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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1. Implementasi 

 Untuk mengimplementasikan sistem yang telah penulis rancang dibutuhkan 

minimal sebuah komputer/laptop untuk bagian admin toko dan sebuah smartphone 

android untuk user menjalankan aplikasi yang telah penulis rancang, dengan 

spesifikasi perangkat yang disarankan sebagai berikut: 

1. Komputer/laptop  

a. Processor: core i3 (Setara atau lebih) 

b. OS: Windows 7 

c. Memory : 1gb  

d. Storage : 128gb 

e. Software : Browser (Mozilla / Google Chrome) 

f. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps 

2. Smartphone 

a. OS: Android Jelly Bean 4.1 

b. Memory : 1gb  

c. Storage : 128gb 

d. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1 Mbps 

4.2. Hasil Implementasi 

4.2.1. Tampilan Login bagian admin 

Tampilan awal pada saat pembukaan aplikasi bagian admin toko 

adalah halaman login, pada halaman ini terdapat logo toko dan form 
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penggisian username dan password, pada halaman ini admin 

diharuskan mengisi username dan password untuk login sebelum 

dapat menggunakan aplikasi ini, Lihat pada Gambar 4.1 Halaman 

Login. 

 

Gambar 4.1 Halaman Login  

 

4.2.2. Tampilan Halaman Homepage bagian admin 

Tampilan setelah berhasil login adalah halaman 

Homepage/dashboard, pada halaman ini terdapat dashboard yang 

berisi tampilan jumlah orderan baru, total penjualan yang sudah 

lunas, jumlah produk, total customer/pelanggan yang terdaftar. Dan 

dibagian bawah ada tampilan 10 list orderan terbaru, dengan 

menampilkan id pesanan, nama customer/pelanggan, nama barang, 

kuantitas yang di order, total pembayaran, dan tanggal order, lihat 

pada Gambar 4.2 Halaman homepage 
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Gambar 4.2 Halaman homepage  

 

4.2.3. Tampilan Halaman Order bagian admin 

Tampilan halaman order yang menampilkan seluruh orderan yang 

telah di order oleh customer/pelanggan. Pada halaman ini 

menampilkan tabel list order, id pesanan, nama 

customer/pelanggan, nama barang yang di order, tanggal order, 

status, option.  

Pada list status tergantung pada status orderan. Apakah orderan 

tersebut new, cancel, atau done. Jika new berarti orderan tersebut 

merupakan orderan baru, jika cancel berarti orderan tersebut telah di 

batalkan, dan jika done maka orderan telah selesai. Dan list option 

tergantung pada status pesanan, jika new maka option bisa verifikasi 

apakah orderan dengan id pesanan tersebut ingin dibatalkan atau 

customer/pelanggan telah melakukan pembayaran, jika cancel maka 

option tidak menampilkan apa-apa, jika done maka option 
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menampilkan button print untuk mencetak struk pembelian, lihat 

pada Gambar 4.3 Halaman list order. 

 

Gambar 4.3 Halaman List Order  

 

4.2.4. Tampilan Detail order 

Tampilan Detail order akan muncul ketika meng-klik button 

verifikasi pada option list order. Detail order menampilkan id 

pesanan, nama customer/pelanggan, nama barang, kuntitas barang 

yang di order, harga produk yang di order, dan total. Di bawahnya 

terdapat 3 button, button Batalkan orderan untuk pembatalan 

orderan, button close untuk menutup tampilan Detail order, button 

Sudah Bayar untuk verifikasi orderan telah di bayar oleh 

customer/pelanggan, lihat pada Gambar 4.4 Tampilan detail order. 
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Gambar 4.4 Tampilan detail order  

 

4.2.5. Tampilan halaman Struk pembayaran 

Tampilan halaman Struk pembayaran akan muncul ketika meng-klik 

button print pada option list order sesuai dengan id pesanan yang di 

klik. Pada struk yang akan diprint, menampilkan tanggal, idpesanan, 

nama customer/pelanggan, id customer/pelanggan, barang, kuantitas 

di order, harga dan total pembayaran, lihat pada Gambar 4.5 

Tampilan struk pembayaran. 

 

Gambar 4.5 Tampilan struk pembayaran 
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4.2.6. Tampilan Halaman Produk  bagian admin 

Tampilan halaman  produk, menampilkan list produk yang ada 

diaplikasi, terdapat button Tambah Produk untuk menambah produk 

baru, ada pilihan kategori, jika di submit  maka tabel akan 

menampilkan produk sesuai dengan kategori yang dipilih, jika all 

maka akan menampilkan semua produk, default dari halaman ini 

adalah menampilkan semua produk. Pada tabel menampilkan id 

produk, nama produk, harga, status dan option. Pada option terdapat 

2 button, button edit untuk mengubah data produk dan stok produk, 

button status untuk mengubah status produk. lihat pada Gambar 4.6 

Halaman List produk. 

 

Gambar 4.6 Halaman List produk 

 

4.2.7. Tampilan Halaman Tambah Produk 

Tampilan halaman tambah produk, untuk menambahkan produk 

baru, dengan memasukan nama produk, deskripsi produk, kategori 
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produk, harga produk, variasi produk, dan menambah gambar 

produk pada form yang telah disediakan pada halaman tambah 

produk, lihat pada Gambar 4.7 Halaman tambah produk. 

 

Gambar 4.7 Halaman tambah produk  

 

4.2.8. Tampilan halaman Update produk 

Tampilan halaman Update produk, menampilkan detail produk 

sesuai id pesanan yang dipilih pada halaman list produk. 

Menampilkan foto produk yang telah diupload pada saat tambah 

produk, dan detail produk dari nama produk,  deskripsi produk, 

kategori, harga, dan variasi berserta stok. Yang bisa diupdate dari 

detail produk adalah nama, deskripsi, kategori, dan stok produk, 

lihat pada Gambar 4.8 Tampilan Halaman update produk. 
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Gambar 4.8 Tampilan halaman update produk 

 

4.2.9. Tampilan ganti status produk 

Tampilan untuk mengubah status produk menjadi new, bestseller, 

ataupun promo,lihat pada Gambar 4.9 tampilan ganti status produk. 

 

Gambar 4.9 Tampilan ganti status produk 
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4.2.10. Tampilan Halaman Customers bagian admin 

Tampilan Halaman Customers menampilkan tabel list customer/ 

pelanggan. Ada username customer/pelanggan, nama, email, no. 

handphone, status, dan option. Pada halaman ini terdapat sebuah 

button  Tambah user untuk menambah customer/pelanggan baru. 

Dan pada option ada 2 button, yang pertama Block untuk memblokir 

username customer/pelanggan yang sering melakukan pembatalan 

orderan. Dan yang kedua Reset Password untuk mereset password 

customer/pelanggan, lihat pada Gambar 4.10 Halaman List 

customer. 

 

 

Gambar 4.10 Halaman List customer 
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4.2.11. Tampilan pendaftaran Customer baru 

Tampilan pendaftaran customer/pelanggan baru, menampilkan 

sebuah form untuk menambahkan username customer/pelanggan 

baru, yang diisi oleh admin, lihat pada Gambar 4.11 halaman 

pendaftaran customer baru. 

 

Gambar 4.11 Halaman pendaftaran customer baru 

 

4.2.12. Tampilan Halaman Category bagian admin 

Tampilan Halaman category, menampilkan list kategori produk 

yang ada pada aplikasi, pada list tersebut juga ada menampilkan 

jumlah produk yang terdaftar dengan kategori tersebut, pada 

samping kategori. Pada halaman ini juga tersedia button  Tambah 

Kategori untuk menambahkan kategori baru, lihat pada Gambar 

4.12 Halaman List Category. 
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Gambar 4.12 Halaman List Category 

 

4.2.13. Tampilan tambah kategori 

Tampilan tambah kategori, akan muncul ketika admin meng-klik 

button Tambah Kategori di halaman category, lihat pada Gambar 

4.13 Tampilan tambah kategori baru 

 

Gambar 4.13 Tampilan tambah kategori baru 
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4.2.14. Tampilan Halaman Banner bagian admin 

Tampilan halaman banner, menampilkan list banner yang telah di 

upload, dengan status, dan option. Banner yang status aktif maka 

akan tampil banner pada aplikasi mobile android 

customer/pelanggan, jika status Non-aktif maka banner tidak akan 

tampil pada banner aplikasi mobile android customer/pelanggan. 

Ada button Tambah Banner adalah untuk menambahkan banner 

baru, lihat pada Gambar 4.14 Tampilan halaman banner. 

 

Gambar 4.14 Tampilan Halaman banner 

4.2.15. Tampilan tambah banner baru 

Tampilan tambah banner baru akan muncul jika admin meng-klik 

button Tambah Banner pada halaman banner. Pada tampilan ini 

admin bisa mengunggah gambar banner yang baru, lihat pada 

Gambar 4.15 Tampilan tambah banner baru. 
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Gambar 4.15 Tampilan tambah banner baru 

4.2.16. Tampilan Login customer/pelanggan 

Tampilan login customer/pelanggan, untuk customer/pelanggan 

memasukan username dan password yang telah terdaftar, lihat pada 

Gambar 4.16  Tampilan Login customer/pelanggan. 

 

 

Gambar 4.16  Tampilan Login customer/pelanggan 
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4.2.17. Tampilan halaman home customer/pelanggan 

Tampilan halaman home customer/pelanggan, tampilan setelah 

customer/pelanggan berhasil login. Pada bagian header ada menu 

left panel dan title Home, pada bagian content ada banner, 3 tab 

NEW, BESTSELLER,  dan PROMO, dibawahnya terdapat list 

produk sesuai dengan tab yang dipilih.  

 

 

Gambar 4.17  Tampilan halaman home customer/pelanggan 
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4.2.18. Tampilan left panel  

Tampilan pada menu left panel ada menu home, kategori sesuai yang 

ada di database, dan menu informasi, lihat pada Gambar 4.18  

Tampilan menu left panel customer/pelanggan. 

 

Gambar 4.18  Tampilan menu left panel customer/pelanggan 

 

4.2.19. Tampilan list produk sesuai kategori yang di pilih 

Tampilan list produk sesuai kategori yang di pilih oleh customer/ 

pelanggan, misalkan customer/pelanggan pilih menu hand bag maka 

produk yang ditampilkan hanya produk dengan kategori hand bag, 
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lihat pada Gambar 4.19  Tampilan list produk sesuai kategori yang 

di pilih. 

 

Gambar 4.19  Tampilan list produk sesuai kategori yang di pilih 

 

4.2.20. Tampilan halaman informasi  

Tampilan halaman ini, menampilkan informasi toko, rekening toko, 

dan contact toko sebagai informasi bagi para reseller. 
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Gambar 4.20  Tampilan halaman informasi 

 

4.2.21. Tampilan halaman katalog customer/pelanggan 

Tampilan halaman katalog, menampilkan semua produk yang telah 

di input oleh admin, tanpa memisahkan per kategori ataupun status 

produk new, bestseller, ataupun promo. Dan fitur search untuk 

membantu customer/pelanggan dalam mencari barang yang 

diinginkan, lihat pada Gambar 4.21 Tampilan halaman katalog 
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Gambar 4.21 Tampilan halaman katalog 

4.2.22. Tampilan halaman Data pesanan customer/pelanggan 

Tampilan halaman data pesanan, menampilkan data pesanan yang 

telah customer/pelanggan order dan dibedakan menajadi 2 tabs 

Selesai dan belum. Untuk data pesanan belum, berisi data pesanan 

customer/pelanggan yang belum diproses, sedangkan data pesanan 

selesai, berisi data pesanan cancel dan lunas, lihat pada gambar 
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Gambar 4.22 tampilan halaman data pesanan selesai dan belum 

 

4.2.23. Tampilan detail pesanan selesai customer/pelanggan 

Tampilan detail pesanan selesai, menampilkan detail pesanan sesuai 

dengan id pesanan yang diklik, data pesanan yang di tampilkan 

berupa id pesanan,  tanggal pesan, status pembayaran, nama barang, 

kuantitas barang yang di order, harga dan total pembayaran., lihat 

pada Gambar 4.23 tampilan detail data pesanan selesai. 
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Gambar 4.23 tampilan detail data pesanan selesai 

 

4.2.24. Tampilan detail pesanan belum selesai customer/pelanggan 

Tampilan detail pesanan belum selesai, menampilkan detail pesanan 

sesuai dengan id pesanan yang diklik, data pesanan yang di 

tampilkan berupa id pesanan,  tanggal pesan, status pembayaran, 

nama barang, kuantitas barang yang di order, harga dan total 

pembayaran., dan dibagian bawah ada sebuah button cancel orderan 

adalah untuk customer/pelanggan membatalkan orderan. lihat pada 

Gambar 4.23 tampilan detail data pesanan belum selesai. 
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Gambar 4.24 tampilan detail data pesanan belum selesai 

 

4.2.25. Tampilan halaman profile customer/pelanggan 

Tampilan halaman profile, pada bagian atas menampilkan sebuah 

banner toko, dan dibawahnya ada nama customer/pelanggan beserta 

id-nya, ada button change password untuk mengubah password 

customer/pelanggan, button Edit Data untuk mengubah data 

customer/ pelanggan, dan ada button logout untuk customer/ 

pelanggan keluar dari akses aplikasi, agar akses username tidak 

terhubung lagi dengan aplikasi, lihat pada Gambar 4.25 Tampilan 

halaman profile customer/ pelanggan. 
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Gambar 4.25 Tampilan halaman profile customer/pelanggan 

 

4.2.26. Tampilan halaman change password customer/pelanggan 

Tampilan halaman change password akan ditampilkan ketika 

customer/pelanggan meng-klik button change password pada 

halaman profile. Pada halaman ini customer/pelanggan bisa 

mengganti password, dengan masukan password yang baru pada 

kolom new password, dan kolom confirm password untuk 

customer/pelanggan memasuk password konfirmasi, harus sama 

dengan new password, jika tidak maka password tidak terganti. 

button cancel untuk kembali ke halaman profile, lihat pada Gambar 

4.26 Tampilan halaman change password. 
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Gambar 4.26 Tampilan halaman change password  

 

4.2.27. Tampilan halaman update profile customer/pelanggan 

Tampilan halaman update profile akan ditampilkan ketika customer/ 

pelanggan meng-klik button edit profile pada halaman profile. 

Halaman ini adalah untuk customer/ pelanggan mengubah data 

dirinya, customer/ pelanggan bisa mengubah nama, alamat email, 

no.handphone, dan alamat tempat tinggal customer/ pelanggan, lihat 

pada Gambar 4.27 tampilan Update profile customer/pelanggan. 
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Gambar 4.27 Tampilan Update profile customer/pelanggan 

 

4.2.28. Tampilan halaman detail produk customer/pelanggan 

Tampilan detail produk, menampilkan foto-foto produk, deskripsi 

produk, dan tabel variasi, pada tabel variasi terdapat 3 kolom, 

variasi, harga produk, dan kolom untuk memasukan kuntitas barang 

yang ingin di order, dan dibawah ada button order untuk submit 

produk yang di order, lihat pada Gambar 4.28 Tampilan halaman 

detail produk bagian atas dan Gambar 4.29 Tampilan halaman 

detail produk bagian bawah. 
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Gambar 4.28 Tampilan halaman detail produk bagian atas 

 

Gambar 4.29 Tampilan halaman detail produk bagian bawah 
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4.3. Pengujian Aplikasi 

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat penulis mencoba melakukan 

beberapa pengujian fungsi sistem dengan menggunakan tabel pengujian sebagai 

berikut:  

4.3.1. Pengujian login aplikasi website  

Tabel 4.1 Tabel pengujian fungsi login aplikasi website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin melakukan login 

dengan 

username dan password 

yang benar. 

Aplikasi menampilkan 

halaman beranda 

Berhasil 

2 Admin melakukan login 

dengan username dan 

password yang salah. 

Aplikasi akan 

menampilkan pesan 

username dan password 

salah 

Berhasil 

3 Admin melakukan login 

tanpa menginput 

username ataupun 

password. 

Aplikasi akan 

menampilkan  peringatan 

untuk melengkapi field 

yang harus diisi 

Berhasil 

4 Admin membuka aplikasi 

setelah melakukan login 

Halaman login akan 

dilewati 

Berhasil 
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4.3.2. Pengujian pada halaman menu orders aplikasi website 

Tabel 4.2 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu orders aplikasi website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin meng-klik menu 

Orders 

Aplikasi menampilkan 

List Order 

Berhasil 

2 Admin melakukan search 

dengan memasukan 

keyword 

Aplikasi akan 

menampilkan hasil search 

sesuai dengan keyword 

yang di input 

Berhasil 

3 Admin meng-klik button 

verifikasi pada option 

Aplikasi akan 

menampilkan detail 

pesanan sesuai dengan id 

pesanan yang di klik 

Berhasil 

4 Admin meng-klik button  

Batalkan orderan 

Sistem akan mengupdate 

status pesanan menjadi 

batal 

Berhasil 

5 Admin meng-klik button  

close pada detail order 

Detail pesanan akan 

ditutup 

Berhasil 

6 Admin meng-klik button 

sudah bayar 

Sistem akan meng-update 

status pesanan menjadi 

selesai 

Berhasil 

7 Admin meng-klik button 

print pada option 

Aplikasi akan 

menampilkan struk yang 

bisa di print 

Berhasil 
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4.3.3. Pengujian pada halaman menu products aplikasi website 

Tabel 4.3 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu products website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin meng-klik menu 

Products 

Aplikasi menampilkan 

List Produk 

Berhasil 

2 Admin melakukan search 

dengan memasukan 

keyword 

Aplikasi akan 

menampilkan hasil search 

sesuai dengan keyword 

yang di input 

Berhasil 

3 Admin meng-klik button 

edit pada option produk 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

update produk 

Berhasil 

4 Admin meng-klik button  

submit pada halaman 

update produk 

Sistem akan mengupdate 

produk sesuai id produk 

Berhasil 

5 Admin meng-klik button 

status pada option 

Aplikasi akan 

menampilkan combobox 

yang berisi pilihan status 

new, bestseller, dan 

promo 

Berhasil 

6 Admin meng-klik button  

close pada modal ganti 

status 

modal ganti status akan 

ditutup 

Berhasil 

7 Admin meng-klik button 

ganti pada modal ganti 

status 

Sistem akan meng-update 

status produk menjadi 

sesuai dengan status yang 

dipilih pada combobox 

Berhasil 

8 Admin meng-klik button 

Tambah Produk 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

tambah produk  

Berhasil 
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No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

9 Admin meng-klik button 

submit pada halaman 

tambah produk 

Sistem menambah produk 

baru 

Berhasil 

 
 

4.3.4. Pengujian pada halaman menu customers aplikasi website 

Tabel 4.4 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu customers website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin meng-klik menu 

customers 

Aplikasi menampilkan 

List customers yang telah 

terdaftar 

Berhasil 

2 Admin melakukan search 

dengan memasukan 

keyword 

Aplikasi akan 

menampilkan hasil search 

sesuai dengan keyword 

yang di input 

Berhasil 

3 Admin meng-klik button 

tambah user 

Aplikasi akan 

menampilkan halaman 

tambah customer baru 

Berhasil 

4 Admin meng-klik button  

submit tanpa mengisi 

field dengan lengkap 

Aplikasi akan 

menampilkan  peringatan 

untuk melengkapi field 

yang harus diisi 

Berhasil 

5 Admin meng-klik button  

submit dengan data 

lengkap 

Sistem menambah 

customer baru 

Berhasil 

6 Admin meng-klik button  

block 

Sistem akan meng-update 

status customer menjadi 

non-aktif 

Berhasil 
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No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

7 Admin meng-klik button 

aktivasi 

Sistem akan meng-update 

status customer menjadi 

aktif 

Berhasil 

8 Admin meng-klik button 

reset password 

Sistem akan meng-update 

password customer 

menjadi sesuai dengan no. 

handphone 

Berhasil 

 

4.3.5. Pengujian pada halaman menu category aplikasi website 

Tabel 4.5 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu category website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin meng-klik menu 

category 

Aplikasi menampilkan 

List category, dengan 

menampilkan jumlah 

produk yang sesuai 

dengan kategori pada 

samping kategori 

Berhasil 

2 Admin meng-klik button 

tambah kategori 

Aplikasi akan 

menampilkan modal berisi 

field untuk mengisi 

kategori baru 

Berhasil 

3 Admin meng-klik button  

close pada modal tambah 

kategori 

modal tambah kategori 

akan ditutup 

Berhasil 

4 Admin meng-klik button 

tambah tanpa mengisi 

field 

Aplikasi akan 

menampilkan  peringatan 

untuk melengkapi field 

yang harus diisi 

Berhasil 

Jimmy, Perancangan Aplikasi POS (Point Of Sale) di Toko Penjualan Tas Berbasis Android dengan Metode SDLC 
(Software Development Life Cycle), 2018 
UIB Repository©2018



69 

 

  Universitas Internasional Batam 
 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

5 Admin meng-klik button 

tambah dengan field 

terisi 

Sistem akan menambah 

kategori baru 

Berhasil 

 

4.3.6. Pengujian pada halaman menu banner aplikasi website 

Tabel 4.6 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu banner aplikasi website 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 Admin meng-klik menu 

Banner 

Aplikasi menampilkan 

List banner 

Berhasil 

2 Admin meng-klik button 

tambah banner 

Aplikasi akan 

menampilkan modal 

choose file untuk meng-

upload banner baru 

Berhasil 

3 Admin meng-klik button  

close pada modal tambah 

banner 

modal tambah banner 

akan ditutup 

Berhasil 

4 Admin meng-klik button 

tambah tanpa memilih 

gambar 

Aplikasi akan 

menampilkan  peringatan 

untuk melengkapi field 

yang harus diisi 

Berhasil 

5 Admin meng-klik button 

tambah  

Sistem akan menambah 

banner baru 

Berhasil 

6  Admin meng-klik button 

aktif 

Sistem akan meng-update  

status menjadi aktif 

Berhasil 

7 Admin meng-klik button 

non-aktif 

Sistem akan meng-update  

status menjadi non-aktif 

Berhasil 

8 Admin meng-klik  button 

hapus 

Sistem akan menghapus 

banner dari database 

Berhasil 
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4.3.7. Pengujian login aplikasi mobile 

Tabel 4.7 Tabel pengujian fungsi login aplikasi mobile 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 user melakukan login 

dengan 

username dan password 

yang benar. 

Aplikasi menampilkan 

halaman beranda 

Berhasil 

2 user melakukan login 

dengan username dan 

password yang salah. 

Aplikasi akan 

menampilkan pesan 

username dan password 

salah 

Berhasil 

3 user melakukan login 

tanpa menginput 

username ataupun 

password. 

Aplikasi akan 

menampilkan  peringatan 

untuk melengkapi field 

yang harus diisi 

Berhasil 

4 user membuka aplikasi 

setelah melakukan login 

Halaman login akan 

dilewati 

Berhasil 

 

4.3.8. Pengujian pada halaman menu home aplikasi mobile 

Tabel 4.8 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu home aplikasi mobile 

s Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User meng-klik menu 

home 

Aplikasi menampilkan 

halaman beranda 

Berhasil 

2 User meng-klik menu 

new 

Aplikasi menampilkan 

produk dengan status new 

Berhasil 

3 User meng-klik menu 

bestseller 

Aplikasi menampilkan 

produk dengan status 

bestsellerss 

Berhasil 
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No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

4 User meng-klik menu 

promo 

Aplikasi menampilkan 

produk dengan status 

bestseller 

Berhasil 

5 Banner slide otomatis Aplikasi menampilkan 

banner dari database dan 

bergerak otomatis 

Berhasil 

6 User meng-klik left panel Aplikasi menampilkan 

Menu home, kategori 

sesuai yang ada di 

database, dan menu 

informasi 

Berhasil 

7  User meng-klik produk Aplikasi menampilkan 

produk, dengan gambar, 

deskripsi dan table variasi. 

Berhasil 

 

4.3.9. Pengujian user order 

Tabel 4.9 Tabel pengujian fungsi user order 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User melakukan order Aplikasi menampilkan 

pesan bahwa pesanan 

berhasil dilakukan dan 

data akan tersimpan 

Berhasil 

2 User melakukan order 

tanpa memasukan qty 

order 

Aplikasi menampilkan 

pesan peringatan untuk 

memilih dan memasukan 

qty yang ingin dipesan 

Berhasil 

3 User melakukan order 

lebih dari stok yang 

tersedia  

Aplikasi menampilkan 

pesan bahwa stok 

ketersediaan tidak cukup 

Berhasil 
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4.3.10. Pengujian pada halaman menu katalog aplikasi mobile 

Tabel 4.10 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu katalog aplikasi mobile 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User meng-klik menu 

katalog 

Aplikasi menampilkan 

seluruh produk yang ada 

didatabase 

Berhasil 

2 User melakukan search 

dengan memasukan 

keyword 

Aplikasi menampilkan 

produk sesuai dengan 

keyword yang di masukan 

oleh user 

Berhasil 

 

4.3.11. Pengujian pada halaman menu data pesanan aplikasi mobile 

Tabel 4.11 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu data pesanan  

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User meng-klik menu 

data pesanan 

Aplikasi menampilkan 

data pesanan yang telah di 

lakukan oleh user 

Berhasil 

2 User meng-klik tab 

Belum 

Aplikasi menampilkan 

data pesanan yang belum 

diproses 

Berhasil 

3 User meng-klik tab 

Selesai 

Aplikasi menampilkan 

data pesanan yang sudah 

diproses 

Berhasil 

4 User meng-klik id 

pesanan pada menu data 

pesanan 

Aplikasi akan 

menampilkan detail 

pesanan sesuai dengan id 

pesanan yang diklik 

Berhasil 
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No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

5  User meng-klik button 

cancel orderan 

Sistem akan meng-update 

data pesanan menjadi 

dibatalkan 

Berhasil 

 

4.3.12. Pengujian pada halaman menu profil aplikasi mobile 

Tabel 4.12 Tabel pengujian fungsi pada halaman menu profil aplikasi mobile 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User meng-klik menu 

profil 

Aplikasi menampilkan 

nama dan id customer dan 

button change password, 

edit profile, dan logout  

Berhasil 

2 User meng-klik button 

change password 

Aplikasi menampilkan 

halaman change 

password 

Berhasil 

3 User meng-klik button 

edit profile 

Aplikasi menampilkan 

halaman edit profile 

Berhasil 

4 User melakukan 

penggantian password 

Sistem akan meng-update 

password user 

Berhasil 

5 User melakukan 

penggantian data profile 

Sistem akan meng-update 

data profile user 

Berhasil 

6 User meng-klik button 

logout 

Id user akan keluar dari 

aplikasi dan aplikasi 

menampilkan halaman 

login 

Berhasil 
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4.3.13. Pengujian pada menu left panel 

Tabel 4.13 Tabel pengujian fungsi pada menu left panel aplikasi mobile 

No Fungsi yang diuji Hasil yang diharapkan Hasil Pengujian 

1 User meng-klik menu 

home pada left panel 

Aplikasi menampilkan 

halaman beranda  

Berhasil 

2 User meng-klik kategori Aplikasi menampilkan 

produk sesuai kategori 

Berhasil 

3 User meng-klik menu 

informasi 

Aplikasi menampilkan 

halaman informasi toko 

Berhasil 
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