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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian pada Cv. Fafikha Jaya berupa aplikasi sistem monitoring 

pengantaran barang yang dibutuhkan oleh Cv. tersebut, yang mana mengacu pada 

analisis kebutuhan setelah dilakukan perancangan-perancangan yang sudah 

terpapar pada bab sebelumnya mulai dari perancangan sistem, perancangan 

database hingga perancangan userinterface, selanjutnya penulis akan membahas 

sistem aplikasi monitoring yang telah dibangun untuk Cv. Fafikha Jaya dalam 

penelitian ini.  

4.2. Pembahasan 

Setelah menentukan rumusan masalah, batasan masalah, tujuan sampi 

dengan perancangan sistem monitoring Cv. Fafikha Jaya dalam proses 

pengantaran. Selanjutnya akan dilakukan pemembahas mengenai sistem 

monitoring tersebut, pembahasan akan mengarah pada implementasi sistem dan 

penjelasan fitur yang dapat digunakan hinggapembahasan hasil pengujian sistem. 

4.2.1 Implementasi Interface Sistem 

Pada tahap implementasi ini akan membahas mengenai tampilan sistem 

aplikasi monitoring yang sudah dibangun untuk Cv. Fafikha Jaya berdasarkan 

perancangan-perancangan sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan 

pada latar belakang masalah, adapun hasil tampilan sistem terbagi menjadi 

userinterface admin dan userinterface sopir karena perangkat yang digunakan 

oleh admin berbasis website dan perangkat yang digunakan oleh sopir adalah 

android, adapun berikut tampilan sistem aplikasi monitoringnya. 

A) Userinterface Admin 

i. Halaman Sign in  

Untuk dapat menggunakan sistem user admin harus signinterlebih 

dahulu dengan cara memasukan username dan password lalu menekan 

tombol sign in, user dapat mengisi checklist ingat password untuk dapat 

login otomatis ketika user menutup aplikasi tanpa melakukan sign out. 

Berikut tampilan sistem halaman sign in admin. 
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Gambar 4.1Tampilan Sign In admin 

ii. Halaman Home 

Halaman home adalah halaman yang akan muncul setelah user 

admin berhasil login. Pada halaman ini user akan disuguhkan tiga fitur 

utama yang dapat digunakan, yaitu fitur data penjualan, fitur data sopir dan 

fitur data antaran yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Berikut tampilan 

halaman home. 
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Gambar 4.2Tampilan Home Admin 

iii. Halaman Penjualan 

Halaman penjualan memilikifitur tambah data penjualan pada bagian 

atas dan menampilkan daftar penjualan pada bagian bawah, selain itu pada 

daftar penjualan admin juga memiliki fitur edit dan hapus data, berikut 

tampilannya. 
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Gambar 4.3Tampilan Data Penjualan 

iv. Halaman Data Sopir 

Halaman data sopir merupakan fitur kedua pada sistem monitoring 

ini yang dimana pada halaman ini admin dapat menabahkan, mengedit dan 

menghapus data  sopir. 
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Gambar 4.4Tampilan Data Sopir 

v. Halaman Data Antaran 

Halaman data antar akan menampilkan daftar barang yang 

diantarkan dan dilengkapi fitur tracking yang dapat memantau keberadaan, 

kondisi serta status barang yang diantarkan. Fitur tracking tersebut akan 

memberikan informasi secara realtime kepada admin mengenai barang yang 

diantarkan. 



41 

 

 

 

 

Gambar 4.5Tampilan Data Antaran 

B) Userinterface Sopir 

i. Halaman Sign in 

Sopir harus sign  in terlebih dahulu sebelum dapat mengantarkan 

barang, sign in dapat dilakukan dengan cara memasukan username dan 

password lalu menekan tombol sign in, fungsi ceklist ingat password pada 

halaman ini untuk muemudahkan sopir untuk tidak mengulangi langkah sign 

in ketika belum signout. Berikut tampilan halaman sign in sopir. 
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Gambar 4.6Tampilan Sign In Sopir 

ii. Halaman List Antaran 

Halaman antar merupakan halaman yang akan muncul setelah sopir 

melakukan signin. Pada halaman ini sopir dapat melihat daftar barang yang 

harus diantarkan, terdapat tombol fungsi antar yang harus ditekan sebelum 

melakukan proses pengantaran. Tomol tersebut akan mengarah pada halama 

detail antaran. 
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Gambar 4.7Tampilan List Antrian Sopir 

iii. Halaman Detail Antaran 

Halaman detail antaran akan muncul setelah menekan tombol antar 

pada halaman data antaran. Selain itu halaman ini juga dapat diakses melalui 

tombol menu yang berada disebelah kanan atas tampilan. Halaman ini akan 

menampilkan detail antaran yang akan diantarkan oleh sopir.  
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Gambar 4.8Tampilan Detai Antrian Sopir 

iv. Halaman Konfirmasi 

Halaman konfirmasi memiliki fungsi untuk memberikan laporan 

kepada admin bahwa barang telah sampai dan diterima oleh pembeli setelah 

sopir menekan tombol konfirmasi pada halaman ini. Berikut tampilan 

halaman konfirmasi 
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Gambar 4.9Tampilan Konfirmasi Sopir 

4.2.2 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini sistem aplikasi monitoring Cv. Fafikha Jaya dilakukan 

pengujian setelah pengimplementasian, pengujian dimaksutkan untuk mencari 

kesalahan atau error pada penerimaan input atau pengeluaran output data. 

Pengujian sistem aplikasi ini menggunakan pendekatan black boxyang mana 

pengujian akan mengacu pada ketepatan fungsi yang dibutuhkan. Adapun hasil 

pengujian sistem ini sebagai berikut 

Tabel 4.1Tabel Hasil UjiBlackBox Testing Sistem Aplikasi Admin 

No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

1. Halaman 

awal sistem 

user membuka sistem. Tampil halaman awal 

sitem. 

valid 
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No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

2. Halaman 

sign in 

user memilih menu sign 

in dan mengisi 

username dan 

password. 

Tampil halaman sign 

insopir dan berhasil 

sign In ke sistem. 

valid 

3. Halaman 

home 

Penguna telah berhasil 

sign in 

Sistem menampilkan 

halaman home. 

valid 

4. Halaman 

data 

penjualan 

Pengguna telah sign in 

dan memilih menu data 

penjualan. 

Sistem menampilkan 

halaman penjualan. 

valid 

5. Inputdata 

penjualan 

Admin berada pada 

halaman penjualan 

kemudian memasukan 

data penjualan pada 

bagian atas 

lalumenekan tombol 

simpan. 

Sistem dapat update 

data tabel data antrian 

pada bagian bawah 

halaman penjualan. 

valid 

6. Halaman 

data sopir 

Pengguna menekan 

tombol sopir pada bar 

navigasi. 

Sistem menampilkan 

halaman data sopir. 

valid 

7. Input data 

sopir 

Admin berada pada 

halaman data sopir 

kemudian input data 

sopir pada field yang 

tersedia kemudian 

menekan tombol 

simpan  

Sistem dapat update 

data tabel data sopir 

pada bagianbawah 

halanan data sopir. 

valid 

8. Halaman 

data antrian 

Pengguna menekan 

tombol antaran pada bar 

navigasi 

Sistem menampilkan 

halaman data antaran. 

valid 
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No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

9. Sign out Pengguna telah sign in 

dan menekan tombol 

sign out. 

Sistem menghaspus sesi 

sign in pengguna dan 

menampilkan kembali  

halaman awal sistem. 

valid 

Tabel 4.2Tabel Hasil Uji Black Box Tersting Aplikasi Sopir 

No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

1. Halaman 

awal sistem 

user membuka sistem. Tampil halaman awal 

sitem. 

valid 

2. Halaman 

sign in 

user memilih menu sign 

in dan mengisi 

username dan 

password. 

Tampil halaman sign in 

admin dan berhasil sign 

In ke sistem. 

valid 

3. Halaman 

list antrian 

Penguna telah berhasil 

sign in 

Sistem menampilkan 

halaman list antrian. 

valid 

4. Halaman 

detail 

antaran 

Pengguna telah sign in 

dan menekan tombol 

antarkan atau memilih  

menu antaran pada 

kanan atas. 

Sistem menampilkan 

halaman detail antrian. 

valid 

5. Halaman 

konfirmasi 

Pengguna menekan 

tombol konfirmasi pada 

bagian kanan atas. 

Sistem menampilkan 

halaman konfirmasi 

valid 

6. Konfirmasi 

antaran 

Pengguna menekan 

tombol barang telah 

terkirim pada halaman 

konfirmasi 

Sistem kembali ke 

halaman antaran dan 

mengubah opsi yang 

sebelumnya antarkan 

menjadi terkirim 

valid 

7. Sign out Pengguna telah sign in 

dan menekan tombol 

Sistem menghaspus sesi 

sign in pengguna dan 

valid 
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No Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Nilai  

sign out. menampilkan kembali  

halaman awal sistem. 

Pada hasil uji blackbox tabel 4.1 dan tabel 4.2 tidak menunjukan nilai 

failed atau gagal pada nilai uji, yang berarti sistem aplikasi ini memiliki nilai 

kesuksesan 100% dalam uji sistem. 

4.2.3 Hasil dan Evaluasi 

Pada tahap pengujian sistem aplikasi monitoring pengiriman barang Cv. 

Fafikha Jaya yang menggunakan pendekatan black box didapatkan hasil valid 

karena tidak ditemukan kegagalan atau error pada sistem, dengan demikian sistem 

ini berfungsi dengan baik dan dapat membantu staf admin pada Cv. Fafikha Jaya. 

 


