versi dari awal hingga pada 

implementasi akhir terdapat delapan versi update. Perubahan menu 

dan penambahan menu yang tepat menjadi masalah pada 

perancangan prototype aplikasi. 

 


